
Konferencja w hotelu Gromada 
zgromadziła czołowe osobistości 
PiS w regionie,  swoich przedsta-
wicieli wydelegowali senator Anna 
Maria Anders i wicepremier Ja-
rosław Gowin. Była reprezentacja 
łomżyńskich radnych (choć nie 
wszystkich z klubu PiS), działaczy i 
sympatyków partii. 
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Dokończenie na str. 2

POWIAT ŁOMŻYŃSKI   POWIAT KOLNEŃSKI   POWIAT ZAMBROWSKI   POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

O tym, czego udało się dokonać Naczelnej 
Organizacji Technicznej w Łomży, w ciągu 
40 lat działalności, wielkim jubileuszu 
i wsparciu pierwszego hospicjum na Li-
twie z Piotrem Grabanim, dyrektorem 
biura Naczelnej Organizacji Technicznej w 
Łomży rozmawia Marlena Siok. 

Marlena Siok: - Łomża świętuje swój 
wielki jubileusz. 600-lecia nadania praw 
miejskich. Jednak nie tylko ona. Naczelna 
Organizacja Techniczna w Łomży także. 
Chciałoby się rzec 40 lat minęło... 

Piotr Grabani: - Tak, jak w 
„Czterdziestolatku”, którego moje po-
kolenie oglądało i wielbiło. Naczelna 
Organizacja Techniczna ma już 40 lat 
i chcemy tym skromnym jubileuszem 
wpisać się w wydarzenia, które mają 
miejsce w tym roku, w ramach 600-le-
cia praw miejskich Łomży.
M.S: - 40 lat, to dla człowieka bardzo 
dobry wiek. Jest on już bogaty w wiedzę 
i doświadczenia, ale ma przy tym wiele 
energii i zapału do działania. A jak to jest 
w przypadku NOT? Czy udało się zdobyć to 

doświadczenie, które projekty się spraw-
dzają i na podstawie tego wytyczyć nowe 
kierunku rozwoju?

P.G: - Tak 40 lat, to dobry mo-
ment, w którym można jeszcze wie-
le zrobić. Patrząc na człowieka, to 
właściwie dopiero zaczyna on swoją 
aktywność zawodową i jest jeszcze 
w bardzo dobrej kondycji fizycznej. 
Myślę, że z NOT-em jest podob-
nie. Nie straciliśmy tych 40 lat, nie 
zmarnowaliśmy. Dużo się zadziało 
w kwestii tego, co Naczelna Organi-
zacja Techniczna robi najlepiej, czyli 
służy inżynierom, technikom i lokal-
nej społeczności byłego wojewódz-
twa łomżyńskiego. Mam tu na myśli 
wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia, 
różnorodne konferencje czy semi-
naria. Było tego tak dużo, że trudno 
wymieniać. Mam nadzieję, że wielu 
przedsiębiorców, instytucji zna nas, 
korzysta z naszych usług. Jesteśmy 
ciągle aktywni i nie zwalniamy tempa. 
M.S: - Wkład Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej w rozwój gospodarczy Łomży jest 
naprawdę imponujący. Czy łomżyński 
NOT ma jeszcze zatem co robić?

Dokończenie na str. 6

Cieszę się, że podejmowa-
nymi w tej kadencji dzia-
łaniami również dołoży-
łem cegiełkę do powrotu 
wojska do Łomży. Nasze 
miasto i nasze wojsko two-
rzą niezwykle bliską i wza-
jemnie korzystną wspólno-
tę praktycznie przez cały 
okres polskiej niepodległo-
ści - mówi prezydent Łom-
ży Mariusz Chrzanowski.

Jego zdaniem, do wielu już kart 
wspólnie tworzonej historii, będą w 
kolejnych latach dochodzić nowe.

- Mimo starań wielu środo-
wisk, nie udało się na razie pod-
nieść rangi i zwiększyć liczebności  
naszej jednostki. Wierzę jednak, że 
warto te działania  konsekwentnie 
prowadzić. Już stało się to, cze-
go wszyscy oczekiwaliśmy. Nie-
spełna rok temu, na łomżyńskim 
Starym Rynku przysięgę składała 
pierwsza grupa żołnierzy Wojsk 
Obrony Terytorialnej, a dziś w 
naszym mieście stacjonuje 13. Ba-
talion Lekkiej Piechoty, który nie 
uskarża się na brak ochotników. 
Patriotyczna Łomża kocha wojsko 
i chętnie zasila je swoimi talenta-
mi - przypomina prezydent. - Z 

okazji Święta Wojska Polskiego, 
w imieniu swoim oraz mieszkań-
ców naszego miasta, przekazuję 
wszystkim żołnierzom i pracow-
nikom cywilnym wojska wyrazy 
uznania i wdzięczności. Dziękuję 
również za kultywowanie tradycji 
i wpływanie na rozwój uczuć pa-
triotycznych. Życzę Wam wielu 
sukcesów i satysfakcji w pełnieniu 
służby oraz pokoju dla naszej Oj-
czyzny - dodaje. 

