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Szczepienia  
dla seniorów

Od poniedziałku 14 października star-
si mieszkańcy Łomży mogą zapisywać 
się na szczepienia przeciwko grypie. 

W ogłoszonym postępowaniu 
przetargowym zgłosiły się dwa 
podmioty  z obydwoma zosta-
ły zawarte umowy. To realizacja 
kolejnego elementu polityki se-
nioralnej w Łomży prowadzo-
nej przez prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego.

Zapisy na szczepienia są pro-
wadzone od   poniedziałku 14 
października  na parterze Urzę-

du Miejskiego (Stary Rynek 14) 
obok stanowiska asystenta osób 
starszych i niepełnosprawnych. 
Można się zgłosić również te-
lefonicznie pod numerem 86 
215 68 87. Przy zapisach należy 
podać imię i nazwisko, numer 
Łomżyńskiej Karty Seniora (lub 
decyzji MOPS), Pesel oraz tele-
fon kontaktowy i adres zamiesz-
kania.

Szczepienia będą realizowały: 
Łomżyńskie Centrum Medyczne 
Sp. z o.o. (ul. kard. Wyszyńskiego 
9) oraz Specjalistyczne Centrum 
Medyczno – Rehabilitacyjne przy 
Polskiej Grupie Farmaceutycznej 
Sp. z o.o. (ul. Piłsudskiego 82).

- Zachęcam naszych senio-
rów do wzięcia udziału w tej 
akcji i zadbania o swoje zdrowie 
– zaprasza prezydent Mariusz 
Chrzanowski.

Program jest skierowany do 
mieszkańców Łomży w wieku 
60+, posiadających Łomżyń-
ską Kartę Seniora lub objętych 
wsparciem Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Każda osoba 
zostanie zaszczepiona szczepion-
ką przeciw grypie, zgodnie z obo-
wiązującą procedurą i zalecenia-
mi producenta. 

Na realizację tego zadania 
w przeciągu dwóch lat Miasto 
Łomża wyda kwotę 270 tys. zł. 

Polakom nadal podoba się program Prawa 
i Sprawiedliwości. Ale też zadecydowali, że ten 
„mecz” rozgrywany będzie musiał być inaczej. 
PiS zdobyło samodzielną większość w Sejmie. Ale 
ma też „ogranicznik” - tylko 48 ze 100 mandatów 
w Senacie. Łomża ma – silnego jak skała – Lecha 
Antoniego Kołakowskiego. Ale nie ma już Berna-
dety Krynickiej i  jeżeli chcemy mieć mocniejszy 
głos w parlamencie, trzeba się uśmiechnąć do 
zambrowiaków – posła Stefana Krajewskiego 
i senatora Marka Adama Komorowskiego.     

Tegoroczne wybory wzbudziły w kraju 
emocje i spory. Obywatele  w rekordowej 
masie ponad 61 procent uprawnionych, 
wybrali się do lokali wyborczych. Takiej 
frekwencji nie było od 30 lat. 

Na PiS wyborcy oddali nieco po-
nad 8 milionów głosów w głosowa-
niu „sejmowym” i jeszcze nieco więcej 
w „senackim”. Metoda liczenia głosów 
(słynny d'Hondt) w przypadku Sej-
mu sprzyjała partii Jarosława Kaczyń-
skiego – poparcie na imponującym 
poziomie 43,76%  daje PiS jeszcze 
bardziej imponujące ponad 50% man-

datów, czyli możliwość tworzenia rzą-
du i przeprowadzania ważnych ustaw 
bez szukania koalicjantów.

Jednomandatowe okręgi do Sena-
tu ujawniły jednak inne oblicze ordy-
nacji wyborczej. Głosów PiS w tym 
głosowaniu zdobyło ogólnie jeszcze 
więcej, ale mandatów mniej niż po-
łowę. A to już komplikuje możliwości 
stanowienia prawa, Media donoszą, że 
do siedziby Prawa i Sprawiedliwości 
po ogłoszeniu wyników zjechali naj-
ważniejsi politycy w kraju, ale nie po 
to, by z radości strzelać korkami od 

szmpana tylko naradzać się, co zrobić 
z tym fantem.

W Sejmie nowej kadencji zobaczy-
my ponownie większość najbardziej 
znanych postaci polskiej polityki. Będą 
oczywiście liderzy ugrupowań, choć 
lekko „poturbowani” jak np. Grzegorz 
Schetyna przegrywający w swoim Wro-
cławiu z reprezentantką PiS, czy Robert 
Tyszkiewicz w Białymstoku z gorszym 
wynikiem niż Krzysztof Truskolaski 
z tej samej listy.

PiS ma Sejm, Senat dla „reszty świata”,  
Łomży ubyło w parlamencie     

Drodzy Mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej 
Najserdeczniej dziękuję 

Państwu za okazane zaufanie. 
Zdecydowaliście Państwo, że 
moja praca w Sejmie jest nadal 
potrzebna naszej Łomży i całej 
Ziemi Łomżyńskiej. Rozpoczy-
nam swoją piątą kadencję par-
lamentarną jeszcze silniejszy niż 
poprzednio, ponieważ uzyska-
łem większe niż za każdy po-
przednim razem Wasze poparcie.

Cierpliwie i z determinacją 
upominam się w Sejmie o spra-
wy naszej ziemi. Dorobiłem się 
nawet przydomków związanych z tematami moich starań: Lech „Via Kołakowski” 
za walkę o drogę Via Baltica. Lech „Żelazny” Kołakowski, ponieważ chcę doprowa-
dzić do budowy „żelaznej”  drogi – Kolei Warszawsko- Mazurskiej przez Łomżę. 
To jedna z najważniejszych spraw. Kolejna to województwo ze stolicą w Łomży.

Państwa głosy to jak porządny łyk źródlanej wody na trudnej drodze. Dzięki 
niemu dam radę.         

Lech Antoni Kołakowski

Moi drodzy! 
Wyniki wyborów parla-

mentarnych pokazują, że liczna 
grupa mieszkańców wojewódz-
twa podlaskiego doceniła moją 
dotychczasową pracę na rzecz 
naszego regionu. Będąc jed-
nym z tak wielu ubiegających 
się o mandat poselski, odczytuję 
swój wynik jako wyraz Waszego 
zaufania, a to z kolei jako swój 
wielki sukces. Mam świado-
mość, że mi, jako człowiekowi, 
wierzy i ufa tysiące osób i będzie to motorem napędowym moich przyszłych działań. 
Każdej osobie, która oddała na mnie głos chcę zadeklarować, że zrobię wszystko, by 
nie żałowała swego wyboru. Czuję się autentycznie zobowiązany i zmotywowany 
do działania. 

Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy oddali swój głos na listę Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w naszym województwie. Podziękowania składam rów-
nież swoim koleżankom i kolegom z listy za zaangażowanie w kampanię wyborczą.  
To również dobra chwila, by pogratulować zwycięstwa moim konkurentom. 

Stefan Krajewski

Dokończenie na str. 2
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A skoro już jesteśmy w woje-
wództwie podlaskim. O mandaty 
z listy PiS ubiegało się aż 9 osób 
mających mających już doświad-
czenie parlamentarne, a i to tylko 
dlatego, że Krzysztof Jurgiel jest 
już Europarlamencie, Jacek Bo-
gucki znalazł się wśród kandyda-
tów do Senatu, Jan Dobrzyński 
został z partyjnych list usunięty 
(był w poprzedniej kadencji se-
natorem), a Tadeusz Romańczuk 
nie startował. Był za to na wyso-
kim miejscu wojewoda Bohdan 
Paszkowski. Prawo i Sprawiedli-
wość wygrało w regionie jeszcze 
bardziej zdecydowanie niż w kra-
ju (ponad 52% ważnych głosów), 
ale jeden mandat straciło. Nie 
będzie w Sejmie np. Bernadety 

Krynickiej z Łomży i wojewody 
Bohdana Paszkowskiego. 

W ogóle parlamentarna repre-
zentacja województwa podlaskie-
go ma męską twarz. Jedynie Alek-
sandra Szczudło (PiS) potrafiła 
się przebić przez „patriarchat”. 

A zatem „nasi” w rozpoczyna-
jącej się kadencji Sejmu to: Da-
riusz Piontkowski, Jarosław Zie-
liński, Adam Andruszkiewicz, 
Lech Antoni Kołakowski, Kazi-
mierz Gwiazdowski, Aleksandra 
Szczudło, Jacek Żalek i Mieczy-
sław Baszko z PiS; Krzysztof 
Truskolaski, Robert Tyszkiewicz 
i Eugeniusz Czykwin z KO; 
Stefan Krajewski z PSL; Paweł 
Krutul z SLD i Robert Winnicki 
z Konfederacji WiN.                                       

Nazwiska reprezentan-
tów województwa podlaskiego 
w Parlamencie prezentujemy wy-
tłuszczonym drukiem. Wszyst-
kim zwycięzcom serdecznie 
graulujemy i naprawdę bardzo 
liczymy, że po sukcesie nie za-
pakują dobytku do walizek i nie 
przeniosą całego swego życia na 
ulcę Wiejską w Warszawie. Czte-
ry lata kadencji to nie jest wiecz-
ne miejsce u źródełka wszelkiej 
pomyślności. Pamiętajcie, że ci, 
którzy Was do Sejmu delegowali 
mieszkają tutaj.  

Wyborcze sympatie osób 
uprawnionych do głosowania 
bywają zmienne. Przedstawicieli 
lewicy nie było cztery lata w par-
lamencie, a wracają. Ludowcom 
wróżono wypadnięcie z pierwszej 
ligi politycznej, a utrzymali się 
w niej spokojnie. Niektóre zwy-
cięstwa miały być oczywiste, a nie 
były, a niektóre „miejsca poza po-
dium” są zaskakujące. A cztery 
lata miną.        

WYBORY DO SEJMU       
Najlepsze wyniki na liście Prawa 
i Sprawiedliwości oraz wyniki 
niektórych kandydatów z Łomży 
i Ziemi Łomżyńskiej. 
Dariusz Piontkowski - 63 878
Jarosław Zieliński – 40 092
Adam Andruszkiewicz – 29 829
Lech Antoni Kołakowski – 16 138
Kazimierz Gwiazdowski – 14 101
Aleksandra Szczudło – 12 222
Jacek Żalek – 12 141
Mieczysław Kazimierz Baszko – 11 
060
Bernadeta Krynicka – 9328
Henryk Wnorowski – 9 228
Łuksz Siekierko – 7 733
Agnieszka Barbara Muzyk – 5 580
Bohdan Józef Paszkowski – 5 442

Andrzej Mioduszewski – 5 409
Piotr Modzelewski - 2453     
Najbardziej zdecydowane 
zwycięstwo lista PiS odniosła 
w powiatach wysokomazowieckim 
– 72,57% wszystkich ważnych 
głosów oraz łomżyńskim – 71,53% 

Najlepsze wyniki na liście Koalicji 
Obywatelskiej oraz wyniki niektórych 
kandydatów z Łomży i Ziemi 
Łomżyńskiej
Krzysztof Truskolaski – 37 273
Robert Tyszkiewicz – 17 185
Eugeniusz Czykwin – 14 083
Bożena Kamińska – 11 312
Jacek Piorunek – 1160 
Tadeusz Zenon Nowak - 334
Marek Samul - 217
Alicja Łepkowska-Gołaś  - 181.
Najlepszy zbiorowy wynik 
kandydaci KO osiągnęli 
w w powiecie hajnowskim - ponad 
34% wszystkich głosów oraz 
w Białymstoku – 30% i Suwałkach 
– 25%.    

Najlepsze wyniki na liście Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i wyniki  
niektórych kandydatów z Łomży 
i Ziemi Łomżyńskiej 
Stefan Krajewski – 13 439

Mirosław Lech – 6 510
Jerzy Leszczyński – 3860
Wojciech Grochowski – 3 607
Krzysztof Rafałowski – 662 
Ewa Jakubiak – 593
Tomasz Jakacki – 329
Irena Przybylak – 194
Największe poparcie kandydaci 
PSL zdobyli w powiatach: 
augustowskim, grajewskim, 
sejneńskim, suwalskim 
i zambrowskim 14 - 16% 

Najlepsze wyniki na liście Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej  i wyniki 
niektórych kandydatów z Łomży 
i Ziemi Łomżyńskiej
Paweł Krutul – 13 455
Piotr Kusznieruk – 8 293 
Katarzyna Ewa Rosińska – 5 280
Izabela Teresa Czerniawska – 793
Dariusz Jerzy Janicki – 289
Lewica ma, dokładnie tak samo jak 
Koalicja Obywatelska, najwięcej 
sympatyków w powiecie hajnowskim 
i w Białymstoku 14 – 16%.  
Najlepsze wyniki na liście Konfederacji 
Wolność i Niepodległość
Robert Winnicki - 22 639
Adam Kiełczewski – 1772
Krzysztof  Krasowski – 1723
Debiutujące w Sejmie ugrupowanie 

ma najwięcej zwolenników 
w Białymstoku oraz w powiatach 
białostockim, grajewskim, 
sokólskim i w Suwałkach 7 – 8%.   

WYNIKI WYBORÓW 
DO SENATU

Okręg nr 59 (łomżyńsko – suwalski)
Marek Adam Komorowski (PiS) – 
111 737 (58,17%)
Zenon Henryk Białobrzeski (PSL) – 
58 887 (30,66)
Janusz Wasilewski (Kukiz'15 do 
Senatu) – 21 465 (11,17%)

Okręg nr 60  (białostocko – sokólski)
Mariusz Krzysztof Gromko (PiS) – 
104 694 (43,90%)
Zbigniew Nikitorowicz (KO) – 86 
582 (36,31%)
Wanda Jankowska (Kukiz'15 do 
Senatu) – 24 745 (10,38%)
Jan Dobrzyński (Zjednoczona 
Prawica) – 22 435 (9,41%) 

Okręg nr 61 (południowo - wschodni) 
Jacek Bogucki (PiS) – 48 257 
(56,53%)
Igor Łukaszuk (KO) – 32 059 
(37,56%)
Aldona Anna Skirgiełło 
(Samoobrona) – 5048 (5,91%)

po wyborach
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Szanowni Państwo,  
Drodzy Wyborcy!!!

Z całego serca, najmocniej jak umiem, dziękuję za wszystkie głosy 
oddane na mnie w tych wyborach. 6104 to znakomity wynik, który 
jednak w skali całego województwa, nie daje mandatu poselskiego. To 
był dla mnie czas wytężonej pracy, dziesiątek spotkań i setek prze-
bytych kilometrów. Wszędzie tam spotykałem wspaniałych i uśmiech-
niętych ludzi, z którymi zawsze w dobrej atmosferze rozmawialiśmy 
o ukochanej Polsce, bez względu na nasze poglądy polityczne. To jest 
wielki kapitał na przyszłość. Nie zmarnujmy go.

Serdecznie gratuluję zwycięzcom a sam przepraszam tych, których 
zawiodłem. Pozostaję do Państwa dyspozycji. Z wyrazami szacunku,

Maciej Andrzej Borysewicz

Wybory 2019. 
Wygrani i ci, którym się nie powiodło    

W województwie podlaskim do obsadzenia było 14 mandatów do Sejmu w jednym okręgu i 3 do Senatu w odrębnych okręgach jednomandatowych. 
Już następnego dnia po wyborach Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki głosowania w regionie. Nie podajemy pełnych rezul-
tatów ze względu na ograniczoną „pojemność” tygodnika, ale prezentujemy najlepsze wyniki kandydatów komitetów wyborczych, które wzięły 

udział w podziele mandatów, ze szczególnym uwzględnieniem kandydatów z Ziemi Łomżyńskiej. 

PiS ma Sejm, Senat dla „reszty 
świata”, Łomży ubyło w parlamencie     
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Konkurs o Nagrodę i Medal Zygmun-
ta Glogera organizowany przez Spo-
łeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze 
„Stopka” im. Stanisława Zagórskiego 
w Łomży to jedna z najciekawszych 
inicjatyw z  pogranicza kultury i nauki 
w województwie podlaskim. 

Łączy bowiem honorowa-
nie badaczy i kustoszy lokalnych 
zjawisk i tradycji z ogólnopol-
skim wymiarem przedsięwzięcia. 
W XXX edycji laureatami zostały 
osoby np. z Krakowa i Gdańska, ale 
także z województwa podlaskiego.

Idea
- Tegoroczny konkurs przebie-

ga pod znakiem literatury polskiej 
i wszystkich spraw współczesno-
ści, co hasłowo określiliśmy zesta-
wieniem literackich i kulturowych 
bohaterów: Kmicica i Wiedźmina 
. Chodzi o kontakt międzypokole-
niowy w czasach, w których zani-
kają wszelkie kontakty. - Gubimy 
się obecnie w szumie elektronicz-
nym, burzach informacji, morzach 
„lajków” czy „hejtów”. W środ-
kach masowego przekazu ginie 
pojedynczy człowiek. A dla nas 
człowiek jest najważniejszy. Nam 
chodzi bardziej o „być” niż „mieć” 
– mówił na powitanie gości pro-
fesor Ludwik Malinowski, prezes 
SSP „Stopka”. 

Wydarzenie otoczyło szcze-
gólną pieczą Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 
Reprezentował je Jacek Drozdek, 
który odczytał list wicepremiera 
Piotra Glińskiego. 

- Zapewniam o wdzięczności 
za państwa codzienną pracę w tej 
w wielowymiarowej dziedzinie 
kultury lokalnej. Zygmunt Glo-
ger symbolizuje taki patrzenie 
na kulturę, które łączy rejestrację 
tradycji z obserwowaniem nowo-
czesności i relacji między tym co 
przeszłe, a tym co dzisiejsze - ży-
czył owocnych dyskusji minister 
kultury, które ufundowało nagro-
dy dla laureatów.

Marek Malinowski, członek 
zarządu województwa miał na 
glogerowskiej gali podwójne za-
danie. Przekazał treść listy, który 

podpisał wspólnie z marszałkiem 
Arturem Kosickim, a później 
wręczył Honorowe Odzna-
ki Województwa Podlaskiego 
trzem osobom związanym z SSP 
"Stopka".          