Uroczystości związane ze Świę-
tem Wojska mają w Łomży trady-
cyjnie bogaty i urozmaicony prze-
bieg, choć tym razem pogoda nie 
do końca pozwoliła zrealizować za-
planowany program. Zaczęło się od 
przypomnienia postaci Pierwszego 

Żołnierza II Rzeczpospolitej, czyli 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Ta-
blica poświęcona głównemu twórcy 
niepodległej Polski i zwycięskiemu 
wodzowi w wojnie z sowiecką Rosją 
umieszczona jest na Domku Pasto-
ra, w którym kilkakrotnie przyszły 
naczelnik państwa przebywał w 
swoich konspiracyjnych podróżach, 
w gościnie u pastora Kacpra Mikul-
skiego. Prezydent Mariusz Chrza-
nowski wspólnie ze starostą Elż-
bietą Parzych przyjęli też tego dnia 
reprezentację łomżyńskich kom-
batantów i weteranów oraz przed-
stawicieli organizacji społecznych i 
patriotycznych skupiających m. in. 
Sybiraków.

Dokończenie na str. 3

Wojsko polskie i Łomża  
to już stulecie wspaniałej 

współpracy - uważa prezydent 
Mariusz Chrzanowski 

40 lat minęło. Naczelna Organizacja Techniczna 
w Łomży świętuje i okazuje serce  

Łomża to mój życiowy wybór 

Dobry wybór dla Łomży to pani doktor Agnieszka Bar-
bara Muzyk – stwierdzili zgodnie wiceminister spraw 
wewnętrznych Jarosław Zieliński, wiceminister rolnic-
twa Tadeusz Romańczuk oraz poseł Lech Antoni Koła-
kowski. W poniedziałek 20 sierpnia oficjalnie rozpoczęła 
się w Łomży kampania prezydencka kandydatki Prawa i 
Sprawiedliwości.   
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Honory gospodarza pełnił po-
seł Lech Antoni Kołakowski, który 
powitał gości i poprosił o wypo-
wiedź wiceministra Jarosława Zie-
lińskiego. 

- Tym razem, 21 października, 
będziemy wybierali samorządow-
ców, władze lokalne, od których w 

znacznej mierze zależy jakość życia 
społeczności lokalnej. Ten wybór 
będzie wyjatkowo ważny, bo po raz 
pierwszy na kadencję pięcioletnią. 
Tym bardziej trzeba się dobrze za-
stanowić kogo wybieramy. Prawo 
i Sprawiedliwość decyzją Komi-
tetu Politycznego, a zatem swo-
jej najwyższej władzy, desygnuje 
panią Agnieszkę Barbarę Muzyk. 
Tę decyzję podjęliśmy po bardzo 
uważnej analizie, po dyskusji, w 
głosowaniu tajnym. Mówię o tym 
dlatego, że zaraz potem gdy ta in-
formacja się ukazała w przestrzeni 
publicznej, pojawiły się głosy, że 
wybór powinien być dokonany tu 
w Łomży, że w Warszawie może 
nie wiemy kogo rekomendować. 
Otóż, wiemy. Myślę, że po 15 la-
tach pracy poselskiej nieźle znam 
Łomżę. Pozostali członkowie Ko-
mitetu Politycznego też Łomżę 
znają. Mieli informacje, analizo-
wali wnikliwie sytuację. Ocenili-
śmy przede wszystkim aktywność 
i zaangażowanie pani Agnieszki 
Barbary Muzyk, która była wice-
prezydentem miasta  przez prawie 
całą kadencję, przerwaną w sposób 
niezrozumiały. Realizowała wiele 
spraw o znaczeniu gospodarczym 
dla Łomży i dla całego regionu np. 
w Łomżyńskim Forum Samorzą-
dowym. Jestem przekonany, że jest 
najlepszą kandydatką na to stano-
wisko. Dzięki państwa poparciu 
wygra – wierzę - te wybory i bę-
dzie wzorem realizacji programu 
PiS w wymiarze lokalnym, a dzięki 
znakomitej współpracy będziemy 
mogli jako rząd wesprzeć jej dzia-
łania. Łomża zasługuje na rozwój 
i wsparcie. Tego państwu życzę, a 
to się dokona w znacznej mierze 
za sprawą dobrego wyboru. Dobry 
wybór dla Łomży to Agnieszka 
Barbara Muzyk – przekonywał 
wiceminister spraw wewnętrznych.

Z pochwałami pod adresem 
kandydatki dołączył do niego (choć 
w bardziej skondensowanej formie) 
Tadeusz Romańczuk, który przed 
kilkoma dniami objął stanowisko 
wiceministra rolnictwa. 

- Agnieszka Muzyk to bardzo 
dobry kandydat na prezydenta 
Łomży. Pracowaliśmy razem w ze-
spole, który powstał na mocy decy-
zji prezesa Jarosława Kaczyńskiego 
i zajmował się opracowaniem pro-
gramu wyborczego PiS dla regionu 
– stwierdził.

Zarumieniona nieco z powodu 
komplementów Agnieszka Barba-
ra Muzyk podziękowała za ciepłe 
słowa, 

- Jak widać: w jedności siła. 
Jeszcze trzy miesiące temu nie są-
dziłam, że będę wypowiadała się 
jako kandydatka na prezydenta 
reprezentując ugrupowanie, które 
zmienia nasz kraj na lepsze. Pra-
wo i Sprawiedliwość zaufało mi 
już czterokrotnie w  wyborach. 
Nigdy nie startowałam z pierw-
szego miejsca, bo zgadzałam się 
nie dla sukcesu osobistego, a żeby 
budować drużynę. Kiedy w po-
przednich wyborach zdobyłam 
mandat do Sejmiku, zrezygno-
wała z niego, ponieważ wyda-
wało się, że będę mogła bardziej 
efektywnie mojemu miastu słu-
żyć. Łomża to mój wybór życio-
wy. Tu podjęłam pierwszą pracę, 
założyłam rodzinę, wychowuję 
córkę. Rekomendacja PiS to dla 
mnie największy zaszczyt, bo do-
tyczy najważniejszego w lokalnej 
współnocie stanowiska- mówiła.

W ocenie Agnieszki Barba-
ry Muzyk kluczowe dwa warunki 
rozwoju Łomży to  nowoczesna 
gospodarka i sprawne zarządzanie. 
Jak podkreśliła, obowiązki związa-
ne z pracą w Urzędzie Miejskim, 
czyli związane z edukacją, kulturą, 

sferą pomocy społecznej, przygoto-
waniem jubileuszu 600-lecia praw 
miejskich Łomży, wypełniała we-
dług swych najlepszych możliwości.

- Myślę, że zostawiłam ślad 
dobrej pracy w tych dziedzinach. 
Na pewno bowiem umiem współ-
działać w zespole, współpracować 
niezależnie od różnic – stwierdziła           

W sprawach programowych 
jest przekonana, że w gospodarce 
trzeba się oprzeć na inwestorach 
lokalnych, zewnętrznych i fun-
duszach unijnych. Łomża powin-
na być „sercem regionu” także w 
sprawach rozwoju ekonomicznego 

i korzystać z dobrej współpracy z 
rządem.      

- Za 5 lat widzę moje miasto 
otwarte nowoczesne i aktywne. 
Zapraszam na kolejne spotkania 
na temat programu wyborczego.  
Wiem, że jest wiele osób, które z 
klawiatury na ekran przelewają pod 
moim adresem złe myśli i życzenia. 
Ci, którzy atakują to osoby, które 
się boją, osoby słabe. Osoby mocne 
przyjdą ze mną rozmawiać, spierać 
się, twardo debatować. Zapraszam. 
Jestem głęboko przekonana, że na-
sze miasto i mieszkańcy zasługują 
na więcej niż doświadczyli – za-
kończyła Agnieszka Barbara Mu-
zyk dziękując za modlitwy, wyrazy 
życzliwości i wsparcia w ostatnich 
miesiącach.  
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Walce z suszą  i afrykańskim pomorem świń, kry-
tyce działań rządu poświęcone zostało spotkanie 
władz PSL z rolnikami w Jakaci-Borkach w gminie 
Śniadowo.

Brak pomocy gospodarstwom rolnym do-
tkniętym  skutkami suszy, walką ze świńskim 
pomorem świń, nieskutecznym działaniom 
rządu  poświęcone było spotkanie władz Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego z udziałem 
prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza z 
rolnikami we wsi Jakać-Borki w gminie Śnia-
dowo.

- Konieczne jest natychmiastowe rozpo-
częcie wypłat pomocy „suszowej” tak, aby rol-
nicy mieli pieniądze na zakup materiału siew-
nego. Kolejna sprawa to umorzenie składek 
KRUS i zwolnienie z podatku gruntowego. Z 
tego tytułu 400 milionów złotych z budżetu 
państwa powinno trafić do kas samorządo-
wych - powiedział prezes PSL.

Kolejny problem do rozwiązania to ciągle 
bezskuteczna walka z rozszerzającym się afry-
kańskim pomorem świń (ASF). Samorząd 
województwa podlaskiego przekazał fundu-

sze na sanitarny odstrzał dzików ale działania 
w tym zakresie zostały wstrzymane.

- Rolnicy w gminie Śniadowo w powie-
cie łomżyńskim liczyli na większe dopłaty, 
zwrot kar za przekroczone kwoty mleczne. 
Dotychczas pieniędzy jednak nie otrzymali - 
powiedział Stefan Krajewski, prezes Zarządu 
Wojewódzkiego PSL.

W spotkaniu z rolnikami uczestniczył 
Wojciech Grochowski członek Rady Naczel-
nej Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

- Na całym świecie rolnictwo otrzymuje 
rządowe wsparcie, u nas ciągle rolnicy muszą 
czekać. Zbliżające się wybory samorządowe to 
dobra okazja aby wybrać osoby które związane 
są z rolnictwem i tutaj mieszkają - powiedział 
Wojciech Grochowski.

Spotkanie z rolnikami w gminie Śniado-
wo  to pierwsza z serii debat, które w śro-
dowiskach wiejskich w najbliższym czasie 
będą organizowali członkowie Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w województwie 
podlaskim. 

WIESŁAW KOŁOWSKI

JUŻ OTWARTA!

KAWIARNIO-RESTAURACJA

ul. Krzywe Koło 1

DOMEK PASTORA 

+48 505 281 691

Łomża to mój życiowy wybór 

PSL krytykuje rząd
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Wojsko polskie i Łomża to już stulecie wspaniałej 
współpracy - uważa prezydent Mariusz Chrzanowski 
- Pamięć o przeszłości powin-

niśmy pielęgnować i przekazywać 
następnym pokoleniom - podkreśla 
prezydent.