- Z wielkim uznaniem i satys-
fakcją przyjmujemy państwa dzia-
łalność na rzecz  badania i ochrony 
i rozwoju kultury polskiej. Jest nam 
niezmiernie miło, że jako zarząd 
województwa podlaskiego mamy 
wkład w organizację tego przed-
sięwzięcia, w którym spotykają się 
zarówno wyśmienici  teoretycy jak 
i wspaniali praktycy animujący re-
gionalne życie kulturalne. To nie-
zwykle ważne aby należycie konty-
nuować to szlachetne dziedzictwo. 
Laureatom nagrody Zygmunta 
Glogera, etnografa i regionalisty 
pochodzącego z właśnie z Podla-
skiego składamy serdeczne gratula-
cje. Życzymy państwu nieustającej 
inspiracji do podejmowania kolej-
nych inicjatyw służących kulturze 
– przekazał Marek Malinowski.

Odznaki Honorowe Woje-
wództwa Podlaskiego wręczył  
w uznaniu zasług w działalno-
ści na rzecz kultury w regionie 
Natalii Jankowska i Edycie Ma-
jewskiej pracującym  wydaw-
nictwie „Stopki” i animatorkom 
wydarzeń kulturalnych oraz pro-
fesorowi Dariuszowi Rottowi 
z Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach, od  wielu lat związany 
z łomżyńskim stowarzyszeniem.

W kuluarowych rozmowach 
laureatów i gości często też poja-
wiało się nazwisko wicemarszałka 
Marka Olbrysia, który działania 
„Glogerowskie” wspiera od lat.       

Laureaci
Jak przypomniał Ludwik 

Malinowski,  po raz pierwszy 
Nagrody i Medale Zygmun-
ta Glogera zostały przyznane 
w 1981 roku. Konkurs, w którym 
honorowane są osoby i instytucje, 
których działalność dotyczy wiel-
kich zjawisk i procesów kulturo-
wych, ale także lokalnych zjawisk 
i tradycji, zrodził się z inicjatywy 
twórcy "Stopki", redaktora Stani-

sława Zagórskiego.
- Bez niego nas by tu nie było. 

Patrzy pewnie na nas z nieba co 
robimy i czy robimy to dobrze - 
powiedział prezes Ludwik Mali-
nowski.     

Laureaci konkursu Gloge-
rowskiego to ci, których wskazuje 
Kapituła. Od początku skupiała 
najwybitniejsze postaci polskiej 
humanistyki, a na jej czele stali m. 
in. profesorowie Henryk Samso-
nowicz i Janusz Tazbir. Obecnie 
jest to rola profesora Antoniego 
Dudka z UKSW w Warszawie. 
Ponieważ nie mógł do Łomży 
przyjechać, w omówieniu wyni-
ków XXX Konkursu wyręczył go 
profesor Dariusz Rott.        

- Jak powiedział prezes Lu-
dwik Malinowski,  nagrody Glo-
gera trafiają do ludzi, którzy nie 
są obudowani instytucjami, kom-
puterami, sekretarkami, samocho-
dami, a ciężko pracują, często za 
własne pieniądze. Zacznę od tego, 
kogo nie nagrodziliśmy. Ciężko 
jest nam odrzucać wnioski, ponie-
waż jest to konkurs według for-
muły Primus inter pares. Wszyscy 
nominowani są tymi najlepszymi, 
a musimy wskazać tylko niektó-
rych. Bardzo się cieszę z udziału 
w pracach kapituły, bo tam widać 
jak wiele się w Polsce dzieje, jak 
wiele jest dobrej energii w lokal-
nych środowiskach. Informacje 
o tych nietuzinkowych ludziach 
i instytucjach, którzy poświęcają 
się badaniu i zachowywaniu dzie-
dzictwa kulturowego to właśnie 
zastrzyk tej dobrej energii. W roku 
450-lecia Unii Lubelskiej mamy 
tu i krzewienie patriotyzmu, i ba-
dania wielokulturowej i wielona-
rodowej tradycji Rzeczpospoli-
tej, szkołę pisania ikon i łączenie 
dziedzictwa rodu Lutosławskich 
z ochroną dziedzictwa przyrodni-
czego. Ze zdrową zazdrością pa-
trzymy na działania nagrodzonych 
i nominowanych. Smutno nam 
jedynie, że nie możemy przyznać 
nagród wszystkim – powiedział 
profesor Dariusz Rott. 

Kapituła pod przewodnic-
twem profesora Antoniego Dud-

ka , w której był m. in. wicemar-
szałek Stanisław Derehajło oraz 
profesorowie Ludwik Malinow-
ski, Dariusz Rott i Adam Do-
broński zdecydowała, że:

nagrodę I stopnia otrzymu-
je profesor Aleksander Naumow 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Uniwersytetu Weneckiego bada-
nia i upowszechnianie tradycji wie-
lokulturowej Polski Jagiellonów;               

nagrodę II stopnia – Mu-
zeum Przyrody w Drozdowie 
za umiejętne łączenie działań 
na rzecz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego z ochroną dzie-
dzictwa kulturowego (dyrektor 
Anna Archacka nagrodę odebra-
ła w towarzystwie większej grupy 
pracowników);

nagrodę III stopnia – Dorota 
Sokołowska z Polskiego Radia 
Białystok za aktywną promocję 
czytelnictwa w mediach regio-
nalnych;

wyróżnienia - Elżbieta Su-
chocka, nauczycielka z Supraśla 
(ze specjalnym podkreśleniem 
zasług dla województwa podla-
skiego) za krzewienie wartości 
moralnych, patriotycznych i ide-
owych wśród młodzieży; Alek-
sandra Biniszewska z Kuklówki 
Radziejowickiej za stworzenie 
i prowadzenie lokalnej placów-
ki upowszechniającej wiedzę 
o dziedzictwie kresowym;  ksiądz 
Stanisław Drąg z Radomia za 
upowszechnianie ikonoznaw-
stwa w kulturze polskiej, doro-
bek malarski (ponad 2 tysiące 
ikon) i założenie szkoły pisania 
ikon w Grabowie nad Pilicą; 
Magdalena Kalisz z Gdańska za 
aktywną animację kultury w  śro-
dowisku Trójmiasta, zwłaszcza 
w dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz.

Wyrazy uznania i podziękowa-
nia laureatom przekazali także m. 
in. posłowie Bernadeta Krynicka 
(otrzymała specjalne podziękowa-
nia prezesa Ludwika Malinow-
skiego za zaangażowanie na rzecz 
„Stopki”) i Lech Antoni Koła-
kowski (obiecał za rok kosz jabłek 
„glogerówek”), wojewoda Bohdan 
Paszkowski, starosta Lech Marek 
Szabłowski i zastępca prezydenta 
Łomży Andrzej Stypułkowski. 

Dalszym ciągiem glogerowskiej 
uroczystości była tradycyjnie sesja 
naukowa, tym razem pod hasłem 
„Kmicic czy Wiedźmin? O dia-
logu międzypokoleniowym”.  Ze 
sceny wrażeń dostarczyli uczestni-
kom gali w Centrum Kultury przy 
Szkołach Katolickich w Łomży 
akordeoniści z Art of Trio, a w ku-
luarach można było się zaopatrzyć 
w wydawnictwa „Stopki”.       

kultura

Glogerowski zastrzyk dobrej energii

Szanowni 
Państwo

Wybory do Sena-
tu RP kolejnej ka-
dencji już za nami. 
Chciałbym serdecz-
nie podziękować 
wszystkim wybor-
com, którzy oddali 
na mnie głos w okrę-
gu nr 59, łomżyńsko 
- suwalskim.

Dzięki Państwu 
uzyskałem popar-
cie 111 373 osób, 
to znaczy, że zgro-
madziłem 58,17% 
ważnie oddanych 
głosów. Wynik ten pozwolił mi na uzyskanie mandatu senatora. 
Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Mam nadzieję, że nowo wybrany parlament sprosta Państwa 
oczekiwaniom i nadziejom na podniesienie jakości życia. Mam na-
dzieję, że wspólna praca przyniesie efekty dla rozwoju naszego okrę-
gu i jego największych ośrodków,  a przy tym  przyczyni się do lep-
szego funkcjonowania kraju. 

Deklaruję współpracę ze wszystkimi samorządami w okręgu dla 
dobra wspólnego i pomyślności mieszkańców. 

MAREK ADAM KOMOROWSKI
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W Sali Konferencyjnej Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymsto-
ku odbyła się kilka dni temu doniosła 
uroczystość związana z jubileuszem 
100-lecia Podlaskiej Służby Wetery-
naryjnej.

Głównym Organizatorem 
uroczystości był Podlaski Wo-
jewódzki Lekarz Weterynarii. 
Współorganizatorami: Północno 
Wschodnia Izba Lekarsko- We-
terynaryjna, Polskie Towarzystwo 
Nauk Weterynaryjnych, Oddział 
Białostocki oraz Polskie Towa-
rzystwo Nauk Weterynaryjnych 
Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki.

Uroczystość rozpoczęto Mszą 
św. w kościele p.w. N.M.P. w Bia-
łymstoku pod przewodnictwem 
księdza arcybiskupa Tadeusza 
Wojdy, metropolity białostockiego.

W spotkaniu udział wzięło 
około 200 osób. Wśród zapro-
szonych gości byli m. in. Bog-
dan Konopka, Główny Lekarz 
Weterynarii, Jacek Łukaszewicz, 
prezes Rady Krajowej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej, Bohdan 
Paszkowski wojewoda podlaski, 
Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego oraz 
wielu przedstawicieli środowisk, 
instytucji i organizacji współpra-
cujących z inspekcją weterynaryj-
ną, samorządowcy.

Listy gratulacyjne nadesłali 
: Bernadeta Krynicka Poseł na 
Sejm RP, Mariusz Chrzanowski, 

prezydent Miasta Łomża prof. 
dr hab. Włodzimierz Kluciński 
(SGGW), prof. dr hab. Antoni 
Schollenberger (SGGW), prof. 
dr hab. Sławomir Zduńczyk 
(UWM), Wojciech Hildebrand, 
prezes Rady Dolnośląskiej Izby 
Lekarsko -  Weterynaryjnej, Ma-
rek Wisła, prezes Rady Opolskiej 
Izby lekarsko Weterynaryjnej.

Oprawę uroczystości wzbo-
gaciła obecność Przedstawicieli 
Bractwa Kurkowego Rzeczpospo-
litej na czele z Kanclerzem Gnie-
womirem Rokoszem-Kuczyńskim. 

Z okazji 100-lecia Podlaskiej 
Służby Weterynaryjnej został 
wybity okolicznościowy medal, 
który otrzymał każdy z uczest-
ników spotkania. Wydano także 
specjalny numer Biuletynu Pół-
nocno-Wschodniej Izby Lekar-
sko Weterynaryjnej.

Uroczystość prowadził lek.
wet. Emilian Kudyba z Łomży. 

Po wykładzie nadszedł czas 
na odznaczenia: Odznakę Ho-
norową ZASŁUŻONY DLA 
ROLNICTWA otrzymali nastę-
pujący lekarze weterynarii: An-
drzej BRYCZKOWSKI, Andrzej 
CZERNIAWSKI, Rafał BANA-
SIUK i Mirosław TOŁWIŃSKI.

Medal Honorowy Północno 
Wschodniej Izby Lekarsko We-
terynaryjnej otrzymali lekarze 
weterynarii:

Piotr GOGACZ, Henryk 

MATYSZEWSKI, Janusz STO-
LARSKI, Mirosław TOŁWIŃ-
SKI i Marek WINCENCIAK.

Kilku lekarzom weterynarii 
z województwa podlaskiego zo-
stały przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polski odzna-
czenia państwowe. Ich uroczyste 
wręczenie nastąpi w najbliższy 
wtorek 15 października pod-
czas wielkiej Gali organizowa-
nej przez Głównego Lekarza 
Weterynarii w Sali Kryształowej 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie.

Kończąc część oficjalną pro-
wadzący uroczystość Emilian 
Kudyba powiedział między in-
nymi:  ..miarą stosunku czło-
wieka do wspólnoty ludzkiej 
jest jego stosunek do zwierząt 
a także środowiska ich bytowa-
nia, do świata natury, w którym 
pojawił się również człowiek. Po 
tysiącach lat koegzystencji wie-
my już bez wątpienia, że tak jak 
człowiek potrzebuje zwierząt, tak 
i one dziś bardziej niż kiedykol-
wiek wcześniej potrzebują ludzi 
a pośród ludzi najbardziej tych 
do którym należymy i my – leka-
rzy weterynarii…….

Uroczystość zakończył kon-
cert w wykonaniu muzyków 
kwartetu smyczkowego PRI-
MAVERA z Białegostoku. Po-
tem wszyscy udali się na okolicz-
nościowe przyjęcie.

100 lat administracji 
weterynaryjnej w regionie 

Lekarze uhonorowani medalami Izby Lekarsko Weterynaryjnej, od lewej Mirosław 
Tołwiński, Piotr Gogacz, Janusz Stolarski, Henryk Matyszewski, Marek Wincenciak

Grawerton od Bogdana Konopki dla Andrzeja Czerniawskiego. 
Uroczystość prowadził Emilian Kudyba z Łomży
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Grażyna Czajkowska odstawiła na 
chwilę kule, chociaż na razie chodze-
nie sprawia jej trudność. Jarosław 
Kaja z kulami nie rozstaje się już od 
wielu lat. Oboje jednak wzięli udział 
w Łomżyńskim Forum Seniora w Ho-
telu Belfort w Piątnicy. Bo przewod-
nicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów 
oraz przewodniczący Łomżyńskiej 
Społecznej Rady do spraw Osób z Nie-
pełnosprawnościami chcieli osobiście 
pokazać, że bariery są do pokonania       

Forum to kolejna inicjatywa 
Podlaskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych oraz Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Łomży. Partnerem wydarze-
nia pod patronatem prezydenta 
Łomży Mariusza Chrzanow-
skiego, była Łomżyńska  Rada 
Seniorów, a swój udział miał tak-
że Uniwersytet Złotego Wieku.  

-  Forum przygotowane zo-
stało z myślą o dojrzałych miesz-
kańcach Łomży, których przyby-
wa. Jednym z głównych tematów 
było ich bezpieczeństwo rozu-
miane bardzo szeroko. Mieli 
okazję posłuchać m. in. eksperta 
ZUS , psychologa, który omówił 
techniki asertywnego zachowa-
nia czy  policjanta z informacją 
o metodach działania oszustów 
wykorzystujących metodę "na 
wnuczka" czy "na pracownika 
socjalnego". Myślę, że to zestaw 
tematów przydatnych w życiu 
codziennym. Dodatkowo nagro-
dziliśmy  aktywnych seniorów – 
mówi prezes Podlaskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych Pa-
weł Backiel.

Organizatorzy tego "Święta 
Seniorów" przygotowali także 
nowe propozycje dla tej grupy 
mieszkańców miasta i powiatu. 

- Nadal będziemy chcieli 
wspierać osoby starsze. W eko-
nomii społecznej stanowią ważną 
grupę, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
brakuje rąk do pracy. Są potrzeb-
ne w gospodarce, choćby w ela-
stycznych, niepełnowymiarowych 

formach zatrudnienia. Kolejne 
projekty, które przygotowujemy 
to działania międzypokoleniowe 
z udziałem dzieci. Mogą to być  
wykłady czy spotkania służące  
wzajemnej integracji - dodaje 
Tomasz Wróblewski, kierownik 
łomżyńskiego Ośrodka Wspiera-
nia Ekonomii Społecznej. 

Podczas gali w Piątnicy 
uhonorowane zostały osoby 
szczególnie społecznie aktywne 
w sprawach seniorów.  

- Są to m. in. Stanisław Ka-
seja, Danuta Waśko, Regina 
Grzymek, Bożena Święszkow-
ska, Wojciech Jankowski, Adam 
Frączek, a tę część uroczystości 
uświetnił zespół Maryna dzia-
łający w Klubie Seniora przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej .Myślę, że najważ-
niejsze jest to, że zostaliśmy za-
uważeni jako grupa tych, którzy 
coraz dłużej i aktywniej żyją. 
Obecnie, według różnych sza-
cunków, jest w Polsce 19 - 20 
procent osób, które ukończyły 
60. rok życia, w 2050 roku może 
być to być ponad 40 procent. 

Podejmowanych jest w związku 
z tym wiele działań: nie tylko 
po to, aby seniorzy korzystali, 
ale żeby włączać młodsze poko-
lenia. Senior jest pozytywnym 
odbiorcą tych działań. Ma czas, 
chętnie korzysta i jest bardzo 
wdzięczny, bo pokolenie 70 - 80 
lat nie jest przyzwyczajone, że 
dla nich cokolwiek jest robione. 
Czasami po prostu nie wierzą, 
że ich działania mogą w czym-
kolwiek pomóc, coś zmienić, 
mieć wpływ. Jest takie zdanie, 
które podoba mi się jako swego 
rodzaju motto: "Każdemu pra-
wie dane jest przeżyć wiek mło-
dy, ale nie każdemu dane jest 
doczekać starości", więc wszyscy 
powinni dbać o to, aby tę starość 
godnie przeżyć - uważa Graży-
na Czajkowska.