Dlatego trwałym już zwycza-
jem jest obecność podczas spotkań 
z weteranami także najważniejszych 
współcześnie oficerów łomżyńskie-
go garnizonu. Historyczne i teraź-
niejsze więzi społeczeństwa miasta 
z wojskiem podkreślali zgodnie 
pułkownik Piotr Calak, komendant 
2. Regionalnej Bazy Logistycznej w 
Warszawie oraz kierownik Warsz-
tatów Technicznych Łomża major 
Marek Niedźwiecki. Podziękowania 
za współpracę i życzenia dalszych 
dobrych relacji z miastem przekazali 
też podpułkownik Krzysztof Rabek, 
dowódca łomżyńskiego batalionu 
WOT oraz major Robert Grzesz-
czak, p. o. szefa Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień w Łomży.  

Żołnierze byli z kolei gospo-
darzami spotkania w "Koszarach", 
czyli wśród obiektów Warsztatów 
Technicznych Łomża. Munduro-
wi i cywilni pracownicy wojska w 
Łomży otrzymali awanse, nagro-
dy, odznaczenia, liczne grono osób, 
które wojsko docenia za współpracę 
i wsparcie - podziękowania i gratu-
lacje. Był wśród nich prezydent Ma-
riusz Chrzanowski.

- Przez całe dziesięciolecia, na 
dobre i złe, trwała oraz umacniała 
się wspaniała współpraca społecz-
ności Łomży i żołnierzy, tak po-
trzebna  mieszkającym tu ludziom 
- dzieli się swymi refleksjami gospo-
darz miasta. 

Na tę część łomżyńskich ob-
chodów Święta Wojska najpoważ-
niejszego "ataku" dokonała pogoda. 
Z powodu nawałnicy nie wszystkie 
oficjalne wystąpienia się odbyły, ale 
major Marek Niedźwiecki zdążył 
przypomnieć rolę mieszkańców 
Łomży i prezydenta Władysława 
Świderskiego we wspieraniu żołnie-
rzy broniących miasto przed Armią 
Czerwoną maszerującą na Warsza-
wę. Zatrzymanie jej na kilka dni 
na fortach w Piątnicy miało swoje 
znaczenie dla zwycięstwa w Bitwie 
Warszawskiej.  

- Z dumą wspominamy bohate-
rów tamtych wojennych wydarzeń, 
przywołujemy pamięć o tych, którzy 
honorowo zdali egzamin z żołnier-
skiego patriotyzmu – cytuje jego 
słowa portal lomza.pl.  

Udało się także przeprowadzić 
spotkanie żołnierskich pokoleń, po-
kazy sprzętu i wyposażenia wojsko-
wego oraz koncert okolicznościowy, 
czyli imprezę „Wojsko na swojsko”.

Najwięcej różnorodnych ele-
mentów zawierał program wyda-
rzeń 15 sierpnia,  czyli dnia Święta 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny oraz Święta Wojska Polskie-
go.   

Rozpoczął się od hołdu walczą-
cym w obronie Ojczyzny pod po-
mnikiem Żołnierzy 33 Pułku Pie-
choty na placu Jana Pawła II.  Kwiaty 
składali m.in. łomżyńscy posłowie 

Bernadeta Krynicka i Lech Anto-
ni Kołakowski, prezydent Mariusz 
Chrzanowski, starosta Elżbieta Pa-
rzych,  Stefan Krajewski, Marek Ol-
bryś i Jacek Piorunek reprezentujący 
samorząd województwa, łomżyńscy 
radni, służby mundurowe, żołnierze, 
kombatanci i harcerze. W Katedrze 
Łomżyńskiej odprawiona zosta-

ła Msza św. w intencji Ojczyzny i 
Wojska Polskiego, a na mogiłach 
żołnierskich na zabytkowym cmen-
tarzu zapalono znicze. 

Szczególnie interesującym wy-
darzeniem stało się odsłonięcie mu-
ralu z marszałkiem Józefem Piłsud-
skim na ścianie bloku mieszkalnego 
Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej przy ul. Polowej 15. To re-
alizacja projektu Miejskiego Domu 
Kultury-Domu Środowisk Twór-
czych "Piłsudski w Łomży", który 
został sfinansowany przez Narodo-
we Centrum Kultury z programu 
"Murale Polskiej Niepodległości". 

- Gdy usłyszałem, że projekt 
polega na działaniach edukacyjnych, 

historyczno -artystycznych i 
że to adresowane jest do mło-
dzieży, od razu postanowiłem, 
że będzie to postać marszałka 
Józefa Piłsudskiego, bo jest ona 
fascynująca, wielowymiarowa, 
przede wszystkim ideowa, któ-
ra miała przed sobą ściśle wyty-
czony cel – informuje Krzysztof 
Zemło, dyrektor MDK - DŚT.

Odsłonięcia malowidła 
dokonali prezydent Mariusz 
Chrzanowski, Wojciech Mi-
chalak, prezes ŁSM i artysta, 
który je stworzył - Rafał Ro-
skowiński. 

- W ubiegłym i tym roku 
powstało w mieście sześć mura-
li i Łomża stała się  piękniejsza. 
Mają one w dodatku wymiar 
nie tylko estetyczny, ale i edu-
kacyjny. Kultywowanie tradycji, 
pokazywanie ważnych posta-
ci, trafia dzięki tej formie do 
młodzieży – uważa prezydent. 
- Dziękuję dyrektorowi i pra-
cownikom MDK - DŚT zaan-
gażowanym w ten projekt, ar-
tystom z Fundacji Rosko-Art, 
którzy ten mural wykonali, 
naszej młodzieży pomagającej 
w jego realizacji, a także zarzą-
dowi Łomżyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, która udostęp-
niła budynek na ten mural.