W drugiej części gali ważnym 
wydarzeniem było także uhono-
rowanie kilku osób i instytucji 
zaangażowanych w działania 
związane z ekonomią społeczną. 
Jak poinformował Tomasz Wró-
blewski, specjalne grawertony 
otrzymali m. in.: Jarosław Kaja, 

szef prezydenckiej Społecznej 
Rady do spraw Osób Niepełno-
sprawnych, Stanisław Chaberek, 
Towarzystwo Naukowe im. Wa-
gów w Łomży   

- Dużym zaskoczeniem był 
dla mnie sam wybór na przewod-
niczącego Rady.  Mam nadzieję, 
że nasza praca przyniesie wiele 
ciekawych inicjatyw. Jest nadal 

w Łomży wiele budynków, do 
których dostęp jest niemożli-
wy albo bardzo trudny. Trzeba 
je przebudowywać. Są miejsca 
wymagające zastosowania  mo-
nitoringu. Chciałbym, aby za 10 
- 15 lat miasto było dostosowane 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Chcemy też organizować 
co tydzień w soboty spotkania 
osób niepełnosprawnych na sali 
gimnastycznej w którejś ze szkół. 
Trochę dla integracji, trochę dla 
wymiany doświadczeń, trochę 
dla ćwiczeń rehabilitacyjnych, 
do których dostęp jest w Łom-
ży trudny ze względu na czas 
oczekiwania. Zaprosimy wolon-
tariuszy, studentów fizjoterapii, 
żeby mogli na podstawie pracy 
z osobami o różnych typach nie-
pełnosprawności,  przygotowy-
wać  swoje prace dyplomowe. 
Za najważniejsze uważam takie 
działania, aby żadna osoba z nie-
pełnosprawnościami w Łomży 
nie musiała z tego powodu być 
skazana na "uwięzienie " tyl-
ko w swoim domu, żeby mogła 
korzystać z wszelkich form  ak-
tywności. Trzeba walczyć i żyć. 
Jestem tego przykładem - mówi 
Jarosław Kaja.            

forum seniora

Zaczęli nas zauważać 

Zespół Maryna z Klubu Seniora przy MOPS w Łomży

Od lewej Maria Dziekońska, Bernadeta Krynicka, Grażyna Czajkowska, Stanisław Kaseja i Paweł Backiel

BURMISTRZ JEDWABNEGO OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
• Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, 
ul. Żwirki i Wigury 3, w sali konferencyjnej w dniu 18.11.2019 r. o godz. 12ºº. 
• W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby prawne i fizyczne.
• Działka o nr ewidencyjnym 39/2 i pow. 0,6958 ha zabudowana budynkiem po byłej 
szkole podstawowej (planu zagospodarowania przestrzennego gmina nie posiada), 
położona jest w obrębie wsi Konopki Chude przy drodze powiatowej utwardzonej. 
• Cena wywoławcza wynosi: 242 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące 
złotych).
• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %. tj. 
Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, 
pokój nr 24, tel. (086) 2172 184, powyższe ogłoszenie jest dostępne na stronie inter-
netowej www.jedwabne.pl 

BURMISTRZ JEDWABNEGO
ADAM MARIUSZ NIEBRZYDOWSKI



6 www.narew.infoakademicka Łomża

Kończy się czas siermiężnego rolnic-
twa - uważa Marek Olbryś, wicemar-
szałek województwa, pod wrażeniem 
wykładu inaugurującego kolejny rok 
akademicki w Wyższej Szkole Agrobiz-
nesu w Łomży. Profesor Jacek Przybył 
z Poznania zafascynował uczestników 
opowieścią o Rolnictwie 4.0, automa-
tach, dronach, laserach... Technolo-
giach, które mają pomóc w wyżywie-
niu rosnącej populacji mieszkańców 
Ziemi.

- Wyższa Szkoła Agrobizne-
su to bardzo dobra niepubliczna 
uczelnia rolnicza w naszym wo-
jewództwie. Sprawdza się od lat, 
ma znakomitą reputację. Prowa-
dzi też inne cenne specjalizacje: 
budownictwo, informatykę, bez-
pieczeństwo narodowe. Gratuluję 
władzom  i kadrze WSA, że w tak 
trudnych dla uczelni prywatnych 
czasach, potrafią ją rozwijać, 
wprowadzają na rynek dobrze 
wyedukowane kadry, prowadzą 
ciekawe prace badawcze i jeszcze 
tak bardzo wspierają ekonomicz-
nie studentów. Nic dziwnego, że 
na inauguracji jest tylu przyjaciół 
szkoły - powiedział wicemar-
szałek Marek Olbryś. List gra-
tulacyjny dla społeczności WSA 
przesłał także marszałek Artur 
Kosicki.

Rektor WSA Roman Engler 
trzykrotnie stuknął swoim ber-
łem w pulpit otwierając uroczy-
ście posiedzenie Senatu uczelni, 
które tradycyjnie rozpoczyna ko-
lejny rok akademicki. Już 24 w jej 

historii. Swoje wystąpienie rektor 
oparł na liczbach. Łącznie 1260 
studentów studiów licencjackich, 
inżynierskich i magisterskich na 
6 kierunkach oraz 105 na stu-
diach podyplomowych, a także 
415 w szkołach akademickich 
WSA. I jeszcze 86 studentów 
Uniwersytetu Złotego Wieku. 
Znakomite 32 miejsce wśród po-
nad 300 niepublicznych uczelni 

w kraju w rankingu "Perspektyw". 
Rekordowa kwota wśród szkół 
niepublicznych na stypendia 
z Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, co pozwala 
doceniać materialnie osiągnięcia 
studentów, nie tylko naukowe, ale 
także sportowe, artystyczne czy 
w działalności społecznej.   

- Rozpoczynamy rok szcze-
gólny dla uczelni w związku ze 

zmianami  wynikającymi z Kon-
stytucji dla Nauki. Ja najbardziej 
ubolewam nad brakiem trady-
cyjnych  legitymacji, a zwłaszcza 
indeksów, które były symbolem 
studiowania - mówił profesor 
Roman Engler. I dorzucał kolejne 
liczby związane np. z najwyższą 
średnią płaca brutto swoich wy-
chowanków w 2016 roku spośród 
absolwentów wszystkich uczelni, 
specjalnymi programami dla 200 
uczniów szkół akademickich, za 
które podziękował  wicemarszał-
kowi Markowi Olbrysiowi. 

WSA to także stała współ-
praca międzynarodowa ze staża-
mi studentów w m. in. USA czy 
Norwegii, konferencje, semi-
naria, wydawnictwa, stypendia 
Janka Muzykanta, 400 paczek 
dla dzieci z domów dziecka na 
Białorusi. 

- Jesteśmy też gotowi na każ-
dą liczbę obrączek - rozbawił go-
ści Roman Engler przypominając 
uczelnianą tradycję fundowania 
przez rektora małżeńskich sym-
boli parom, które związały się na 
studiach.        

Ważnym wydarzeniem inau-
guracji była informacja o dokto-
racie honoris causa dla Romana 
Englera na Państwowej Aka-
demii Rolniczej w Gorkach na 
Białorusi (jest dopiero trzecim 
Polakiem, który został tak uho-
norowany). Z kolei w poczet 
honorowych  profesorów WSA 
przyjęty został Heiko Schüler 
z Turyngii, "Niemiec o wielkim 
polskim sercu" - jak zostało pod-
kreślone w laudacji.          

List od ministra nauki, wicepre-
miera Jarosława Gowina przedsta-
wił jego doradca Marcin Sekściń-
ski, zastępca dyrektora Podlaskiego 
Oddziału Regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Łomży

-  Cały proces precyzyjnie za-
planowanych zmian związanych 
z Konstytucja dla Nauki zakoń-
czymy za 7 lat. Dziękuję za od-
wagę i zaufanie władzom uczelni, 
naukowcom , studentom i całemu 
środowisku akademickiemu. Re-
formujemy tę sferę  z szacunkiem 
dla człowieka i poszanowaniem 
wolności uczelni. Zapewniam, 
że w najbliższych latach nadal 
będziemy wspierać Państwa we 
wdrażaniu reformy. Życzę, aby 
Wasza uczelnia była prawdziwa 
wspólnotą ludzi wolnych i szczę-
śliwych - napisał wicepremier Ja-
rosław Gowin.

Studenci pierwszego roku 
złożyli ślubowanie. Wręczone 
zostały stypendia Janka Muzy-
kanta i nagrody dla wybitnych 
absolwentów. Zabrzmiała akade-
micka pieśń "Gaudeamus igitur" 
kolejny rok nauki w łomżyńskiej 
WSA oficjalnie się rozpoczął.      

Rolnictwo 4.0 i nieograniczona liczba obrączek. Inauguracja 
roku akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży 
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761 studentów pierwszego roku zainaugurowa-
ło uroczyście rok akademicki 2019/2020 w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży. 

– Od ponad piętnastu lat, od początku 
istnienia PWSIiP, a nawet wcześniej, gdy 
dopiero krystalizowała się wizja publicz-
nej uczelni zawodowej w Łomży, oczywi-
ste było, że ma ona swoją konkretną misję 
do spełnienia: przeciwdziałanie degradacji 
miasta, przyciąganie do Łomży młodych, 
ambitnych ludzi. To tylko niektóre z celów, 
które nam przyświecają – mówił rektor 
uczelni, profesor Dariusz Surowik.

Zanim wybrzmiało radosne Gaude-
amus Igitur, rektor „Państwówki” przy-
pomniał, że dla społeczności akademic-
kiej ostatnie miesiące były czasem wielu 
przekształceń: dwa lata temu dokonała się 
zmian struktury organizacyjnej uczelni 
(powstały wydziały), ubiegły rok to ada-
ptacja do wyzwań nowej ustawy Prawo 
o szkolnictwie i nauce, a ten obecny wiąże 
się z koniecznością wdrożenia ministerial-
nych zapisów. Rektor podkreślał, że środo-
wisko akademickie Łomży sprostało tym 
wyzwaniom. – Uczestniczyliśmy w licz-
nych spotkaniach, konferencjach i szkole-
niach dedykowanych nowym horyzontom 
polskiej nauki. Nie byliśmy bierni, forsowa-
liśmy rozwiązania korzystne dla publicz-
nych uczelni zawodowych. Placówki, które 
należą do tego grona, zainicjowały formal-
ną współpracę z Agencją Rozwoju Prze-
mysłu. Zamierzamy ściślej i skuteczniej 
powiązać praktyczne kształcenie z gospo-
darką, aby świat nauki nie był hermetyczny, 
a aplikacyjne prace dyplomowe naszych 
absolwentów nie lądowały na zakurzonych 
półkach, ale znalazły zastosowanie w wielu 
branżach i firmach – mówił profesor Da-
riusz Surowik. – Jest to bardzo realne wy-
zwanie. Przypomnę, że w ostatnich dniach 
w konkursie o Nagrodę Prezesa Agencji 
Rozwoju Przemysłu w kategorii „innowa-
cje w przemyśle”, praca magisterska naszej 
absolwentki pani Ewy Wnuk zajęła pierw-
sze miejsce, a praca inżynierska naszego 
absolwenta, pana Juliana Skowrońskiego, 
trzecie. Na gali wręczania nagród pojawi-
ła się szansa na skomercjalizowanie, przez 
kieleckie Centrum Produkcyjne Pneuma-
tyki „PREMA”, zaprojektowanego przez 
pana Juliana automatycznego robota. To 
pokazuje jak ważne są inicjatywy, które na 
światło dzienne wyciągają pomysłowość, 
kompetencje młodych ludzi – dodawał 
rektor. Poinformował także gości uroczy-
stości, że obecnie uczelnia realizuje projek-
ty z zewnętrznym finansowaniem, których 
zsumowany budżet opiewa na ponad dwa-
dzieścia milionów złotych. – Dzięki tym 
funduszom doposażamy uczelnię w sprzęt, 
pomoce dydaktyczne, realizujemy certyfi-
kowane kursy i szkolenia dla kadry i stu-
dentów, tworzymy platformy e-learningo-
we, aby spełnić oczekiwania pracujących 
studentów.

Słów rektora o akademickich ambi-
cjach z uwagą słuchała Martyna Choj-
nowska, studentka pierwszego roku stu-
diów magisterskich z administracji, która 
chwilę później ślubowała na scenie na 

Sztandar Uczelni, że będzie przestrzegać 
praw i obowiązków akademickich. – Koń-
czyłam w PWSIiP studia licencjackie, to 
wspaniała uczelnia, kompetentni wykła-
dowcy, dlatego ponownie tu jestem i cze-
kam na to, co dobrego przyniesie mi naj-
bliższy czas – mówiła.

Medale i odznaczenia
Podczas uroczystości wojewoda podla-

ski, Bohdan Paszkowski, wręczył naukow-
com z uczelni, przyznane przez Prezy-
denta RP i Ministra Edukacji Narodowej, 
medale i odznaczenia. Najwyższe z nich, 
Srebrne Krzyże Zasługi, otrzymali: profe-
sor Krystyna Leszczewska i profesor Ro-
bert Charmas. Brązowe Krzyże Zasługi 
Prezydent RP nadał profesor Sylwii Choj-
nowskiej i doktor Jolancie Boryszewskiej. 
To odznaczenia nadawane osobom, które 
położyły zasługi dla państwa lub obywa-
teli spełniając czyny przekraczające zakres 
ich zwykłych obowiązków, a przynoszące 
znaczną korzyść państwu lub obywatelom.

Nagrodą za wzorowe, wyjątkowo su-
mienne wykonywanie obowiązków wy-
nikających z pracy zawodowej w służbie 
Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę. 
Medal złoty otrzymali: profesor Romuald 
Kotowski, Małgorzata Góralczyk, Ewa 
Sieniawska. Srebrny: profesor Elżbieta Bil-
ler, dr Aneta Wiktorzak, Leszek Laskow-
ski. Brązowy: dr Magdalena Forfa, Danuta 
Zysk, Anna Bagińska, Natalia Cholewicka.

Za szczególne zasługi dla oświaty 
i wychowania, w szczególności w zakresie 
działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i mło-
dzieży oraz kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej odznaczeni zostali: profesor 
Mieczysław Obiedziński, profesor Marek 
Gawrysiak, Beata Jankowska.

Medal Komisji Edukacji Narodowej 
został pośmiertnie przyznany pani dr Ali-
nie Szepelskiej. Śp. dr Alina Szepelska 
była autorską wielu publikacji naukowych, 

członkinią  m.in. Narodowego Forum Do-
radztwa Kariery, nauczycielem akademic-
kim,   doradcą zawodowym,   ekspertem 
Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży, 
ale przede serdeczna Koleżanką społecz-
ności akademickiej. Medal KEN odebrała 
córka przedwcześnie zmarłej wykładow-
czyni, Ada Szepelska.

Wykład inauguracyjny pt. „Studia 
wyższe wobec wyzwań gospodarki w Pol-
sce”   wygłosił profesor Maciej Żukow-
ski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, a oprawę muzyczną ceremo-
niału akademickiego zapewnił Chór Ka-
meralny Amici pod kierunkiem Anny 
Kurowskiej i auspicjami Miejskiego Domu 
Kultury – Domu Środowisk Twórczych. 
W części artystycznej wydarzenia wystą-
pili zapowiedziani przez Mirosława Dzie-
wę, Dyrektora Artystycznego Novum Jazz 
Festivalu: Nema Rae i Maciej Olesiński. 
Neema Rae to wokalistka i skrzypaczka, 
absolwentka klasy wokalistyki jazzowej 
oraz klasy skrzypiec bydgoskiej Akademii 
Muzycznej, laureatka wielu festiwali, mię-
dzy innymi: I miejsce na 22 Międzyna-
rodowym Konkursie Młodych Muzyków 
(Włochy). Brała udział w licznych kursach 
wokalnych pod kierunkiem takich osób 
jak Hubert Noé, Roger Treece, Brian Fen-
tress. Aktywnie działa na krajowej scenie 
muzycznej, wielokrotnie występowała na 
deskach Filharmonii Pomorskiej. Współ-
pracuje także, jako solistka, z orkiestrą 
kameralną Accademia dell’Arco. Maciej 
Olesiński to z kolei znakomity gitarzysta, 
wokalista, pedagog, absolwent Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy w klasie gita-
ry jazzowej Piotra Olszewskiego. Oprócz 
licznych występów w Grupie D-Tonacja, 
współpracuje m. in. z Filharmonią Pomor-
ską, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Jó-
zefem Eliaszem i Fundacją Eljazz.

Rektorskie powołania
Jeszcze przed uroczystą inauguracją 

roku akademickiego rektor Państwowej 

Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży powołał prorektorów, 
dziekanów i prodziekanów. Kadencje osób 
wcześniej piastujących powyższe stano-
wiska wygasły na mocy zapisów Ustawy 
2.0, a kadencja nowego zespołu potrwa do 
31.08.2020 roku.

Podczas posiedzenia Senatu 25 paź-
dziernika 2019 r. rektor dr hab. Dariusz 
Surowik, prof. PWSIiP, oficjalnie podzię-
kował prorektorem, dziekanom i prodzie-
kanom mijającej kadencji za wysiłek jaki 
włożyli w rozwój uczelni, a kilka dni póź-
niej oficjalnie nominował na kierownicze 
stanowiska zespół osób, w skład które-
go weszło dwoje nowych przedstawicieli 
uczelni – dr hab. n. med. Małgorzata Knaś, 
która naukowo zajmuje się między innymi 
tematyką biochemii skóry w stanach cho-
robowych, oraz dr inż. Grzegorz Rubin, 
informatyk, którego badawczo szczególnie 
interesują układy programowalne FPGA, 
sieci komputerowe, cyfrowe przetwarzanie 
sygnałów, bezpieczeństwo sieci kompute-
rowych, IoT - internet rzeczy, sieci senso-
ryczne, procesory ARM.

Od 1 października 2019 r. stanowi-
ska prorektorów uczelni objęli: dr hab. n. 
o zdr. Sylwia Chojnowska, prof. PWSIiP 
(Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Za-
granicą) oraz dr Dariusz Perło (Prorektor 
ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich).

Wydziałem Nauk Społecznych 
i Humanistycznych pokierują: Dziekan 
dr hab. Krystyna Irena Leszczewska, prof. 
PWSIiP, oraz Prodziekan   dr  Sylwia  Ja-
skuła-Korporowicz.

Dziekanem Wydziału Nauk o Zdro-
wiu została dr  hab.  n. med. Małgorza-
ta Knaś, prof. PWSIiP, a Prodziekanem dr 
n. o zdr. Joanna Zofia Chilińska.

Zarządzanie Wydziałem Informatyki 
i Nauk o Żywności obejmuje Dziekan dr 
inż. Aneta Wiktorzak oraz Prodziekan dr 
inż. Grzegorz Rubin.

MATERIAŁ PWSIIP

PWSIiP. Rok nowych wyzwań 



Pomysłowa intryga, zaskoczenie, 
wciągająca akcja, znakomici 
aktorzy – to sprawia, że film 

ogląda się znakomicie.
Akcja toczy się w Krakowie. Cuma 

(Robert Więckiewicz) to utalentowa-
ny złodziej specjalizujący się w kradzie-
ży dzieł sztuki. Ze względu na zły stan 
zdrowia opuszcza mury więzienia, w któ-
rym odsiaduje kilkuletni wyrok. Wyjście 
Cumy zostało zaaranżowane przez pasera 
Grubego (Mieczysław Grąbka). Na jego 
zlecenie Cuma ma dokonać kradzieży wi-
szącego w Muzeum Czartoryskich w Kra-
kowie obrazu „Dama z łasiczką” Leonarda 
da Vinci. 

Sprawa jest o tyle skomplikowana, 
że Cuma objęty jest policyjnym dozorem 
i każdego dnia musi meldować się na ko-
mendzie u komisarza Wilka (Marcin Do-
rociński). Aby kradzież była w ogóle możli-
wa, Cuma rozpoczyna od skompletowania 
ekipy, z którą dokona zuchwałego skoku. 

Pierwsze kroki kieruje do dawnego 
wspólnika, specjalisty od ładunków wybu-

chowych Juliana „Szerszenia” Wolniewicza 
(Borys Szyc). Okazuje się jednak, że Szer-
szeń porzucił złodziejskie życie i wstąpił 
w szeregi policji, gdzie pracuje jako saper. 
Mimo to zgadza się pomóc Cumie, jed-
nocześnie starając się zrobić wszystko, by 
kradzież nie doszła do skutku. W tym celu 
kontaktuje się z fałszerzem Hagenem ( Jan 
Machulski), który na jego zlecenie miałby 
namalować kopię „Damy z łasiczką”. Ha-
gen odmawia, ale poleca Szerszeniowi stu-
dentkę ASP Magdę (Kamilla Baar). 

Tymczasem komisarz Wilk zaczyna 
podejrzewać, że wyjście na wolność Cumy 
może mieć coś wspólnego z powrotem 
obrazu do kraju. „Dama z łasiczką” przez 
ostatnie kilka miesięcy prezentowana była 
w Japonii, a teraz wraca do Polski.

„Juliusz Machulski jest niekwestiono-
wanym mistrzem polskiego kina rozryw-
kowego. W ciągu trwającej wiele lat karie-
ry udało mu się zrealizować filmy niemal 
doskonałe. „Vinci" łączy w sobie elementy 
sensacji i charakterystycznego dla twór-
czości Machulskiego inteligentnego hu-
moru – pisze Dominika Wernikowska 
w portalu Filmweb. 

Duże brawa należą się twórcy za po-
mysłowy, przemyślany scenariusz. Trze-

ba przyznać, że historia napadu na Mu-
zeum Czartoryskich opowiedziana jest 
w bardzo sugestywny sposób i wydaje 
się być wielce prawdopodobna. Zresztą 
Machulskiemu dosyć często zadawano 
pytanie, czy nie boi się, że „Vinci" posłu-
ży za instruktaż potencjalnym złodzie-
jom?

Nie sposób nie zwrócić uwagi na 
zdjęcia autorstwa Edwarda Kłosińskiego. 
Wspaniale sfilmowany Kraków ani przez 
chwilę nie przypomina tego pocztówko-
wego wizerunku, jaki znamy z filmów 
i fotografii.

Sporo w filmie nawiązań do dobrego 
kina sensacyjnego. Trudno nie zauważyć 
odwołań do „Vabanku", przede wszyst-
kim za sprawą bohatera granego przez 
Jana Machulskiego. Choć aktor odtwa-
rza tu zupełnie inną postać, to jednak 
tego rodzaju skojarzenia są nieuniknio-
ne. Sceny napadu mają coś z „Włoskiej 
roboty", zresztą czuje się tu subtelny 
uśmieszek twórcy, bo podczas pogoni, 
jeden z policjantów stwierdza: Gdzieś 
już to widziałem, na co drugi opowiada: 
W filmie".

Juliusz Machulski odebrał w Gdyni 
Złote Lwy za scenariusz „Vinciego".

Pewnie nie wiesz...
Podczas niektórych scen w samochodzie 

można dostrzec mikrofon zamiast skrzyni 
biegów.

Machulski o Krakowie: miasto nie-
zwykłe, a przecież niemal nieobecne w pol-
skim kinie. Jest tu prawdziwie twórcza 
atmosfera i życzliwość, wręcz bezintere-
sowna radość z tego, że tam jesteśmy i krę-
cimy. W maju, gdy zaczynał się ruch tury-
styczny, prezydent miasta wydał zgodę na 
zamknięcie kilku ulic w centrum. Mam 
wiele uznania i dla tego miasta, i dla ludzi, 
którzy nam pomagali, którzy byli nam nie-
zwykle życzliwi i przychylni, którzy zna-
jąc zarys scenariusza, dopytywali się co-
dziennie: To co, już ukradli czy jeszcze nie?

„Vinci” to jeden z pięciu filmów Juliu-
sza Machulskiego, których tytuł rozpoczy-
na się na literę „V”. Pozostałe to „Vabank”, 
„Vabank 2, czyli riposta”, „V.I.P.” i „Volta”.

„Portret damy z gronostajem” (zwy-
czajowo nazywany „Dama z łasiczką” lub 
rzadziej „Dama z gronostajem”) to obraz 
olejny autorstwa Leonarda da Vinci, na-
malowany około 1489 roku, wykonany 
w technice olejnej, z użyciem tempery, na 
desce orzechowej o wymiarach 54,7 na 
40,3 cm. Przedstawia Cecylię Gallerani, 
kochankę księcia Ludwika Sforzy. Jest jed-
nym z najcenniejszych muzealiów i jedy-
nym dziełem Leonarda da Vinci w Polsce. 
W 2011 podczas podróży po Europie został 
ubezpieczony na 300 mln euro.

Inspiracją filmu, – podobnie jak 
w przypadku „Vabanku” – jest sprawa 
z autentycznego pitawala. Za najsłyn-
niejszy obraz świata uznawana jest Mona 
Liza, Leonardo Da Vinci, wystawiana 
w paryskim Luwrze za pancerną szybą. 
Mimo szczególnej ochrony obraz ten zdo-
łano ukraść na początku XX wieku. Jakiś 
czas później obraz szczęśliwie odzyskano, 
do dziś jednak nie wiadomo, czy do Luwru 
wrócił oryginał, czy też genialna kopia, 
stworzona ze znawstwem zarówno dzie-
ła wielkiego Leonarda, jak i ówczesnych 
technik malarskich. Ten właśnie motyw 
stał się osnową scenariusza Machulskiego, 
z jedną znaczącą różnicą: występującym 
w głównej roli filmu obrazem Leonarda 
jest „Dama z łasiczką”, przechowywana 
w krakowskim Muzeum Czartoryskich. 
Wykradzenie jej stamtąd na zlecenie wy-
daje się czystym szaleństwem, czy jednak 
rzeczywiście do końca niemożliwym? 
Scenariusz Machulskiego podsuwa jedno 
z kilku prawdopodobnych rozwiązań, za-
skakujące zarówno brawurą planu, jak po-
mysłowością jego przeprowadzenia. 

Vinci 
TVN7 niedziela 17.40
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Vinci. Przekręt po polsku
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Miejskie obchody Dnia Edukacji Naro-
dowej obyły się w Hali Sportowej im. 
Olimpijczyków Polskich przy Szkole 
Podstawowej nr 9 w Łomży. Jak infor-
muje Ratusz, była to okazja do pod-
sumowania minionego oraz rozmów 
o wyzwaniach trwającego roku szkol-
nego, jak również do docenienia tru-
du i wysiłku wkładanego w edukację 
dzieci. Trzydziestu czterech pracow-
ników łomżyńskiej oświaty odebrało 
okolicznościowe nagrody przyznane 
przez prezydenta Łomży Mariusza 
Chrzanowskiego.

W swoim przemówieniu do 
pracowników oświaty prezydent 
podkreślał, że edukacja młodego 
pokolenia wszystkim w szcze-
gólny sposób leży na sercu, gdyż 
dobrze wykształcona i wychowa-
na młodzież stanowi o wartości 
lokalnej społeczności oraz naszej 
ojczyzny. 

- Wszyscy marzymy o szkole 
bezpiecznej, spokojnej, dofinan-
sowanej, bo taka szkoła potrzeb-
na jest naszym uczniom, rodzi-
com i nauczycielom. Do tego jako 
władze miasta dążymy, podejmu-
jąc działania mające na celu po-
prawę bazy oświatowej poprzez 
różnego rodzaju remonty placó-
wek, dając możliwość rozwoju 
nauczycielom, czy wreszcie stara-
jąc się regulować płace – mówił 
Mariusz Chrzanowski zauważa-
jąc, że życzliwość i poważanie to 
dla nauczyciela bardzo wiele, ale 
w życiu niezbędne jest także za-
bezpieczenie materialne. 

Nie ukrywał, że sytuacja fi-
nansowa w oświacie może nie 
jest najlepsza, a otrzymywana 
subwencja oświatowa nie pokry-
wa w całości potrzeb. Podobnie 
jak rządowa regulacja płac, którą 

w części będzie musiał pokryć 
samorząd. Przypomniał, że na 
ostatniej sesji radni przesunęli 
środki na podwyżki dla pracow-
ników administracji i obsługi 
szkół oraz pomoce przedszkol-
ne, czyli grupy, której nie obejmą 
rządowe podwyżki. 

- Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej składam Państwu 
najserdeczniejsze podziękowania 
za pracę, wyrozumiałość, trud 
włożony w wychowanie młode-
go pokolenia oraz sumienność 
i oddanie, z jakim realizujecie 
powierzone obowiązki. Proszę 
również, by robiąc to co Państwo 
umieją najlepiej, nie zapominali 
o tym, że nauczyciel to też czło-
wiek. Bo uczniowie kochają na-
uczycieli nie tylko za to, czego ich 
nauczyli, ale przede wszystkim za 
to, jakimi byli ludźmi. W tym 
wyjątkowym dniu życzę Państwu 
również zadowolenia i satysfak-
cji z wykonywanej pracy. Niech 
każdy dzień będzie wypełniony 
radością, spokojem, sukcesami 
zawodowymi oraz wyrazami 
wdzięczności uczniów za wspar-
cie i pomoc w kształtowaniu ich 
osobowości i lepszym zrozumie-
niu świata – mówił prezydent 
Mariusz Chrzanowski.

Okolicznościowe gratulacje 
i życzenia złożyli również Ewa 
Chludzińska, prezes Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego 
w Łomży oraz Witold Gro-
nostajski, dyrektor delegatury 
w Łomży Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku.

Uroczystość uświetniła 
część artystyczna w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 
9 w Łomży.

Nauczyciele, którzy otrzy-
mali nagrody prezydenta Łomży 
z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej:

Anna Chludzińska - Przedszkole 
Publiczne Nr 4
Beata Cholewicka - Szkoła 
Podstawowa Nr 5
Artur Witold Ciborowski - 
Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących Nr 4
Marek Jerzy Ciecierski - I Liceum 
Ogólnokształcące
Wioleta Ewa Cwalina - Zespół 
Szkół Mechanicznych 
i Ogólnokształcących Nr 5
Bożena Danowska - Szkoła 
Podstawowa Nr 2
Kazimierz Duda - Zespół 
Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących Nr 4
Andrzej Flera - Szkoła 
Podstawowa Nr 9
Sławomira    Głasek - III Liceum 
Ogólnokształcące
Agnieszka Iwanowska - 
Przedszkole Publiczne Nr 9
Marta Jackowska - Zespół 
Szkół Weterynaryjnych 
i Ogólnokształcących Nr 7
Marta Jankowska - Zespół 
Szkół Weterynaryjnych 
i Ogólnokształcących Nr 7
Krystyna Kamińska - Szkoła 
Podstawowa Nr 1
Paulina Kijek - Zespół Szkół 
Specjalnych Nr 8
Marta Kowalczyk-Bożomańska - 
Szkoła Podstawowa Nr 4
Grażyna Kowalewska - Przedszkole 
Publiczne Nr 14
Zofia Lech-Kowalczyk - Bursa 
Szkolna Nr 1
Monika Katarzyna Łada Szkoła 
Podstawowa Nr 1

Artur Nadolny - Zespół 
Szkół Mechanicznych 
i Ogólnokształcących Nr 5
Martyna Napiwodzka - Przedszkole 
Publiczne Nr 5
Elżbieta Nieciecka - II Liceum 
Ogólnokształcące
Ewa Obrycka - Przedszkole 
Publiczne Nr 8
Katarzyna Regina Pawelec - 
Łomżyńskie Centrum Rozwoju 
Edukacji
Monika Anna Pawłowska - III 
Liceum Ogólnokształcące
Wojciech Pietruszewski - III 
Liceum Ogólnokształcące
Jacek Pogorzeleski - Bursa Szkolna 
Nr 1

Anna Smakowska-Kryszpin - 
Przedszkole Publiczne Nr 1
Janina Szenek-Leszczyńska - 
Przedszkole Publiczne Nr 15
Alicja Sznurowska - Przedszkole 
Publiczne Nr 14
Katarzyna    Szymańska - Zespół 
Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących Nr 6
Maria Wiśniewska - Szkoła 
Podstawowa Nr 2
Andrzej Wojtkowski - Szkoła 
Podstawowa Nr 5
Renata Zaniewska - Szkoła 
Podstawowa Nr 10
Monika Zaremba - Bursa Szkolna 
Nr 2

Doceniony         
trud 
edukacji



Pomysłowa intryga, zaskoczenie, 
wciągająca akcja, znakomici 
aktorzy – to sprawia, że film 

ogląda się znakomicie.
Akcja toczy się w Krakowie. Cuma 

(Robert Więckiewicz) to utalentowa-
ny złodziej specjalizujący się w kradzie-
ży dzieł sztuki. Ze względu na zły stan 
zdrowia opuszcza mury więzienia, w któ-
rym odsiaduje kilkuletni wyrok. Wyjście 
Cumy zostało zaaranżowane przez pasera 
Grubego (Mieczysław Grąbka). Na jego 
zlecenie Cuma ma dokonać kradzieży wi-
szącego w Muzeum Czartoryskich w Kra-
kowie obrazu „Dama z łasiczką” Leonarda 
da Vinci. 

Sprawa jest o tyle skomplikowana, 
że Cuma objęty jest policyjnym dozorem 
i każdego dnia musi meldować się na ko-
mendzie u komisarza Wilka (Marcin Do-
rociński). Aby kradzież była w ogóle możli-
wa, Cuma rozpoczyna od skompletowania 
ekipy, z którą dokona zuchwałego skoku. 

Pierwsze kroki kieruje do dawnego 
wspólnika, specjalisty od ładunków wybu-

chowych Juliana „Szerszenia” Wolniewicza 
(Borys Szyc). Okazuje się jednak, że Szer-
szeń porzucił złodziejskie życie i wstąpił 
w szeregi policji, gdzie pracuje jako saper. 
Mimo to zgadza się pomóc Cumie, jed-
nocześnie starając się zrobić wszystko, by 
kradzież nie doszła do skutku. W tym celu 
kontaktuje się z fałszerzem Hagenem ( Jan 
Machulski), który na jego zlecenie miałby 
namalować kopię „Damy z łasiczką”. Ha-
gen odmawia, ale poleca Szerszeniowi stu-
dentkę ASP Magdę (Kamilla Baar). 

Tymczasem komisarz Wilk zaczyna 
podejrzewać, że wyjście na wolność Cumy 
może mieć coś wspólnego z powrotem 
obrazu do kraju. „Dama z łasiczką” przez 
ostatnie kilka miesięcy prezentowana była 
w Japonii, a teraz wraca do Polski.

„Juliusz Machulski jest niekwestiono-
wanym mistrzem polskiego kina rozryw-
kowego. W ciągu trwającej wiele lat karie-
ry udało mu się zrealizować filmy niemal 
doskonałe. „Vinci" łączy w sobie elementy 
sensacji i charakterystycznego dla twór-
czości Machulskiego inteligentnego hu-
moru – pisze Dominika Wernikowska 
w portalu Filmweb. 

Duże brawa należą się twórcy za po-
mysłowy, przemyślany scenariusz. Trze-

ba przyznać, że historia napadu na Mu-
zeum Czartoryskich opowiedziana jest 
w bardzo sugestywny sposób i wydaje 
się być wielce prawdopodobna. Zresztą 
Machulskiemu dosyć często zadawano 
pytanie, czy nie boi się, że „Vinci" posłu-
ży za instruktaż potencjalnym złodzie-
jom?

Nie sposób nie zwrócić uwagi na 
zdjęcia autorstwa Edwarda Kłosińskiego. 
Wspaniale sfilmowany Kraków ani przez 
chwilę nie przypomina tego pocztówko-
wego wizerunku, jaki znamy z filmów 
i fotografii.

Sporo w filmie nawiązań do dobrego 
kina sensacyjnego. Trudno nie zauważyć 
odwołań do „Vabanku", przede wszyst-
kim za sprawą bohatera granego przez 
Jana Machulskiego. Choć aktor odtwa-
rza tu zupełnie inną postać, to jednak 
tego rodzaju skojarzenia są nieuniknio-
ne. Sceny napadu mają coś z „Włoskiej 
roboty", zresztą czuje się tu subtelny 
uśmieszek twórcy, bo podczas pogoni, 
jeden z policjantów stwierdza: Gdzieś 
już to widziałem, na co drugi opowiada: 
W filmie".

Juliusz Machulski odebrał w Gdyni 
Złote Lwy za scenariusz „Vinciego".

Pewnie nie wiesz...
Podczas niektórych scen w samochodzie 

można dostrzec mikrofon zamiast skrzyni 
biegów.

Machulski o Krakowie: miasto nie-
zwykłe, a przecież niemal nieobecne w pol-
skim kinie. Jest tu prawdziwie twórcza 
atmosfera i życzliwość, wręcz bezintere-
sowna radość z tego, że tam jesteśmy i krę-
cimy. W maju, gdy zaczynał się ruch tury-
styczny, prezydent miasta wydał zgodę na 
zamknięcie kilku ulic w centrum. Mam 
wiele uznania i dla tego miasta, i dla ludzi, 
którzy nam pomagali, którzy byli nam nie-
zwykle życzliwi i przychylni, którzy zna-
jąc zarys scenariusza, dopytywali się co-
dziennie: To co, już ukradli czy jeszcze nie?

„Vinci” to jeden z pięciu filmów Juliu-
sza Machulskiego, których tytuł rozpoczy-
na się na literę „V”. Pozostałe to „Vabank”, 
„Vabank 2, czyli riposta”, „V.I.P.” i „Volta”.

„Portret damy z gronostajem” (zwy-
czajowo nazywany „Dama z łasiczką” lub 
rzadziej „Dama z gronostajem”) to obraz 
olejny autorstwa Leonarda da Vinci, na-
malowany około 1489 roku, wykonany 
w technice olejnej, z użyciem tempery, na 
desce orzechowej o wymiarach 54,7 na 
40,3 cm. Przedstawia Cecylię Gallerani, 
kochankę księcia Ludwika Sforzy. Jest jed-
nym z najcenniejszych muzealiów i jedy-
nym dziełem Leonarda da Vinci w Polsce. 
W 2011 podczas podróży po Europie został 
ubezpieczony na 300 mln euro.