Ostatnimi akcentami Świę-
ta Wojska Polskiego w Łomży z 
udziałem prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego stało się zapale-
nie zniczy na grobach obrońców 
Łomży z 1920 roku na zabytkowym 
cmentarzu przy ul. Kopernika oraz 
patriotyczny koncert na Starym 
Rynku.  
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reklama

Data, która  
w Łomży łączy

Stosunek młodych ludzi do wojska się po-
zytywnie zmienia - uważa podpułkownik 
Ryszard Matuszewski. - Każdy mężczyzna 
powinien w pewnym zakresie przejść prze-
szkolenie wojskowe - dodaje.

Oficer kierujący Klubem Wojsko-
wym cieszy się, że najnowsze "oblicze" 
wojska w Łomży to ochotnicy tworzą-
cy batalion Obrony Terytorialnej. Ich 
dowódcą jest podpułkownik Krzysztof 
Rabek. Jak podkreśla, bli-
sko jest już do osiągnięcia 
zakładanego stanu oso-
bowego. Batalion two-
rzą mieszkańcy nie tylko 
Łomży, ale całej Ziemi 
Łomżyńskiej.      

Wojskowe święto w 
Polsce ustanowione zosta-
ło dla uczczenia wiktorii 
w Bitwie Warszawskiej w 
sierpniu 1920 roku. Hi-
storycy są dosyć zgodni 
w ocenie, że zatrzymanie, 
a potem pobicie Armii 
Czerwonej ocaliło Europę 
przed komunizmem. W 
czasach zniszczeń, niepokojów społecz-
nych, zmian politycznych w wielu kra-
jach ideologia niesiona na sowieckich 
bagnetach mogła całkowicie odmienić 
bieg historii w Niemczech, Francji, 
Włoszech, a tym bardziej w mniejszych 
państwach. 

Różnią się natomiast historycy w 
ocenie komu należy przypisać autor-
stwo zwycięstwa. Przeciwnicy marszał-
ka Józefa Piłsudskiego jeszcze za jego 
życia próbowali odebrać mu zasługi  
określeniem "Cud nad Wisłą". Naj-
nowsze badania wskazują, że to jednak 
marszałek wykazał geniusz strategicz-
ny planując odpowiednie działania już 
wiele tygodni wcześniej. 

W Łomży obchody Święta Woj-
ska mają szczególnie mocny związek 

z Bitwą Warszawską.  Do 
kanonu wielkich wydarzeń 
w historii miasta przeszła 
bohaterska walka części 
33 pułku piechoty, innych 
oddziałów i ochotników 
pod dowództwem majora 
(obecnie generała) Marian 
Raganowicza na carskich 
fortach w Piątnicy z dywi-
zjami sowieckimi idącymi 
na Warszawę. Obrońcy za-

trzymali ich i dali marszałkowi Piłsud-
skiemu kilka dni więcej na przygotowa-
nie obrony stolicy i kontruderzenia. To 
powód do dumy dla  mieszkańców.   

W "wydaniu łomżyńskim"  uroczy-
stości tego dnia łączą, nawet w rozpo-
czynającej się gorączce przed wyborami 
samorządowymi.  Symboliczna była 
zwłaszcza delegacja samorządu wo-
jewództwa: obok siebie stanęli Stefan 
Krajewski z PSL, Marek Olbryś z PiS 
i Jacek Piorunek z PO. Kwiaty złożyli  
posłowie Bernadeta Krynicka i Lech 
Antoni Kołakowski, obecny prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski  i od-
wołana przez niego kilka tygodni temu 
zastępczyni Agnieszka Barbara Muzyk, 
kandydatka na prezydenta wskazana 
przez PiS. 

Większość uczestników uroczysto-
ści przy głazie-pomniku 33 pp wzięła 
także udział w Katedrze w mszy świę-
tej w intencji Ojczyzny i Żołnierzy 
Wojska Polskiego sprawowanej przez 
księdza profesora Waldemara Gliń-
skiego z Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. W swej homilii 
redemptorysta,  ojciec Piotra Łacheta 
pełniący posługę na południu Uralu, w 
Orenburgu, nawiązał przede wszystkim 
do Święta Wniebowzięcia Najświętszej  
Marii Panny, ale także do wielkich dzieł 
żołnierzy polskich (Grunwald, Wiedeń, 
Warszawa) , w których można się dopa-
trywać szczególnych łask Opatrzności.

Kolejnym miejscem, w którym spo-
tkali się uczestnicy uroczystości prowa-
dzeni przez Łomżyńską Orkiestrę Dętą 
Waldemara Borusiewicza, był blok przy 
ul. Polowej 15, w pobliżu sądu oraz Te-
atru Lalki i Aktora . Na jego szczytowej 
ścianie powstał mural przedstawiający 
marszałka Józefa Piłsudskiego na kasz-
tance, z szablą w dłoni. 

Twórca malowidła Rafał Roskowiń-
ski przyznał, że łomżyński Marszałek 
to w istocie kolejny w jego twórczości 
święty Jerzy, a pod kopytami  Kasztanki 
znalazły się tym razem symbole państw 
zaborczych.   