Inspiracją filmu, – podobnie jak 
w przypadku „Vabanku” – jest sprawa 
z autentycznego pitawala. Za najsłyn-
niejszy obraz świata uznawana jest Mona 
Liza, Leonardo Da Vinci, wystawiana 
w paryskim Luwrze za pancerną szybą. 
Mimo szczególnej ochrony obraz ten zdo-
łano ukraść na początku XX wieku. Jakiś 
czas później obraz szczęśliwie odzyskano, 
do dziś jednak nie wiadomo, czy do Luwru 
wrócił oryginał, czy też genialna kopia, 
stworzona ze znawstwem zarówno dzie-
ła wielkiego Leonarda, jak i ówczesnych 
technik malarskich. Ten właśnie motyw 
stał się osnową scenariusza Machulskiego, 
z jedną znaczącą różnicą: występującym 
w głównej roli filmu obrazem Leonarda 
jest „Dama z łasiczką”, przechowywana 
w krakowskim Muzeum Czartoryskich. 
Wykradzenie jej stamtąd na zlecenie wy-
daje się czystym szaleństwem, czy jednak 
rzeczywiście do końca niemożliwym? 
Scenariusz Machulskiego podsuwa jedno 
z kilku prawdopodobnych rozwiązań, za-
skakujące zarówno brawurą planu, jak po-
mysłowością jego przeprowadzenia. 

Vinci 
TVN7 niedziela 17.40

HALO TV NA WEEKEND 18–20.10

Vinci. Przekręt po polsku
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Wlad Tepes (Luke Evans), książę Wołoszczyzny 
i Transylwanii, w bardzo młodym wieku trafił jako 
jeniec na dwór sułtana. Zasłynął tam z niezwykłego 
okrucieństwa, któremu zawdzięcza przydomek Pa-
lownik. Od lat spokojnie żyje jednak z żoną Mireną 
i synem Ingerasem w swym księstwie, dbając o pokój, 
płacąc Turkom haracz. Pewnego dnia odrzuca turec-
kie żądania wydania 1000 chłopców (w tym syna) jako 
przyszłych janczarów, zabija też członków poselstwa. 
Na kraj Wlada rusza otomańska armia. 

I nagle na horyzoncie ukazuje się mistrz wampi-
rów, żyjący w pobliskiej grocie prastary stwór. Wlad 
może stać się taki jak on i uratować kraj, stać się nie-
zwyciężonym wampirem, który będzie siał spustosze-
nie w szeregach wroga.

Film odniósł spory sukces finansowy, choć krytycy 
wybrzydzali, że to mało logiczna, krwawa bajka.

Pewnie nie wiesz...
Gdy Vlad wchodzi po raz drugi do jaskini, widać na 

ziemi ptasznika złotokolanowego. Ten pająk występuje 
jedynie w Argentynie, a akcja filmu rozgrywa się Euro-
pie.

Imię „Ingeras” (syn Drakuli) oznacza po rumuńsku 
„mały aniołek”.

Charles Dance (mistrz wampirów) zasną w czasie 
charakteryzacji. Po przebudzeniu przestraszył się swoje-
go widoku w lustrze.

Luke Evans codziennie ćwiczył z kaskaderami, jadł 
tylko kurczaka i zielone warzywa.

Dracula: Historia nieznana
TVN piątek 22.30

Dracula:  
Historia nieznana

Wampir  
przeciw  
Turkom

Tylera (Robert Pattinson) poznajemy jako 
zbuntowanego chłopaka, noszącego w sobie sa-
motność i ból po stracie brata i skonfliktowanego 
z apodyktycznym, oschłym ojcem (Pierce Brosnan), 
którego obwinia o tę stratę. Pewnego wieczoru, wę-
drując z kumplem ciemnymi ulicami miasta, wdaje 
się w przypadkową bójkę, za co zostaje zgarnięty 
przez policję do aresztu. Wkrótce potem, namówio-
ny przez owego kumpla, postanawia odegrać się na 
policjancie (Chris Cooper), który brał udział w tej 
interwencji i potraktował go jak zwykłego bandzio-
ra. Zemsta ma polegać na rozkochaniu w sobie córki 
policjanta, a następnie jej porzuceniu. Tak się skła-
da, że dziewczyna (Emilie de Ravin) jest student-
ką tej samej uczelni, na której wolnym słuchaczem 
jest Tyler. Realizacja planu idzie gładko, zwłaszcza 
że Ally jest wrażliwa, jednak Tylor również angażuje 
się uczuciowo. Kiedy ojciec Ally odkrywa, kim jest 
chłopak jego córki, natychmiast domyśla się, jakie 
były jego intencje.

Pewnie nie wiesz...
Podczas kręcenia sceny, gdzie Tyler demoluje 

szkołę, prawdziwą gaśnicę zastąpiono plastikową, 
gdyż Pattinson nie mógł jej udźwignąć.

Rola Ally była trudna do obsadzenia i znalezienie 
Emilie de Ravin zajęło sporo czasu . Głównym pro-
blemem de Ravin była różnica między jej wzrostem 
(158 cm) a wzrostem Pattinsona (185 cm).

Podczas przerwy kręcenia sceny ulicznej Robert 
Pattinson, gwiazdor Sagi „Zmierzch”, uciekał przed 
paparazzi i wpadł samochodem na zaparkowaną 
taksówkę. Pogotowie udzieliło mu pierwszej pomocy.

Twój na zawsze
TVN7 sobota 23.25

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Francuski pocałunek

Stopklatka TV sobota 17.50

Komedia romantyczna. Gdy Kate dowiaduje się, że 

podczas wyjazdu służbowego do Paryża jej narzeczony 

zakochał się w pięknej młodej kobiecie, postanawia 

przełamać swój strach przed lataniem. Udaje się do 

Francji, by ratować swój związek. Podczas lotu poznaje 

tajemniczego Francuza, który wkrótce wywróci jej życie 

do góry nogami.

Lucy
TVN sobota 21.50 

SF. Mieszkająca na Tajwanie studentka Lucy staje się 

zakładniczką bezwzględnego dilera narkotyków. W jej 

brzuchu zostaje umieszczona paczka z białym proszkiem. 

Gdy worek pęka, a narkotyk przenika do organizmu, 

ciało dziewczyny ulega gwałtownym przemianom. 

Lucy zaczyna intensywniej odczuwać to, co ją otacza, 

błyskawicznie się uczy, potrafi kontrolować materię.

Firma
Super Polsat sobota 23.45 niedziela 20.00

Sensacyjny. Młody prawnik otrzymuje posadę 

w doskonale prosperującej kancelarii prawniczej. Wkrótce 

odkrywa, że za firmą stoi mafia. Spotkanie z agentem 

FBI uświadamia mu, że musi dokonać życiowego wyboru. 

Solidne kino sensacyjne.

Pokojówka na Manhattanie
TV4 niedziela 12.50

Komedia. Marisa, pokojówka, podczas sprzątania 

apartamentu damy z wyższych sfer mierzy jej suknię. 

Wygląda w niej przepięknie i tak odmieniona natyka 

się na hotelowego gościa, kandydata do senatu, Chrisa 

Marshalla. Po wspólnym spacerze, a potem kolacji, Marisa 

nie potrafi sprostować pomyłki.

Hidalgo – ocean ognia
Stopklatka niedziela 13.30

Przygodowy. XIX-wieczny amerykański jeździec Frank T. 

Hopkins otrzymuje niezwykłą propozycję. Jako jedyny 

cudzoziemiec ma wziąć udział w liczącym trzy tysiące 

mil wyścigu przez pustynię Arabii. Uczestniczą w nim 

najlepsze konie krwi arabskiej i jeźdźcy arystokratycznych 

rodów. Nagroda jest wysoka, a gra o nią wyjątkowo 

zacięta.

Mock

Retro kryminał 
 Po raz pierwszy w Teatrze Telewizji kultowa 

proza Marka Krajewskiego, autora znanych kry-
minałów. Spektakl opowiada o początkach kariery 
wrocławskiego detektywa Ebharda Mocka, bohatera 

słynnej serii kry-
minalnej pi-

sarza. 

Wrocław, rok 1913. Eberhard Mock ma led-
wie 30 lat i jest wachmistrzem kryminalnym. Nie-
opierzony funkcjonariusz, wplątany w obyczajowy 
skandal, musi walczyć o swoją przyszłość w policji, 
dlatego zajmuje się śledztwem, którego teoretycznie 
nie ma prawa rozwiązać. Zostaje wmanewrowany 
w bezwzględną grę polityczną i przekonuje się, że 
w jego zawodzie nie ma miejsca ani na zaufanie, ani 
na litość.

W tle natomiast mamy czwórkę zabitych gimna-
zjalistów oraz nadchodzące przybycie cesarza Wil-
helma II. Mock, atakowany z każdej strony, zostaje 
sam na polu bitwy.

Spotęgowane przez liczne zwroty akcji stałe na-
pięcie nie pozwala przejść wobec tej historii obojęt-
nie.

Ta historia równie dobrze mogłaby wydarzyć 
się także dzisiaj. Korupcja, walka o wpływy oraz 
brudna polityka to zestaw tematów aktualnych 
chyba zawsze, wszędzie i pod każdą szerokością 
geograficzną. 

Mock
TVP Kultura niedziela 18.15

Miłość z zemsty

Twój  
na zawsze
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Wlad Tepes (Luke Evans), książę Wołoszczyzny 
i Transylwanii, w bardzo młodym wieku trafił jako 
jeniec na dwór sułtana. Zasłynął tam z niezwykłego 
okrucieństwa, któremu zawdzięcza przydomek Pa-
lownik. Od lat spokojnie żyje jednak z żoną Mireną 
i synem Ingerasem w swym księstwie, dbając o pokój, 
płacąc Turkom haracz. Pewnego dnia odrzuca turec-
kie żądania wydania 1000 chłopców (w tym syna) jako 
przyszłych janczarów, zabija też członków poselstwa. 
Na kraj Wlada rusza otomańska armia. 

I nagle na horyzoncie ukazuje się mistrz wampi-
rów, żyjący w pobliskiej grocie prastary stwór. Wlad 
może stać się taki jak on i uratować kraj, stać się nie-
zwyciężonym wampirem, który będzie siał spustosze-
nie w szeregach wroga.

Film odniósł spory sukces finansowy, choć krytycy 
wybrzydzali, że to mało logiczna, krwawa bajka.

Pewnie nie wiesz...
Gdy Vlad wchodzi po raz drugi do jaskini, widać na 

ziemi ptasznika złotokolanowego. Ten pająk występuje 
jedynie w Argentynie, a akcja filmu rozgrywa się Euro-
pie.

Imię „Ingeras” (syn Drakuli) oznacza po rumuńsku 
„mały aniołek”.

Charles Dance (mistrz wampirów) zasną w czasie 
charakteryzacji. Po przebudzeniu przestraszył się swoje-
go widoku w lustrze.

Luke Evans codziennie ćwiczył z kaskaderami, jadł 
tylko kurczaka i zielone warzywa.

Dracula: Historia nieznana
TVN piątek 22.30

Dracula:  
Historia nieznana

Wampir  
przeciw  
Turkom



Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

Wirująca Strefa 
2019 za nami
Prawdziwe święto tańca w Łomży 

dobiegło końca. Już po raz 18 nad Nar-
wią odbył się Turniej Tańca „Wirują-
ca Strefa”. Jak podkreśla Marek Kisiel 
impreza po raz trzeci już ma charakter  
międzynarodowy, co z pewnością pod-
nosi jej rangę.

- Z uwagi na to, iż są to zawody mię-
dzynarodowe poziom jest bardzo wy-
soki. Gościmy w Łomży tak naprawdę 
czołówkę najlepszych tancerzy z całej 
Europy. W sumie do walki na parkiecie 
stanęło blisko 500 uczestników. Konku-
rowali w trzech kategoriach: hip-hop, 
breaking oraz all styles – mówi Marek 
Kisiel, organizator Turnieju Tańca “Wi-
rująca Strefa”. 

Do Łomży zjechali młodzi tancerze, 
którzy przez długi czas szlifowali swoje 
umiejętności, aby w konsekwencji zapre-
zentować sie publiczności podczas kon-

kursu i zmierzyć się z równie dobrymi 
przeciwnikami.

Wirująca Strefa od lat organizowa-
na przez Marka Kisiela cieszy się po-
pularnością. Warto podkreślić, że te-
goroczna edycja imprezy jest zarazem 
furtką do międzynarodowych finałów 
zawodów „Floor Wars”, w Danii. Za-
równo zawodnicy, jak i jurorzy w skła-
dzie: Fuli (Polska), Gimnast (Ukra-
ina), Snap (Włochy), Claudio Comic 
(Portugalia), Mackenzie (Francja) 
oraz Crumbs (USA), legendarny tan-
cerz, który nigdy wcześniej nie był 
w Polsce, jednogłośnie ocenili, iż  wy-
kony taneczne odznaczały się bardzo 
wysokim poziomem. 

Czym jednak byłaby “Wirująca Stre-
fa” bez sukcesów łomżyńskich tancerzy? 
Trzecie miejsce w kategorii 13-17 lat 
hip-hop zajęła Natalia “Naćka” Kisiel. 
Formacja BK Step natomiast okazała 
się niepokonana w kategorii street style 
17+. Sporymi umiejętnościami wykazała 
się także formacja The Sharp One Crew, 
której do podium w kategorii hip-hop 
zabrakło naprawdę niewiele. 



Boże Ciało w Kinie Millenium. 
Ale poza tym same strachy: 
Czarownica Yeti i Zombie       
Repertuar 18 – 24 października
 
Piątek 18 października 
Duża sala: Czarownica 2 – godz. 
13:30, 16:00 i 18:30; Boże Ciało – 
godz. 21:00.

Mała sala: O, Yeti! – godz. 15:00 
i 17:00; Zombieland - godz. 18:30 
i 20:30.  
Sobota 19 października 
Duża sala: Czarownica 2 – godz. 
11:30, 13:30, 16:00 i 18:30; Boże 
Ciało – godz. 21:00.
Mała sala: O, Yeti! – godz. 10:00, 
12:00; 14:00 i 16:00; Zombieland - 
godz. 18:00 i 20:00.  
Niedziela 20 października 
Duża sala: Czarownica 2 – godz. 
11:30, 13:30, 16:00 i 18:30; Boże 
Ciało – godz. 21:00.
Mała sala: O, Yeti! – godz. 10:00, 
12:00; 14:00 i 16:00; Zombieland - 
godz. 18:00 i 20:00.  

Poniedziałek 21 października
Duża sala: Czarownica 2 – godz. 
13:30, 16:00 i 18:30; Boże Ciało – 
godz. 21:00.
Mała sala: O, Yeti! – godz. 15:00 
i 17:00; Zombieland - godz. 18:30 

i 20:30.  
Wtorek 22 października 
Duża sala: Czarownica 2 – godz. 
13:30, 16:00 i 18:30; Boże Ciało – 
godz. 21:00.
Mała sala: O, Yeti! – godz. 15:00 

i 17:00; Zombieland - godz. 18:30 
i 20:30.  
Środa 23 października 
Duża sala: Czarownica 2 – godz. 
13:30, 16:00 i 18:30; Boże Ciało – 
godz. 21:00.
Mała sala: O, Yeti! – godz. 15:00 
i 17:00; Zombieland - godz. 18:30 
i 20:30.  
Czwartek 14 października
Duża sala: Czarownica 2 – godz. 
13:30, 16:00 i 18:30; Boże Ciało – 
godz. 21:00.
Mała sala: O, Yeti! – godz. 15:00 
i 17:00; Zombieland - godz. 18:30 
i 20:30.  

Ziemia Łomżyńska, tu wiele się dzieje

Galeria Pod Arkadami Miejskiego Domu 
Kultury - Domu Środowisk Twórczych 
w Łomży zaprasza na wystawę portretów 
wybitnych artystów różnych dziedzin pol-
skiej kultury, autorstwa Zbigniewa Furmana. 
Otwarcie wystawy „Męskie rozmowy” odbę-
dzie się w piątek, 18 października (godz.18.00) 
w Galerii Pod Arkadami na Starym Rynku 
w Łomży. Wstęp wolny.

„Męskie rozmowy” to seria portretów, któ-
re Zbigniew Furman tworzył przez lata. Do 
pewnego czasu na negatywie, później cyfrowe. 
No i w czarnobieli. Prawie zawsze są oczy, albo 
chociaż jedno. Albo gest, albo przedmiot. Coś 
charakterystycznego. Coś między fotografem 
a portretowanym. Bo najważniejsze, to te spo-
tkania. Krótkie, czy długie, ze starym znajo-
mym albo znanym ogólnie. Każde zupełnie 
inne. „Męskie rozmowy" zostały uzupełnione 
serią autoportretów fotografowanych telefo-
nem, niejako żartobliwych, lżejszych w formie 
rozmów autora ze sobą.

Na wystawie zobaczymy takie wybitne 
osobowości jak: Tomasz Sikora, Jacek Fedoro-

wicz, Józef Glemp, Tomasz Lipiński czy Woj-
ciech Waglewski.
Zbigniew Furman

Urodził się dokładnie w połowie poprzed-
niego wieku w Krakowie. Pracę fotoreportera 
zaczynał w "Życiu Warszawy" na początku lat 
siedemdziesiątych XX w. W latach 1979 - 81 
w pracował w Tygodniku Razem. W stanie 
wojennym prowadził zakład fotograficz-
ny, a następnie studio fotografii reklamowej. 
Współpracował od pierwszego numeru z Ży-
ciem / z kropką /, z którego przeszedł do Ty-
godnika Wprost, gdzie przez 11 lat kierował 
działem fotografii. Od 2008 pracował przez 7 
lat w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Jego pasją jest fotografia socjologiczna 
oraz portretowa /głównie atelierowa/. Laure-
at wielu konkursów fotograficznych, autor 17 
wystaw indywidualnych i współautor wielu 
wystaw zbiorowych. Juror w najbardziej zna-
czących konkursach fotograficznych. Od wie-
lu lat członek Związku Polskich Artystów Fo-
tografików, członek Stowarzyszenia ZAiKS.

Wystawa czynna do 20 listopada 2019 r.

Męskie 
rozmowy



a to ciekawe
Wspomnienia o świetności 

Sekrety katedry Notre-Dame

Film opowiada o sekretach katedry związanych ze 
skarbami, relikwiami, kluczami, które mają prawo trzy-
mać wyłącznie upoważnione do tego osoby. Poznamy ry-
tuał otwierania miejsc niedostępnych dla zwykłego śmier-
telnika, m. in. skarbca katedralnego, w którym znajdował 
się relikwiarz drzewa Krzyża Świętego oraz wiele innych 
bezcennych przedmiotów. 

Słynąca ze swoich rzygaczy, rozsławiona przez Victo-

ra Hugo, paryska katedra Najświętszej Maryi Panny nale-
żała do najczęściej odwiedzanych zabytków świata: przez 
jej mury przewijało się 14 milionów turystów rocznie. 
Arcydzieło gotyckiej architektury nie zatracało swojego 
wymiaru duchowego i sakralnego: co dzień odprawiano 
pięć mszy. 

Ten film pozwoli nam poznać Notre-Dame taką, ja-
kiej do tej pory nie oglądaliśmy i co przez długi czas bę-

dzie niemożliwe, bo jak wiadomo 15 kwietnia 2019 około 
godz. 18:50 w świątyni wybuchł pożar, który spowodował 
ogromne zniszczenia, m.in. doszło do zawalenia się dachu 
i iglicy katedry.

Sekrety katedry Notre-Dame
TVP1 sobota 12.35

Chiński przecier, sok, ketchup

Czerwone 
złoto

Dzisiaj pomidor jest produktem wy-
syłanym z kraju do kraju w wielkich 
beczkach, zanim zostanie przetworzony 
na pomidorowe towary, które kupujemy 
w sklepie.

Największym rynkiem produkcji 
koncentratu pomidorowego była Afryka. 
Nigeria była potentatem pomidorowym, 
dziś jej fabryki przepakowują tylko impor-
towaną pastę pomidorową, ponieważ im-
portowana jest tańsza niż świeżo wypro-
dukowane owoce. Laboratoria przebadały 
różne marki past, okazało się, że niektóre 
zawierały niewiele pomidorów lub wcale 

ich nie zawierały. Jednym z powodów jest 
to, że większość produkowanej pasty po-
midorowej pochodzi z Chin. Ciekawost-
ka: chińska kuchnia prawie wcale pomido-
rów nie używa.

Mimo tego Chiny są wiodącym pro-
ducentem koncentratu pomidorowego na 
świecie. Często pasta, przecier, keczup lub 
sok pomidorowy, są sprzedawane w opa-
kowaniach, które udają, że są od miejsco-
wych producentów.

Film pokazuje absurdalną sytuację dzi-
siejszej globalnej gospodarki. Dowiesz się, 
dlaczego Włosi zbudowali fabryki do prze-
twarzania pomidorów w Chinach, dlaczego 
Chińczycy przenieśli te fabryki do zachod-
niej Afryki i dlaczego miejscowi rolnicy 
nagle zbankrutowali i wyemigrowali do 
Włoch, aby… zbierać tam pomidory.

Pomidory – czerwone złoto
Focus TV niedziela 21.00

reklama
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Anita i Roger poznają się dzięki czworonożnym 
pupilom. Znajomość przeradza się w miłość, nie tyl-
ko między ludźmi, lecz także między dalmatyńczy-
kami. Wkrótce na świat przychodzi piętnaście na-
krapianych szczeniaków. Szefowa Anity, demoniczna 
Cruella (Glenn Close), zaczyna marzyć o futrze 
z dalmatyńczyków. Wynajmuje dwójkę opryszków, 
którzy mają za zadanie porwać pieski. Łaciate ma-
luchy dołączają więc do gromady 84 innych szcze-
niaków, więzionych w upiornym domostwie Cruelli. 
Na szczęście w porę rusza odsiecz i tak rozpoczyna 
się jedna z największych akcji ratunkowych, w któ-
rą zaangażowani są wszyscy czworo- i dwu-nożni 
przyjaciele zdesperowanych rodziców.

Kino familijne z gwiazdorską obsadą, wielki 
przebój kinowy. Aktorska, uwspółcześniona wersja 
jednego z największych animowanych przebojów 
Walta Disneya.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie prawie 

pół miliarda dolarów. Kosztował 75 milionów.
Podczas kręcenia wykorzystano dwieście trzy-

dzieści dalmatyńskich szczeniąt i dwudziestu doro-
słych dalmatyńczyków.

Kiedy Glenn Close pojawiła się pierwszy raz na 
planie jako demoniczna Cruella, niektóre psy bały się 
do niej podchodzić.

Twarz Jeffa Danielsa (Roger) przecierano suro-
wym mięsem, aby szczeniaki lizały go.

Glenn Close jest uczulona na tytoń, więc przez 
cały film paliła papierosy ziołowe.

101 dalmatyńczyków
Polsat niedziela 11.00

plac zabaw

101 dalmatyńczyków

Demoniczna 
porywaczka 

szczeniąt

Zwierzogród

Ambitna policjantka 
Zwierzogrodu nie można 

pomylić z żadnym innym mia-
stem. Jest to jedyna w swoim 
rodzaju współczesna metropo-
lia zamieszkiwana wyłącznie 
przez zwierzęta. W Zwierzo-
grodzie nie jest ważne, jakim 
stworzeniem jesteś. Możesz 
tam zostać kimkolwiek chcesz. 

Gdy do miasta przybywa 
ambitna policjantka Judy Hops, 
szybko przekonuje się, że jako 
pierwszy królik zatrudniony 
w miejscowej policji, nie będzie wcale miała łatwego życia. Robi 
więc wszystko, by udowodnić swoją wartość (i zdobyć upragnio-
ny awans). Na jej drodze pojawia się jednak gadatliwy i chytry 
lis, Nick Bajer. Chcąc wykazać się za wszelką cenę, Judy przyj-
muje sprawę, w której musi rozwiązać pewną kryminalną zagad-
kę. Jej partnerem w śledztwie zostaje nie kto inny jak wygadany 
i szczwany Nick.

Zwierzogród
Polsat sobota 20.05, niedziela 13.20

Potwory kontra obcy

Dziwolągi  
ratują świat

Susan Murphy to nowoczesna 
dziewczyna z Kalifornii, która pod-
czas swojego wymarzonego ślubu 
zostaje uderzona przez... meteoryt, 
co powoduje, że rośnie do niewiary-
godnych rozmiarów – osiąga 15-me-
trowy wzrost. Trafia do tajnej rządo-
wej placówki, w której spotyka inne 
dziwne stwory odkryte na przestrzeni 
lat. Gdy Ziemia zostaje zaatakowana 
przez kosmitów, rząd USA, nie widząc innego rozwiązania, wysy-
ła grupę dziwolągów do walki z najeźdźcą.

Susan razem z Panem Karaluchem, galaretowatym Bobem, 
jaszczurkopodobnym Macho i olbrzymim robakiem Insectozau-
rusem staje się jedyną bronią mogącą stawić czoła nieobliczalne-
mu przeciwnikowi.

Potwory ratują świat
Polsat niedziela 9.00

Pacyfikator

Twardziel kontra dzieci
Gwiazda kina akcji Vin Diesel 

w dynamicznej, brawurowej komedii 
dla całej rodziny. 

Shane Wolfe jest tajnym agentem, 
który staje przed wyjątkowo trud-
nym zadaniem – opieką nad piątką 
niesfornych dzieciaków: zbuntowaną 
nastolatką Zoe, zarozumiałym 14-lat-
kiem Sethem, 8-letnią Lulu, 3-letnim 
Peterem i niemowlakiem Tylerem. Ich 
ojciec, naukowiec pracujący dla rządu 
nad sprawami najwyższej wagi, ginie 
w niewyjaśnionych okolicznościach. 

Zaprawiony w sztukach walki 
Shane będzie musiał nie tylko chronić 
rodzinę profesora, ale także wykazać 
się umiejętnością zmieniania pieluch 
i rozwiązywania problemów nastolat-
ków.

Pacyfikator
TVN niedziela 14.55
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17na drogach

Chcemy bezpiecznego życia 

- Czujemy się zagrożeni. Kilkanaście osób tu zginęło, naszych bliskich i znajo-
mych. Po prostu nie widzimy innego wyjścia poza protestem - mówili uczestni-
cy protestu zorganizowanego w miejscowości Chojny Młode. Kilkanaście osób 
zablokowało drogę krajową nr 61 na trasie Łomża – Ostrołęka, na wysokości 
skrzyżowania do Nowogrodu i Śniadowa.

Protestujący przechodzili przez jezdnię w miejscu, gdzie według 
nich, powinno być przejście dla pieszych. Protest trwał kilka godzin, 
a odbył się, jak twierdzą mieszkańcy, ze względu na przedłużającą się 
przebudowę groźnego skrzyżowania drogi Łomża – Ostrołęka. Jak 
twierdzą mają dość czekania, codziennie obawiają się o swoje życie. 
W rejonie skrzyżowania znajdują się między innymi dwa przystanki 
autobusowe, jednak nie ma tam przejścia dla pieszych. 

W Chojnach Młodych pojawili się posłowie Bernadeta Krynic-
ka i Lech Antoni Kołakowski. Zapewnili mieszkańców, iż zabiega-
ją o przebudowę tego niebezpiecznego skrzyżowania. Na miejscu 
obecny był również wójt gminy Łomża Piotr Kłys, który podkreślał, 
iż doskonale rozumie zaniepokojenie mieszkańców, chociaż nie jest 
zwolennikiem blokowania drogi.

Protestujący zadeklarowali, że co 15 minut będą przepuszczać po-
jazdy. Jednak na wszelki wypadek i dla zwiększenia płynności ruchu 
policja wytyczyła objazdy i kierowała kierowców na drogi bardziej 
przejezdne, zarówno od Łomży, jak i Ostrołęki.

Wojska 
Polskiego  

w remoncie
Firma BIK-Projekt, realizująca remont 
ulicy Wojska Polskiego w Łomży (dro-
ga krajowa nr 61) poinformowała, że 
10 października na okres około pół-
tora miesiąca, zamknięty dla ruchu 
zostanie remontowany odcinek tej  
drogi od ul. Polowej do ul. Sikorskie-
go. Dotychczas ruch odbywa się  jed-
nokierunkowo od strony Ostrołęki. 
Zalecamy objazdy poprzez ul.  Nowo-
grodzką i Sikorskiego oraz Al. Legio-
nów i ul. Sikorskiego, a dla  tranzy-
towego ruchu ciężarowego omijanie 
Łomży.

Prace na około 740-metro-
wym odcinku ulicy Wojska Pol-
skiego rozpoczęły  się w połowie 
sierpnia br. i potrwają do 29 li-
stopada 2019 r. Ich zakres  obej-
muje przebudowę od podstaw 
konstrukcji jezdni na obciążenie 
KR5,  wymianę krawężników na 
granitowe, odnowienie oznako-
wania oraz budowę  nowego ka-
nału deszczowego o średnicy 800 
mm. Koszt prac wynosi 7,5 mln  
zł, z czego prawie 3,5 mln zł po-
chodzi z 10 proc. rezerwy Mini-
stra  Finansów przeznaczonej na 
drogi publiczne.

W związku z realizowaną in-
westycją zmienione zostały tra-
sy niektórych linii komunikacji 

miejskiej. Komunikat MPK:
Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Zakład Budżetowy 
w Łomży informuje, że w związ-
ku z całkowitym zamknięciem 
przejazdu na odcinku ulicy Woj-
ska Polskiego od ul. Sikorskiego 
do ulicy Polowej wprowadzone 
zostaną objazdy na liniach 2, 7, 8, 
9, 13, 18.

W tym etapie budowy zabro-
niony będzie ruch pojazdów od 
strony Sikorskiego do Placu Ko-
ściuszki i odwrotnie. W związku 
z tym nie będzie możliwe reali-
zowanie kursów autobusów na 
tym odcinku. Autobusy dotych-
czas jadące ulicą Wojska Polskie-
go zostaną skierowane ulicami:

linia 2 – Plac Kościuszki, No-
wogrodzka, Sikorskiego, Wojska 
Polskiego – w dwóch kierunkach.

linia 7 – Plac Kościuszki, Al. 
Legionów, Sikorskiego, Łukasiń-
skiego – w dwóch kierunkach.

linie 8,9 – Plac Kościuszki, 
Nowogrodzka – w dwóch kie-
runkach

linia 13 – Plac Kościuszki, 
Aleja Legionów, Sikorskiego, 
Wojska Polskiego –  

w dwóch kierunkach.
linia 18 - Polowa, Wojska 

Polskiego, Nowogrodzka, Sikor-
skiego, Łukasińskiego – w dwóch 
kierunkach.

W związku z utrudnieniami 
w ruchu drogowym nastąpi prze-
sunięcie godzin odjazdów z po-
szczególnych przystanków.

Informacja: Dyspozytor 
MPK tel.: 216 03 35 czynny całą 
dobę.

Czy to statystyka mówi prawdę 
o świecie czy codzienne doświadcze-
nia życiowe? My, mieszkańcy Łomży, 
Grajewa albo Suchowoli jesteśmy 
przekonani, że rozjeżdżają nasze 
miejscowości tiry. Tak samo narzekali 
na ruch wielkich ciężarówek miesz-
kańcy Stawisk, Szczuczyna, Augusto-
wa czy Suwałk, zanim nie powstały 
drogowe obwodnic tych miast. Ale 
statystyka mówi: tylko wam się tak 
wydaje, że jest tak źle.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad ogłosiła 
na przyszły rok kolejną edycję 
Generalnego Pomiaru Ruchu 
(GPR). "Będzie przeprowadzony 
głównie z wykorzystaniem kamer 
wideo. Ogłoszono już wszystkie 
postępowania przetargowe zwią-
zane z pomiarem. Łącznie pro-
wadzonych jest 17 postępowań 
przetargowych - 16 w poszcze-
gólnych Oddziałach GDDKiA 
oraz  jedno w Centrali GDD-
KiA" - informuje administracja 
drogowa. 

Jak dodaje w swoim komuni-
kacie GDDKiA, pomiary gene-
ralne prowadzone są na drogach 
krajowych cyklicznie od roku 

1965, w okresach 5-letnich i do-
starczają najważniejszych infor-
macji o ruchu drogowym. Wyniki 
pomiarów generalnych stanowią 
podstawę wszelkich działań 
o charakterze planistycznym, 
projektowym i strategicznym 
w odniesieniu do sieci drogo-
wej. Wykorzystywane są również 
w pracach związanych z zarzą-
dzaniem ruchem, analizach śro-
dowiskowych, ekonomicznych 
oraz przy tworzeniu statystyk.

Dotychczasowe doświadcze-
nia wykazały, że najlepiej spraw-
dzają się pomiary z wykorzysta-
niem nagrań wideo. Pozwalają 
lepiej analizować i archiwizować 
dane. 

W 2020 roku GDDKiA pla-
nuje zbadać możliwie jak najwię-
cej parametrów  określających 
właściwości ruchu na drogach 
krajowych w Polsce. Będą to m. 
in. pomiary średniego dobowego 
ruchu w ogóle, ruchu w dni robo-
cze, latem i zimą, w dzień, wie-
czorami i w nocy, zmiany, jakie 
nastąpiły od poprzedniego GPR. 
Dane mają też pozwolić na okre-
ślenie jakie kategorie pojazdów 
dominują na drogach.

Wstępnie zakładane jest do-
konanie pomiarów na około 18 
tysiącach kilometrów szlaków 
podzielonych na blisko 2300 od-
cinków. 

Duży? Mały!
Poprzedni GPR odbył się 

w 2015 roku i przyniósł wyniki 
zaskakujące z punktu mieszkań-
ca województwa podlaskiego. 
Gdzie bowiem należałoby się 
spodziewać największego natę-
żenie ruchu towarowego i oso-
bowego? W regionach przygra-
nicznych kraju. Ewentualnie 
w rejonie największych aglo-
meracji, które na ogół są także 
wielkimi węzłami drogowymi. 
Ta druga potoczna obserwa-
cja potwierdza się w wynikach 
pomiarów 2015. Ale pierwsza 
kompletnie nie.

Średni dla Polski ruch na 
drogach krajowych oszacowa-
ny został na 11 178 pojazdów 
na dobę. Przy czym na drogach 
międzynarodowych było to 20 
067, a na pozostałych - 7614. 
Wszystkie te wskaźniki okazały 
sie wyższe niż przy GPR 2010. 
Na tym tle województwo pod-

laskie, przez które płynie stru-
mień pojazdów na Litwę i dalej 
do krajów nadbałtyckich oraz 
Finlandii, na Białoruś i dalej 
do Rosji, częściowo do Obwo-
du Kaliningradzkiego, wypada 
skromnie. Bardzo skromnie. 7 
082 pojazdy na dobę (10 981 na 
międzynarodowych i 5897 na 
pozostałych) to mniej niż śred-
nia  krajowa i  prawie najmniej 
w Polsce. Za nami jest tylko 
województwo  warmińsko - 
mazurskie. Zbliżone parametry 
mają jeszcze zachodniopomor-
skie, lubuskie i lubelskie, czyli 
same regiony przy wschodniej 
i zachodniej granicy.

A gdzie jest najwięcej pojaz-
dów na drogach. W wojewódz-
twie śląskim - ponad 20 tys. 
(blisko 39 tys., na międzynaro-
dowych). Potem są małopolskie, 
łódzkie i mazowieckie. Czyli 
w środku Polski, ale z najwięk-
szymi ośrodkami miejskimi. Tam 
dopiero mieszkańcy mają powo-
dy czuć się rozjeżdżani.

Już bez podziału na regony 
zasadniczo ruch tworzą w Pol-
sce auta osobowe  - stanowią 
71,7% pojazdów. Za nimi dale-

ko są wielkie ciężarówki z przy-
czepami - 15,1%  i małe cię-
żarówki, "dostawczaki" - 8,7%. 
Droga krajowa nr 8, która do-
brze znamy w województwie 
podlaskim ma dwa z kilku naj-
bardziej zapchanych fragmen-
tów tras, ale oba w granicach 
aglomeracji warszawskiej. Poza 
tym w czołówce są tylko drogi 
na Śląsku. 

Ruch "gospodarczy" odbywa 
się na ponad 94% objętych bada-
niami dróg. Celom turystycznym 
czy rekreacyjnym służy tylko kil-
ka procent. Latem na polskich 
drogach jest bardziej tłoczno niż 
zimą. To zasadnicze ustalenia 
wynikające z Generalnego Po-
miaru Ruchu 2015.

Niemal wszystkie zawarte 
w podsumowaniu liczby i wskaź-
niki procentowe wzrosły w po-
równaniu z rokiem 2010. Wyjąt-
kiem są te dotyczące rowerzystów 
na drogach międzynarodowych. 
Ale w końcu oni też chcą żyć.

Zapewne w 2020 tenden-
cje wzrostowe się utrzymają. 
Czy znowu też czeka nas pełna 
zdziwienia "pociecha": wcale nie 
mamy najgorzej.                                      

Spokojne podlaskie drogi?
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Podatkowe 
plany na 2020

Prezydent Łomży skierował do Rady 
Miejskiej wniosek w sprawie wyso-
kości stawek podatków i opłat lokal-
nych na 2020 rok. Mają one pozostać 
na poziomie tego roku. - Od pięciu 
lat podatki w Łomży nie były podno-
szone, a w jednym roku podatek od 
nieruchomości został nawet obniżony 
– informuje Mariusz Chrzanowski.