Muzycznie i patriotycznie  
na łomżyńskiej Starówce

Zwieńczeniem łomżyńskich obchodów Święta Wojska Polskiego był 
koncert patriotyczny. W tym roku na Starym Rynku wystąpili raper 
Sova oraz Andrzej Nowak z zespołem Złe Psy. Wydarzenie było także 
jednym z punktów tegorocznych „Łomżyńskich wakacji”.

Na początku koncertu z kilkoma utworami zaprezentowa-
li się łomżyńscy seniorzy z zespołu Tabor. Po nich zaśpiewał 
15-letni wokalista z Łomży Damian Śliwiński. Następnie wy-
stąpił pochodzący z Jeleniej Góry Dominik „Sova” Gudowski. 
Choć klasyfikowany jest jako wykonawca rapu patriotycznego, 
to podkreśla, że kultura hiphopowa go nie pociąga, a w jego 
utworach można usłyszeć też elementy rocka.  

Punktem kulminacyjnym wieczoru był występ zespołu Złe 
Psy, utworzonego przez Andrzeja Nowaka, założyciela i gita-
rzystę grupy TSA, zaliczanej do prekursorów heavy metalu w 
Polsce.  

- Wywodzę się z rodziny o tradycjach wojskowych i dla 
mnie to święto jest bardzo bliskie - wyjawił Andrzej Nowak, 
odnosząc się do daty swojego koncertu w Łomży. – To, co mam 
w sobie, mam we krwi dzięki moim rodzicom, dziadkom. Dla-
tego naszą ukochaną Polskę powinniśmy mieć w sobie, w sercu, 
w rodzinie, na pomnikach naszych przodków, w podręcznikach 
historii i to właśnie trzeba przekazywać naszym potomkom – 
kontynuował Andrzej Nowak, podkreślając, że jeżeli będziemy 
uczyć się historii, pamiętać o niej i ją wcielać, to będziemy po-
tęgą na świecie tak jak kiedyś. 

Łomżyńskiej publiczności, wspólnie ze swoim zespołem, 
wspieranym chórkiem gospel, zaprezentował kilkanaście roc-
kowych utworów ze wszystkich płyt wydanych przez zespół 
Złe Psy. 
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Tegoroczne Święto Wojska Polskiego w 1 Podla-
skiej Brygadzie Obrony Terytorialnej obchodzone 
było po raz drugi w historii  tej formacji. 

- To okazja do podkreślenia obecności 
Terytorialsów w województwie podlaskim 
- podkreśla Beata Leszczyńska, rzecznik 1 
PBOT.

Podczas Wojewódzkich Obchodów Świę-
ta Wojska Polskiego na Rynku Kościuszki 
w Białymstoku 1PBOTwystawiła poczet ze 
sztandarem Światowego Związku Żołnierzy 
AK Okręgu Białystok oraz, wspólnie z 18 Bia-
łostockim Pułkiem Rozpoznawczym, posteru-
nek honorowyprzy pomniku Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Żołnierze 1PBOT odebrali akty 
mianowań na wyższe stopnie wojskowe oraz 
medale ministra obrony narodowej.

W Wigrach, na placu przy pokamedul-
skim Klasztorze, 12 batalion lekkiej piechoty 
(12 blp) zorganizował pokazy wyszkolenia 
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 
pokaz pierwszej pomocy.Podczas uroczystości 
Terytorialsi wystawili kompanię honorową, 
kolumny towarzyszące i poczet flagowy. Po-
nadto, na stoisku promocyjnym WOT lokalna 
społeczność mogła zapoznać się ze sprzętem 
żołnierzy lekkiej piechoty oraz dowiedzieć 
się jak zostać żołnierzem piątego rodzaju Sił 
Zbrojnych RP. Żołnierze podlaskiej brygady 
zostali wyróżnieni medalami resortowymi 
oraz otrzymali akty 
mianowań. 

W Łomży woj-
skowa asysta honoro-
wa 13 batalionu lek-
kiej piechoty trzymała 
wartę przy pomniku 
Żołnierzy 33 Pułku 
Piechoty. Terytorialsi 
przekazali też, zgro-
madzone podczas 
akcji honorowego 
krwiodawstwa, słody-
cze do Domu Samot-
nych Matek z Dzieć-
mi w Nieławicach. 

W Hajnówce14 
blp wystawił stoisko 
promocyjne, zorgani-
zował pokaz sprzętu 
jakim dysponuje żoł-
nierz OT oraz pre-
zentacje pojazdów i 
uzbrojenia. Dzięki 
praktycznej prezen-
tacji ratownika me-
dycznego z batalionu, 
można też było do-

wiedzieć się, jak udzielić pierwszej pomocy.
W Bielsku Podlaskim Terytorialsi z 14 

blp wystawili warty honorowe oraz złożyli 
wieńce przy pomnikach Katyńsko - Smo-
leńskim, Pamięci Narodowej, na cmenta-
rzu wojennym oraz na mogile zbiorowej 
żołnierzy Wojska Polskiego z Samodziel-
nej Grupy Operacyjnej “Narew”. Delegacje 
z 14 batalionu lekkiej piechoty uczestni-
czyły  również w uroczystych obchodach w 
Narwi,  Siemiatyczach, Wysokiem Mazo-
wieckiem. 