Zgodnie z ustawą o podat-
kach i opłatach lokalnych, gór-
ne granice stawek kwotowych 
obowiązujące w danym roku 
podatkowym ulegają corocznie 
zmianie na następny rok podat-
kowy w stopniu odpowiadającym 
wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie 
pierwszego półrocza, w którym 
stawki ulegają zmianie, w stosun-
ku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego. Wskaźnik cen to-
warów i usług konsumpcyjnych 
w I półroczu 2019 r. w stosunku 
do I półrocza 2018 r. wyniósł 
101,8 co oznacza, że nastąpił 
wzrost cen o 1,8 proc. W związku 
z powyższym Minister Finansów 
ogłosił, że maksymalne stawki 

zostały zwaloryzowane zgodnie 
z tym wskaźnikiem.

- Uwzględniając przyjęte 
kierunki w założeniach polity-
ki społeczno – gospodarczej na 
2020 rok oraz poziom bezrobo-
cia w naszym mieście proponuję 
przyjąć stawki podatku od nie-
ruchomości na 2020 rok na po-
ziomie stawek obowiązujących 
w 2019 roku. Również uwzględ-
niając działania na rzecz wspie-
rania rozwoju przedsiębiorczości 
proponuję podatek od środków 
transportowych pozostawić na 
poziomie z 2019 roku, gdyż 
jest on związany z prowadze-
niem działalności gospodarczej 
– informuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski dodając, że zmianie 
nie ulegnie także opłata od posia-
dania psów.

Warto dodać, że propono-
wane stawki są w zdecydowanej 
większości porównywalne do sta-
wek w gminach powiatu łomżyń-
skiego, a w wielu przypadkach 
nawet niższe.

dnia: 26 września 2018 r.
w sprawie: w sprawie określe-

nia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2019 rok

Na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

8  marca 1990  r. o  samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. 
zm.) i  art.  5  ust.  1  ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i  opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz.U. z  2018  r. 
poz.  1445  z  późn. zm.) Rada 
Miejska Łomży uchwala, co na-
stępuje:

§  1.  Określa się następujące 
stawki podatku od nieruchomo-
ści obowiązujące na terenie Gmi-
ny Miejskiej Łomża:

1) od gruntów:
a)  związanych z  prowadze-

niem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwali-
fikowania w  ewidencji gruntów 
i  budynków -  0,80  zł  od 1  m² 
powierzchni;

b)  pod wodami powierzch-
niowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi 
jezior i  zbiorników sztucznych 
- 4,50 zł od 1 ha powierzchni;

c)  pozostałych, w  tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 0,28 zł od 
1 m² powierzchni;

d) niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji, o którym 

mowa w  ustawie z  dnia 9  paź-
dziernika 2015  r. o  rewitalizacji 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i po-
łożonych na terenach dla których 
miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo za-
budowę o przeznaczeniu miesza-
nym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w od-
niesieniu do tych gruntów upły-
nął okres 4  lat, a  w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego 
- 2,95 zł od 1 m2 powierzchni:

2) od budynków lub ich czę-
ści:

a) mieszkalnych - 0,69 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej,

b)  związanych z  prowadze-
niem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
-  21,67  zł  od 1 m² powierzchni 
użytkowej;

c)  zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej 
w  zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym 
- 10,08  zł  od 1 m² powierzchni 
użytkowej;

d)  związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w  rozu-
mieniu przepisów o  działalności 
leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń 
-  4,44  zł  od 1  m² powierzchni 
użytkowej;

e) od pozostałych, w tym za-
jętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 6,94 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich war-
tości określonej na podstawie art
. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2. Pobór podatku od nieru-
chomości prowadzony będzie:

1) w Punkcie kasowym Ban-
ku Spółdzielczego w  Łomży 
z  siedzibą w Urzędzie Miejskim 
w Łomży,

2) w Banku GETIN NOBLE 
BANK S.A. 77 1560 0013 2294 
6771 7000 0003.

§ 3. Wykonanie Uchwały po-
wierza się Prezydentowi Miasta 
Łomża.

§ 4. Uchwała wchodzi w ży-
cie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Podlaskiego 
i ma zastosowanie od 1  stycznia 
2019 roku.

Po raz pierwszy w historii udziału 
Polski w Wystawach Światowych Pa-
wilon narodowy powróci do kraju. Po 
zakończeniu EXPO Dubaj 2020 pod-
laska ekspozycja o nazwie Drewno-
polis zostanie przeniesiona na teren 
kampusu Politechniki Białostockiej. 
Przedsięwzięcie będzie możliwe 
dzięki podpisanemu porozumieniu 
między Ministerstwem Przedsiębior-
czości i Technologii, Województwem 
Podlaskim, Politechniką Białostocką 
oraz Agencją Inwestycji i Handlu.

– Pewnie inne regiony i kraje 
będą chciały zrobić w przyszło-
ści to samo, ale z całą pewnością 
Polska i Podlasie robią to po raz 
pierwszy – podkreśliła Jadwiga 
Emilewicz, Minister Przedsię-
biorczości i Technologii. – To 
duże wyzwanie finansowe i lo-
gistyczne, traktuję je jednak jako 
długoterminową inwestycję – do-
dała.

Pani minister zaznaczyła, że 
pomysł przeniesienia pawilonu 
był inicjatywą Zarządu Woje-
wództwa Podlaskiego. Marszałek 
Artur Kosicki, dziękując wszyst-
kim osobom zaangażowanym 
w realizację przedsięwzięcia, 
podkreślił, że jest to projekt, któ-
ry przede wszystkim ma na celu 

promocję województwa podla-
skiego.

- To działanie wpisują się 
w hasło realizowanej obecnie 
Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Podlaskiego, czyli „Ambitne 
Podlaskie”. Ten projekt jest am-
bitny, unikatowy i o to chodził0 
- powiedział marszałek Artur 
Kosicki. - Przed nami początek 
długiej drogi, która ma za za-
danie pokazać, że Podlaskie jest 
zdolne do rzeczy niezwykłych – 
dodał wicemarszałek Stanisław 
Derehajło.

Radości i dumy z pomysłu 
oraz przyszłej lokalizacji pawilo-
nu nie ukrywał prof. dr hab. inż. 

Lech Dzienis, rektor PB, okre-
ślając przedsięwzięciem mianem 
„wielkiego honoru” dla uczelni.

– Dziękujemy za uhonoro-
wanie Politechniki jako wiodącej 
uczelni technicznej w regionie – 
powiedział. – Jesteśmy niezmier-
nie szczęśliwi, że to na naszym 
terenie stanie obiekt wcześniej 
będący wizerunkiem Polski na 
arenie światowej.

O logistycznych i technicz-
nych trudnościach w realizacji 
projektu mówiła Monika Dylą-
g-Sajór, wicekomisarz sekcji pol-
skiej EXPO Dubaj 2020.

- Przez 173 dni pawilon bę-
dzie stanowić wizytówkę polskiej 

gospodarki, przyrody, kuchni, 
kultury. W szczytowym momen-
cie ma go odwiedzić tysiąc osób 
na godzinę. Tak więc pawilon bę-
dzie mocno przetestowany – po-
wiedziała.

Po EXPO ekspozycja ma 
zostać przystosowana do warun-
ków i przepisów obowiązujących 
w Polsce. Kiedy proces ten zosta-
nie zakończony – pawilon będzie 
cieszył oczy lokując się na terenie 
PB i stając się centrum edukacyj-
nym wiedzy o drewnie pod na-
zwą Drewnopolis.

Z ramienia Polskiej Agen-
cji Inwestycji i Handlu porozu-
mienie podpisał jej wiceprezes, 
Grzegorz Słomkowski. Wzięli 
w nim udział także podlascy po-
słowie: Jacek Żalek oraz Mieczy-
sław Baszko.

Do realizacji tego wymaga-
jącego przedsięwzięcia Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego zaprosił ważnych 
i merytorycznych partnerów ja-
kimi są: Politechnika Białostoc-
ka, Instytut Ochrony Środowiska 
oraz Grupa Unibep – pomysło-
dawca idei oraz nazwy wystawy. 

 *  *  *
Wystawy Światowe EXPO to 

najbardziej prestiżowe wydarze-

nia na świecie o charakterze go-
spodarczym, promocyjnym i kul-
turalnym. EXPO 2020 w Dubaju 
odbędzie się między 20 paździer-
nika 2020 r. a 10 kwietnia 2021 r. 
i będzie pierwszą Wystawą Świa-
tową organizowaną w kraju arab-
skim.

Polska od wielu lat jest ak-
tywnym uczestnikiem Wystaw 
Światowych. Główną areną pre-
zentacji oraz nośnikiem infor-
macji o Polsce podczas Wystawy 
Światowej EXPO 2020 w Duba-
ju będzie Pawilon Polski z hasłem 
„Creativity inspired by nature”. 
Stanie na działce o powierzchni 
1876 m2 w centralnym punkcie 
wystawy w  części poświęconej 
mobilności.

Podczas Światowej Wystawy 
EXPO 2020 w Dubaju odbędzie 
się Prezentacja Województwa 
Podlaskiego organizowana pod 
hasłem Drewnopolis 2020, któ-
rej rozwinięciem będzie utwo-
rzenie w Białymstoku centrum 
edukacyjnego wiedzy o drewnie 
pod nazwą Drewnopolis. W ten 
sposób powstanie miejsce, które 
pokaże przyszłym pokoleniom 
co daje nam las i nauczy nas, jak 
mamy dbać o nasze przyrodnicze 
dziedzictwo.

Z Dubaju do Białegostoku trafi Pawilon 
Polski z Wystawy Światowej EXPO 2020
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Do 30 października 2019  można zgła-
szać kandydatów do konkursu „ŁOM-
ŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU” i „ŁOMŻYŃ-
SKA INICJATYWA ROKU”. Konkurs po 
raz kolejny ogłosił prezydent Łomży 
wspólnie z Łomżyńską Radą Działal-
ności Pożytku Publicznego. Na zwy-
cięzców czekają statuetki i nagrody 
finansowe.

Prezydent miasta do udziału 
w konkursie zaprasza organiza-
cje pozarządowe (stowarzysze-
nia, fundacje, kluby sportowe, 
ochotnicze straże pożarne), spół-
dzielnie socjalne, osoby fizyczne, 
placówki oświatowe, instytucje 
kultury, instytucje pomocy spo-
łecznej, jednostki świadczące 
opiekę medyczną i inne instytu-
cje współpracujące z wolontariu-
szami i organizacjami pozarzą-
dowymi na terenie Miasta.

Kandydatów można zgłaszać 
w dwóch kategoriach:
„ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU”  
(przewidziane są dwie nagrody, jedna 
trafi do osoby do 20. roku życia);
„ŁOMŻYŃSKA INICJATYWA ROKU”.

Zgłoszenia kandydatów/wy-
darzeń są przyjmowane na pod-
stawie: wypełnionej KARTY 
ZGŁOSZENIA oraz KLAU-
ZULI INFORMACYJNEJ wraz 
z podpisaną zgodą wnioskodawcy 
(jeśli jest osobą fizyczną) i kandy-
data do nagrody na przetwarza-
nie danych osobowych w celach 
organizacji konkursu dostępnych 
w: Wydziale Kultury, Sportu 
i Inicjatyw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Łomży, ul. Farna 
1, na stronie www.lomza.pl w za-
kładce Organizacje pozarządowe 
(pod artykułem).

Kartę zgłoszenia wraz z pod-

pisaną Klauzulą i zgodą na prze-
twarzanie danych osobowych 
należy dostarczyć do siedziby or-
ganizatorów:

• drogą mailową na adres: 
ngo@um.lomza.pl (skan wypeł-
nionego formularza wraz z klau-
zulą)

• złożyć w Punkcie Obsługi 
Mieszkańców w Urzędzie Miej-
skim w Łomży, ul. Stary Rynek 
14

• wysłać pocztą na adres: 
Urząd Miejski w Łomży, Stary 
Rynek 14, 18-400 Łomża

Zgłoszenia kandydatów/wy-
darzeń należy dokonać do 30 
października 2019 r.

Kontakt: Wydział Kultury, 
Sportu i Inicjatyw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. 
Farna 1, tel. 86 216 80 68.

W Łomży zakwitły  
w październiku kasztanowce

Przy Alei Legionów (w okolicach Baru „Smakosz”) zakwitły kasztanowce. Na 
pierwszy rzut oka sprawa wygląda na anomalię przyrodniczą. Ale czy na pew-
no?

Wiele kasztanowców rosnących przy ruchliwych, wybetonowa-
nych miejskich ulicach jest osłabionych trudnymi warunkami byto-
wania oraz brakiem wody która spływa z chodników i ulic bezpo-
średnio do studzienek ściekowych i nie dociera w odpowiedniej ilości 
do korzeni. Tegoroczne suche lato też im nie sprzyjało. Drzewa już 
dawno zrzuciły liście a ich biologiczny zegar został rozregulowany. To 
wszystko sprawiło, że kasztanowce kwitnące na początku maja zakwi-
tły po raz drugi w październiku.

A może jest inna przyczyna? Choroby grzybowe lub szkodniki?
To jest pytanie do naszych służb miejskich zajmujących się ziele-

nią.
JS@JS

Czujnik ocalił życie
Alarmowy sygnał z czujnika stężenia tlenku węgla prawdopodobnie uratował 
życie mieszkance starej kamienicy przy ul. Polowej w Łomży, gdzie jest jeszcze 
ogrzewanie piecowe. Kobieta zawiadomiła straż pożarną i, kierując się wska-
zówkami dyżurnego oficera, pootwierała okna.

Jak relacjonuje Polskie Radio Białystok, przybyli na miejsce stra-
żacy stwierdzili, że faktycznie w pomieszczeniach gromadził się czad. 
Dzięki wietrzeniu mieszkania, nie było już bezpośredniego zagroże-
nia, ale lokatorka zabrana została na badania do szpitala.

Noce są już chłodne lub wręcz mroźne, dni coraz bardziej jesienne. 
To czas, gdy włączamy domowe źródła ciepła. A zarazem czas tra-
gedii związanych z pożarami czy zatruciami czadem. Od lat strażacy 
propagują umieszczanie czujników gazu w mieszkaniach, gdzie jest 
ogrzewanie piecowe czy np. gazowe bojlery do podgrzewania wody. 

Potwierdzenie, że czujniki mogą ratować życie, otrzymaliśmy być 
może w samą porę.                  

Wybieramy Społecznika i Inicjatywę Roku 2019

8 listopada 2019 w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, godz. 17.30 i 20.00 

Bilety do nabycia w Telewizji Narew, Stary Rynek 13, 862 167 444
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Podlaskie nie leży nad morzem, ale 
swoje perły ma i jesteśmy z nich 
bardzo dumni – tak wicemarszałek 
Stanisław Derehajło odniósł się do 
produktów z naszego regionu nagro-
dzonych w ogólnopolskim konkursie 
„Nasze kulinarne dziedzictwo – 
Smaki Regionów”. Sukces dostrzegł 
i docenił Zarząd Województwa Pod-
laskiego, honorując zdobywców 
„Pereł 2019” podczas konferencji 
w Podlaskim Muzeum Kultury Ludo-
wej w Wasilkowie.

Jak informuje portal Wrota 
Podlasia, kiełbasa biebrzańska 
podsuszana, miód majowy leśny, 
kurpiowski rejbak, sękacz z Wi-
gier – to smak tych właśnie pro-
duktów z Podlaskiego okazał się 
wart „Pereł 2019”. To też ich wy-
borny zapach wabił uczestników 
konferencji w Muzeum Kultury 
Ludowej. O jednym i drugim 
mówił podczas spotkania Sta-
nisław Derehajło, podkreślając 
wagę kulinarnego dziedzictwa 
regionu.

– Tradycyjna, polska, zdro-
wa żywność produkowana przez 
mieszkańców województwa pod-
laskiego to jest bezcenny skarb. 
Tego skarbu nie da się przeliczyć 
na jakiekolwiek pieniądze – pod-
kreślił wicemarszałek.  

Laureaci „Pereł 2019” to jed-
nocześnie zwycięzcy wojewódz-
kiego etapu konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo - Smaki 
Regionów” z 2018 r., który miał 

miejsce w Augustowie, podczas 
targów turystycznych „Agro-
-Eko”. Co roku w wojewódz-
twach w całej Polsce odbywają 
się regionalne etapy, a ich laureaci 
są nominowani do nagrody kuli-
narnej „Perły” w roku kolejnym. 
Wręczono je w tym roku podczas 
targów „Smaki regionów” w Po-
znaniu, które odbyły się w dniach 
28-29 września.

Tegoroczny sukces reprezentacji 
województwa podlaskiego w po-
znańskim finale ma kobiecą twarz. 
Bo pamiątkowe ramki i albumy pt.: 
„Podlaskie Perły Kulinarne” ode-
brały z rąk wicemarszałka Stanisła-
wa Derehajło panie – producentki 
pyszności: Małgorzata Wojtach, 
Małgorzata Ostapowicz, Monika 
Kosiorek-Olbryś i Teresa Biziewska.

Nestorka reprezentacji Podla-
sia – Teresa Biziewska – do Po-
znania po „Perłę” pojechała z sę-
kaczem. Przepis na niego dostała 
od matki. W ten sposób chciała 
utrwalić go w ludzkiej pamięci. 
Podobnie jak w przypadku piero-
gów z babcinego przepisu, dzięki 
którym cieszy się już drugą „Perłą”.

– Jestem bardzo zadowolona, 
taka nagroda to wielka radość, 
a i ludzie chętniej kupują przy-
smaki z „tytułami” – opowiadała 
producentka pierogów z Wigier. 
– A ja, mimo, że 70-tka już na 
karku, bardzo lubię robić i pie-
rogi, i sękacza. To taka moja re-
habilitacja.  

Pani Teresa zarzeka się, że 
jeszcze nie powiedziała ostatnie-
go słowa i planuje ubieganie się 
o „Perłę” dla swojego kolejnego 
przysmaku – mrowiska.

Kobiece grono sukcesu pod-
czas czwartkowej konferencji uzu-
pełniły przedstawicielki Koła Go-
spodyń Wiejskich z Olend w gm. 
Rudka. To   finalistki potyczek 
kół gospodyń wiejskich pod na-
zwą „Bitwa regionów”, jakie mia-
ły miejsce podczas tych samych 

poznańskich targów.   Podlaskie 
gospodynie zaprezentowały m.in. 
„oszukanego królika”, czyli  polęd-
wiczkę z dzika owiniętą w mięso 
mielone i sieć z otrzewnej. Zajęły 
czwarte miejsce w Polsce. 