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej 
im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. 
„Mścisław”  została powołana w pierwszym 
etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorial-
nej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest 
województwo podlaskie. Brygada liczy prawie 
2 000 żołnierzy.

•  •  •
Najbliższe szkolenie kandydatów do służ-

by w 1PBOT rozpoczyna się w październiku. 
Z uwagi na kilkuetapowy proces rekrutacji 
ochotnicy już teraz powinni zgłaszać się do 
Wojskowych Komend Uzupełnień w swojej 
okolicy. Szczegółowe informacje na temat re-
krutacji dostępne są na stronie:  www.teryto-
rialsi.mil.pl.

Po hymnie  i wciągnięciu flagi państwowej 
na maszt, modlitwy podczas mszy świętej w 
intencji Ojczyzny poprowadził ksiądz kano-

nik Stanisław Uradziński, dziekan kolneński. 
- W Święto  Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny modlimy się także w intencji 

Ułani, obrona terytorialna i pamięć ludzi w Kolnie

Święto Wojska Polskiego jednoczy pokolenia

Terytorialsi w hołdzie  
swoim porzednikom

żołnierzy Wojska Polskiego. To nasza  polska 
tradycja, że święta kościelne łączą się z na-
rodowymi - mówił ksiądz dziekan Stanisław 
Uradziński.    

Dalszy ciąg uroczystości zgromadził 
uczestników przy pomniku Pamięci Naro-
dowej. Obelisk upamiętnia ofiary zbrodni 
katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Kwiaty 
złożyli tam przedstawiciele samorządu mia-
sta i gminy, powiatu kolneńskiego. Kolejnym 
miejscem patriotycznych uroczystości był sta-
ry cmentarz. 

- Tutaj znajduje się mogiła polskich żoł-
nierzy zamordowanych przez Kozaków w 
sierpniu 1920 roku w pobliskim Lemanie - 
wyjaśniał Ireneusz Mieczkowski, ze Stowa-

rzyszenia Kawaleryjskiego. 
W okolicznościowym przemówieniu bur-

mistrz  Andrzej Duda przypomniał histo-
ryczne znaczenie wojny 1920 roku.

- Wojna 1920 roku była przykładem 
ogromnej mobilizacji i jedności polskiego 
społeczeństwa, a według znawców Bitwa 
Warszawska była jedną z kilkunastu decy-
dujących o dziejach świata – mówił Andrzej 
Duda.

Tradycja w takim dnu zobowiązuje, zatem 
po oficjalnych uroczystościach wszyscy zostali 
zaproszeni na żołnierską grochówkę.

WIESŁAW KOŁOWSKI

Od mundurów zaroiło się wokół kościoła świętej Anny, który był w Kol-
nie miejscem rozpoczęcia obchodów Święta Wojska Polskiego. Obecni 
byli ułani ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego, żołnierze obrony  tery-
torialnej, poczty sztandarowe, delegacje straży pożarnej, policji oraz 
samorządu. 
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P.G: - Jest jeszcze dużo do zro-
bienia. Świat rozwija się w dyna-
micznym tempie. Innowacyjność i 
nowe technologie, które wkraczają 
na nasze tereny, to z całą pewnością 
dobra pożywka dla naszej działal-
ności. Jesteśmy aktywni także w 
zakresie podstawowych szkoleń 
komercyjnych, za które wszyscy 
płacą. Ogromną popularnością 
od wielu lat cieszą się kursy i 
szkolenia pokrywane ze środ-
ków unijnych. W ciągu ostat-
nich lat takich projektów zre-
alizowaliśmy już kilkanaście. 
Wkraczamy w kolejne. I jest to 
najciekawsze pole do działania 
NOT-u w obecnej chwili. 
M.S: - To jakie kursy prowadzi 
obecnie Naczelna Organizacja 
Techniczna? 

P.G: - Takim ciekawym 
projektem, który będziemy re-
alizowali przez najbliższe trzy 
lata wraz ze Stowarzyszeniem 
Europartner w Ministerstwie 
Cyfryzacji dotyczyć będzie 
seniorów. Nosi on nazwę „Cyfro-
wy Sen”. Jest skierowany do osób, 
które chcą zdobyć wiedzę nie tyl-
ko z zakresu obsługi komputera, 
ale także innych urządzeń nowej 
generacji, jak tablet czy smart fon. 
Osoby starsze dzięki przeszkoleniu 
będą mogły poznać różnego rodza-
ju oprogramowania, internet, pocztę 
elektroniczną, serwisy typu facebo-
ok, youtube czy skype. Wszystko to, 
co dziś dla młodzieży jest chlebem 
powszednim, a od pokolenia bar-
dziej dojrzałego wymaga dokładne-
go zgłębienia. Seniorzy w Łomży są 
coraz bardziej aktywni. My również 
chcemy otworzyć przed nimi świat, 
przybliżając te narzędzia, które uła-
twiają komunikację i otwierają nowe 
możliwości. Szkolenia w całym wo-
jewództwie podlaskim zaczną się je-
sienią i będą prowadzone aż do lute-
go 2021r. Miasto Łomża zgłosiło 10 
grup, 10-osobowych. Seniorzy chęć 
udziału w szkoleniach mogą zgła-
szać nie tylko poprzez Urząd Miej-
ski, ale także osobiście w Naczelnej 
Organizacji Technicznej, w Domu 
Technika, przy ulicy Polowej 45, na 
drugim piętrze, w pokoju 208. Tam 
przyjmujemy zgłoszenia i jesienią 
ruszamy ze szkoleniami.  
M.S: - Jubileusz do czegoś zobowiązuje. 
Przejdźmy zatem do samego święto-
wania, które rozpoczniemy już wkrótce 
wystawą fotograficzną. Wystawa nie-
zwykła z racji tematu, ale także z uwagi 
na możliwość wylicytowania prac...