Od początku trwania kon-
kursu województwo podlaskie 
zdobyło 46 „Pereł”.

 „Perły 2019” przyznano pod-
laskim producentom:

Masarni Biebrzańskie 
Smaki reprezentowanej przez 

Małgorzatę Wojtach za kieł-
basę biebrzańską podsuszaną – 
(Biebrzańskie Smaki - Szpako-
wo), to druga „Perła” w dorobku 
laureatki, tym razem przyznana 
za kiełbasę podsuszaną (po-
przednio nagrodzona została 
kiełbasa palcówka), wytwarza-
ną w sposób tradycyjny z do-
datkiem soli, czosnku, pieprzu 
i majeranku, wędzona dymem 
olchowym;

Gospodarstwu agroturystycz-
nemu Leśny Dworek w Kryłatce 
reprezentowanemu przez Mał-
gorzatę Ostapowicz za miód 
majowy leśny. To trzecia „Perła” 
w jej kolekcji (poprzednio kapi-
tuła nagrodziła jej pasztet z dzika 
i leszcza w zalewie octowej). Wy-
różniony miód pochodzi z przy-
domowej pasieki, pozyskiwany 
był w czasie kwitnienia leśnych 
malin, jeżyn i kruszyn;

Zajazdowi Herbu Wielbut 
w Konarzycach reprezentowa-
nemu przez Monikę Kosiorek-
-Olbryś za rejbak. To kurpiowska 
odmiana babki ziemniaczanej 
z tartych ziemniaków z wędzon-
ką i boczkiem;

Teresie Biziewskiej za sękacz 
– nagrodzona to wielokrotna 
laureatka rozmaitych konkur-
sów kulinarnych, jej pierogi 
wigierskie są wpisane na Listę 
Produktów Tradycyjnych resor-
tu rolnictwa. Tym razem uzna-
nie krajowej kapituły zdobył 
sękacz jej autorstwa, czyli ciasto 
pieczone na ruszcie, będące wi-
zytówką województwa podla-
skiego.

rolnictwo

Od maja do końca września Koła Go-
spodyń Wiejskich złożyły do Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wnioski na blisko 24,8 mln zł 
pomocy finansowej przeznaczonej 
na rozwój ich działalności. Tylko we 
wrześniu koła wnioskowały do ARiMR 
o prawie 1,5 mln zł.

W całym województwie 
podlaskim gospodynie zrzeszo-
ne w kołach złożyły ponad 252 
wnioski na ponad 873 tys. zł. Na-
bór będzie trwał do 31 paździer-
nika 2019 r.

Wysokość pomocy dla koła 
zależy od liczby jego członków 
i wynosi: 

3 tys. zł – dla koła liczącego 
do 30 członków, 

4 tys. zł – jeśli koło liczy od 
31 do 75 członków,

5 tys. zł   - w przypadku, gdy 
koło tworzy ponad 75 osób. 

O wsparcie z ARiMR, któ-
re jest finansowane z budżetu 
państwa, mogą ubiegać się koła 
zarejestrowane w Krajowym Re-
jestrze Kół Gospodyń Wiejskich 
prowadzonym właśnie przez 
Agencję. Obecnie figuruje w nim 
blisko 8 tysięcy kół z całej Polski.

Na dofinansowanie działal-
ności kół i ich rozwój w 2019 r. 
zarezerwowano w budżecie 40 

mln zł. Wnioski do końca paź-
dziernika przyjmują biura powia-
towe ARiMR.

Szczegółowe warunki i za-
sady udzielania pomocy dla kół 
gospodyń wiejskich są dostępne 
na stronie internetowej Agencji: 
www.arimr.gov.pl w zakładce 
„Krajowy Rejestr Kół Gospodyń 
Wiejskich”.

ARiMR informuje: Koła 
Gospodyń Wiejskich wnioskują 

o blisko 25 mln zł

Zdobywcy kulinarnych „Pereł 2019”  
i finalistki „Bitwy Regionów” nagrodzone
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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. 

Hydraul ik , 
I n s t a l a c j e 
s a n i t a r -
ne i C.O. 
montaż kotłowni, grzejników, ogrzewa-
nie 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  9 ha łąki okolice Łomży + 16 ton 
żyta. Tel. 512 807 562.

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

Poznam dziewczynę do 35 lat. T. 573 017 
426

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

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.

Sprzedam solidną ocynkowaną konstrukcję 
9x70=630 m2. Wysokość ściany 2.40, wy-
sokość w kalenicy 4,20 konstrukcja dachu 
łukowego 55 tys. Tel.600 588 666.

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. 

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

Zlecę pokrycie trzech dachów blachoda-
chówką oraz wykonanie pawilonu z płyty 
warstwowej. T. 535 480 220

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

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

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
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To wy jesteście Podlaskim Związkiem 
Piłki Nożnej: sportowcy, działacze, 
trenerzy, samorządowcy, dzienni-
karze, kibice i ci wszyscy, którzy ko-
chacie piłkę. To wasza ciężka praca 
stanowi o naszej sile – powiedział 
do zebranych Sławomir Kopczewski, 
prezes Podlaskiego ZPN otwierając 
jubileuszową galę związku.

Do Jeżewa Starego na obcho-
dy 90-lecia powstania podlaskie-
go związku stawiły się w zasadzie 
wszystkie najważniejsze oso-
by w polskiej piłce (w ostatniej 
chwili przyjazd odwołał prezes 
PZPN Zbigniew Boniek, list 
gratulacyjny od niego odczytał 
wiceprezes Eugeniusz Nowak). 
Delegacji z centrali przewodził 
sekretarz związku Maciej Sawic-
ki. Przyjechali przedstawiciele 
wszystkich lokalnych związków 
piłkarskich, byli trenerzy kadry 
narodowej m.in. Paweł Janas, 
Stefan Majewski, czy byli kadro-
wicze: Paweł Wojtala i Radosław 
Michalski. Świat polityki repre-
zentowali posłowie: Kazimierz 
Gwiazdowski, Robert Tyszkie-
wicz i Krzysztof Truskolaski oraz 
europosłowie: Tomasz Frankow-

ski i Krzysztof Jurgiel. Dużą 
grupą gości byli samorządowcy. 
Jednak najważniejsi byli lokalni 
działacze, trenerzy i zawodnicy.

– Piłka nożna potrafi jedno-
czyć. Jeszcze w czasach, kiedy 
grałem w reprezentacji Sejmu, 
ja byłem na stoperze, Grzegorz 
Schetyna w pomocy, a w ataku 
Donald Tusk. Taki układ poza 
boiskiem jest chyba niemożliwy 

– wspominał europoseł Krzysz-
tof Jurgiel.

Podlaski związek jest naj-
mniejszy w Polsce. Jest tu naj-
mniej klubów, najmniej zrze-
szonych piłkarzy. Na szczeblach 
centralnych gra pięć zespołów: 
w ekstraklasie – Jagiellonia Bia-
łystok, w I lidze – Wigry Suwał-
ki, a w III lidze – KS Wasilków, 
Olimpia Zambrów i Ruch Wy-

sokie Mazowieckie.
– Może jest was mało, ale ma-

cie za to świetną jakość pracy. To 
piłkarze wychowani na Podlasiu 
w ostatnich latach stanowili lub 
jeszcze stanowią o sile krakow-
skiej piłki – zauważył Ryszard 
Niemiec, prezes Małopolskiego 
ZPN. Przywołał tu nazwiska To-
masza Frankowskiego, Radosława 
Sobolewskiego, Rafała Boguskie-

go i Patryka Małeckiego. Euge-
niusz Nowak, wiceprezes PZPN, 
dodał, że ta praca jest o tyle trud-
niejsza, że i finasowanie związku 
też jest na niskim poziomie.

Jakby na potwierdzenie tych 
słów główną część wydarzenia 
stanowiła ceremonia wręczenia 
odznaczeń i wyróżnień za pracę 
na rzecz rozwoju podlaskiej pił-
ki nożnej. W sumie w różnych 
kategoriach uhonorowano ok. 
70 osób. Te najcenniejsze od-
znaczenia z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki otrzymali: złotą od-
znakę – Sławomir Pogorzelski, 
brązową – Mirosław Mojsiuszko 
oraz Grzegorz Szerszenowicz. 
Choć uważa się, że piłka nożna 
to męski świat, to specjalne wy-
różnienia otrzymały panie, które 
w niej odgrywają wiodące role: 
Anna Chorążak (ŁKS Łomża), 
Barbara Dzierżyk (Petrus Łapy), 
Aniela Kotowicz (Hetman Bia-
łystok), Aneta Łapińska (wielo-
letnia trener reprezentacji kobiet 
woj. podlaskiego) oraz Agnieszka 
Syczewska ( Jagiellonia).

Galę zwieńczył koncert Zen-
ka Martyniuka.

Pokopali 
edukacyjnie

Ponad 200 uczniów oraz blisko 40 
zawodników zebrało się na Stadionie 
Miejskim w Łomży, by na sportowo 
uczcić Dzień Edukacji Narodowej. Wy-
nikiem 4:3 zakończył się mecz piłkar-
ski, w którym zmierzyli się Nauczycie-
le z przedstawicielami Samorządu.

Uczestników powitali i prze-
kazali podziękowania nauczycie-
lom poseł Bernadeta Krynicka 
i Andrzej Modzelewski, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Łomży oraz Poseł 
na Sejm RP Bernadeta Krynicka. 

Po pierwszym gwizdku obie 
drużyny od razu ruszyły do ata-
ku. Pierwsi strzelanie rozpoczęli 
Nauczyciele. W 7 minucie, po 
przejęciu piłki Wojciech Pietru-
szewski zdecydował się na zagra-
nie tak zwaną „podcinką”, która 
idealnie wylądowała na nodze 
Andrzeja Zwierciadłowskiego, 
który to strzałem z linii pola kar-
nego umieścił piłkę w bramce.

Mimo braku zmienników, 
drużyna Samorządu nie chciała 
rezygnować z szansy na zwycię-
stwo. Wyrównanie padło w 23 
minucie. 

Po kilku widowiskowych ak-
cjach sędzia obwieścił koniec 
pierwszej połowy przy wyniku 
1:1. 

Jak to bywa w towarzyskich 
spotkaniach, druga połowa obfi-

towała w znacznie większą ilość 
emocji. Aż trzy bramki padły 
w przeciągu piętnastu minut. 
Dwie z nich zdobyli Nauczyciele: 
Radosław Jemielity i Wojciech 
Pietruszewski. Dla Samorządu 
natomiast bramkę zdobył Adrian 
Mleczek potężnym strzałem z 30 
metra.

Potem zawodnicy coraz dłu-
żej starali się rozgrywać piłę 
w okolicach środka boiska. Coraz 
głośniej swoich ulubieńców do-
pingowały trybuny, które uzbro-
jone w bębny, trąbki i transparen-
ty nie milkły nawet na chwilę.

Przełom nastąpił w 62 mi-
nucie, kiedy to idealnym poda-

niem z głębi boiska Mleczek 
Adrian zaliczył asystę przy ko-
lejnej bramce Marcina Sawko. 
Na kolejną i ostatnią już bramkę 
w spotkaniu nie trzeba było dłu-
go czekać. Gdy na zegarze wybiła 
64 minuta w polu karnym piłkę 
dostał pod nogi Marcin Sawko 
i skompletował hattricka

W dalszej części spotkania 
wynik nie uległ już zmianie i to 
drużyna Samorządowców mo-
gła cieszyć się ze zwycięstwa 4 
do 3. 

Pamiątkowe puchary i me-
dale wręczyli prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski oraz dy-
rektor Andrzej Modzelewski.

Piłka łączy, polityka dzieli 
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Justyna Korytkowska to wielka mistrzyni łom-
żyńskiego sportu. Medalistka mistrzostw Polski 
na długich dystansach, nadzieja na udział spor-
towca z Łomży w igrzyskach olimpijskich. Nie-
stety, od kilku miesięcy żona  wspaniałego spor-
towca i jeszcze lepszego szkoleniowca Andrzeja 
Korytkowskiego, mama Anastazji, zawodniczka 
i trenerka klubu „PREFBET Śniadowo” Łomża 
walczy z chorobą. Możemy jej w tych zmaga-
niach pomóc.        

Jak informuje Mariusz Niziński, znany 
łomżyński propagator i organizator imprez 
biegowych, 20 października 2019 roku na 
stadionie miejskim w Łomży odbędą się za-
wody charytatywne, „których celem, oprócz  
aspektu sportowego jest  pomoc Justynie 
Korytkowskiej naszej łomżyńskiej mistrzy-
ni biegów długodystansowych. Przypomnij-
my, że w maju tego roku u Justyny zdiagno-
zowano nowotwór, a następstwem tego były  
dwie operacje i chemioterapia. Łomżyńskie 
środowisko sportowe zaproponowało, aby 
zorganizować zawody z których dochód 
zostanie przeznaczony na koszty leczenia, 
rehabilitacji oraz powrotu do sportu naszej 
wybitnej lekkoatletki”.

Opłata startowa wynosi minimum 20 zł 
od osoby z czego10zł jest na organizację im-
prezy a reszta jest przeznaczona dla Justyny. 

Zawody rozpoczną się o godz. 11:00, 
zawodnicy będą startować co 10 minut 
w seriach po 20 osób. Wszyscy uczestnicy 
będą podzieleni na 11 kategorii wieko-
wych w których pierwsza trójka otrzyma 
puchary, a każdy z uczestników pamiątko-
wy medal. Będzie również kategoria open, 
wyróżnienia dla najstarszego i najmłod-
szego uczestnika oraz osoby mieszkającej 
najdalej od Łomży. 

Profesjonalny pomiar czasu zapewni 
firma Domtel-Sport (min. obsługiwa-

ła Mistrzostwa Świata w Sopocie). Czas 
umili śpiewem Hanna Zlagodukh a dla 
pierwszych zapisanych 300-tu osób San-
dra Stępowska przygotuje ciastka-medale 
w kształcie serca. Będą pokazy harcerzy ze 
Śniadowa oraz licytacje obrazów, sprzętu 
i gadżetów sportowych (min. od meda-
listów z ostatnich Mistrzostw Świata w  
Dosze). Będzie również zbiórka publiczna 
do puszek. 

Apelujemy do chętnych, którzy chcą 
wystąpić w roli sponsora, ofiarować rze-
czy na licytację lub się włączyć w pomoc 
i organizację imprezy np. upiec ciasto albo 
ugotować grochówkę. Każda pomoc się 
przyda. Zapisy na stronie Domtel-sport.
pl (zgłoszenia do imprez masowych 
NOWE) do 17 października, po tym 
czasie można będzie jeszcze zapisać się 
w dniu imprezy, ale w tym przypadku nie 
gwarantujemy na 100% medalu ( będzie 
ich kilkadziesiąt w zapasie). Na stronie 
prefbetsniadowo.pl i wydarzeniu na FB 
podajemy tez link do zapisów:  https://
zapisy.domtel-sport.pl/i-lomzynska-mi-
la-charytatywna-bieg-dla-justyny-koryt-
kowskiej-v3867.pl.html.           

Zapraszamy wszystkich, którzy mają 
potrzebę serca  do wzięcia udziału w bie-
gu na 1 milę (15-100 lat), ½ mili (14-
12lat),1/4 mili(11lat  i młodsi)  lub do 
przybycia na stadion, kibicowania oraz 
wzięcia udział w licytacji. W najbliższych 
dniach będziemy informować o kolejnych 
atrakcjach, otrzymanych darach na licy-
tację czy też osobach wspomagających tę 
szczytną akcję. 

Kontakt: Mariusz Niziński 608 273 692 
lub Andrzej Korytkowski 503  013  019 
mail:prefbetsniadowo@gmail.com

ZAPRASZAMY!!

Licealiści 
najlepsi na 

przełaj 
Chłopcy z Liceum Mistrzostwa Spor-
towego w Łomży okazali się najlepsi 
w drużynowych biegach przełajo-
wych, które rozegrano na białostoc-
kich Pietraszach. Ich koleżankom za-
brakło do miejsca na podium jednego 
tylko punktu  i zajęły czwartą lokatę. 
W zawodach wzięło udział 18 szkół  

Jak informuje Andrzej Ko-
rytkowski, znany szkoleniowiec 
i prezes klubu "Prefbet Śnia-
dowo" Łomża,  indywidualnie 
uczniowie LMS wywalczyli, aż 
siedem medali i wygrali klasyfi-
kację medalową.

- Chłopcy biegali na 2500 
metrów a dziewczęta miały do 
pokonania 1500 metrów. Klasą 
dla siebie była Martyna Kraw-
czyńska (rocznik 2004) , która 
zwyciężyła niezagrożona prowa-
dząc od startu do mety. Bardzo 

dobrze taktycznie bieg rozegrali 
chłopcy, Dawid Likwiarz i Arka-
diusz Bronakowski (2002), którzy 
po raz pierwszy na prowadzenie 
wyszli 100 metrów przed metą  
mety i zajęli pierwsze dwa miej-
sca. Na pewno wszyscy zasługują 
na pochwałę, gdyż po biegu było 
widać, że dali z siebie wszystko - 
relacjonuje Andrzej Korytkowski.

Wyniki 
Dziewczęta:
1. IV LO Białystok - 1328 punktów;
2. ZS Suchowola 1189
3. ZS 2 Grajewo 1157
4. LMS Łomża 1156
5. ZSR CKP Białystok 1151
6. ZS Sokółka  
 Chłopcy: 
1. LMS Łomża 1328

2. ZSR CKP Białystok 1295,
3. IV LO Białystok 1250
4. ZSM CKP Białystok 1137
5. ZS 2 Grajewo 1064
6. II LO Białystok 999.
Najlepsze miejsca uczniów LMS:
2004 i młodsi
1.Martyna Krawczyńska
3.Wiktoria Grabowska 
3.Jakub Stefańczyk 

2003
2.Karolina Dzwonkowska
2.Piotr Dąbrowski
4.Bartłomiej Folga
5.Bartosz Jurak
8.Marek Kołakowski
10.Paulina Zembrzycka 
2001 - 2002
1.Dawid Likwiarz
2. Arkadiusz Bronakowski. 

I ŁOMŻYŃSKA MILA CHARYTATYWNA

Bieg dla Justyny

BILETY DO NABYCIA W TELEWIZJI NAREW, STARY RYNEK 13, 862 167 444
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