P.G.: - Chcę podkreślić, że 
40-lecie jest tylko „przykrywką” 
do tego, co chcemy zrobić. Za-
mierzamy wyjść poza ramy naszej 
statutowej działalności. Może dla 
niektórych jest to dziwne. Obrazy, 
wystawa, aukcja inne wydarzenia. 
Postanowiliśmy włączyć się w ob-
chody 600-lecia miejskości Łomży 
i zaproponować mieszkańcom, tak-
że okolicznych powiatów, na terenie 
których od 40 lat działa NOT, pew-
ne wydarzenia, niekoniecznie ze sfe-
ry naszej podstawowej działalności, 
związane z  kulturą, oświatą. Roz-

poczynamy już 7 września wystawą 
prac fotograficznych Bożeny Mozy-
ro. Jest to litewska Polka, mieszka-
jąca w Wilnie, która jest zawodową 
fotograficzką. Artystka była obecna 
podczas czerwcowej kulminacji ob-
chodów 600-lecia. Prace przyjechały 
już z Litwy i od 7 września będzie 
można je oglądać w Galerii Pod 

Arkadami, przy Starym Rynku. Po-
zostałe 16 prac, to piękne obrazy z 
terenu Wilna i okolic. Razem będzie 
ich 50. Będą one przedmiotem au-
kcji, która zostanie zainaugurowana 
27 sierpnia. Prace będzie można je 
wylicytować na  internetowej stro-
nie NOT-u: www.notlomza.pl i 
tam po zarejestrowaniu się będzie 
można zakupić obraz. Cena wywo-
ławcza jest bardzo skromna. Jest to 
jedynie koszt zużytych materiałów. 
NOT staje się właścicielem tych ob-
razów, ponieważ pieniądze z aukcji 
zostaną przekazane na szczytny cel, 
a mianowicie na budowę hospicjum 
w Wilnie. Placówkę tę założyła i 
prowadzi siostra Michaela, znana w 
łomżyńskim środowisku. Wiem, że 
była już gościem Telewizji Narew. 
Mam nadzieję, że odwiedzi nas 27 
sierpnia i dokona osobiście kliknię-
cia, które uruchomi licytację. Jako, że 
cel jest szczególnie godny, chcemy 
zebrać jak najwięcej środków. Siostra 
Michaela jest fantastyczną osobą, 
niezwykle empatyczną, dynamiczną 
i nieustraszoną, działającą nie tylko 
na Litwie czy w Polsce, ale także w 
całej Europie. Jeżeli chodzi o budo-
wę hospicjum dla dzieci chorują-
cych na raka, Naczelna Organizacja 
Techniczna postanowiła również 
przyłączyć się do jego budowy i ofia-
rować swoją cząstkę. Dlatego obra-

zy kupiliśmy z własnych funduszy, 
a wszystkie datki zebrane na aukcji 
przekażemy na budowę hospicjum. 
Warto podkreślić, że wystawę ho-
norowym patronatem objęła żona 
Prezydenta, pani Agata Kornhauser 
- Duda, z czego się bardzo cieszymy. 
Mam nadzieję, że to doda smaku i 
splendoru tej wystawie. Mówiąc o 

naszym wkładzie w to wyda-
rzenie, nie można zapomnieć 
o ludziach mieszkających w 
Łomży, województwie pod-
laskim, wszystkich, którzy 
zdecydują się zakupić obrazy. 
Stanowią oni nieodzowny 
element  tej inicjatywy. My 
tylko próbujemy to skoordy-
nować i zorganizować. Jednak 
decydujący jest właśnie wkład 
społeczeństwa Ziemi Łom-
żyńskiej, województwa pod-
laskiego, a nawet i wszystkich 
innych, bo w końcu internet 
nie ma granic i mogą to być 
ludzie z odległych regionów 
Polski, zza granicy, zewsząd.

M.S: - Tak, jak mówiliśmy, cel jest 
szczytny, bo wsparcie Hospicjum, któ-
rego patronem jest błogosławiony 
ksiądz Michał Sopoćko w Wilnie. Czy 
w codziennej działalności organizacji 
„inżynierskiej” jest miejsce na wyjście 
poza pragmatyczne spojrzenie?

P.G: - Staramy się to robić. In-
żynierowie i technicy często my-
ślą „zerojedynkowo”, są to bardzo 
konkretni ludzie. Próbuję im trochę 
namieszać, działając niekonwencjo-
nalnie. Chcę jednak podkreślić, że 
inicjatywa, którą planujemy, jest to 
głównie zasługa obecnego prezesa 
łomżyńskiej Rady NOT, Bogdana 
Laskowskiego. To on remontował 
w Wilnie pomieszczenia, w któ-
rych mieści się hospicjum dla osób 
dorosłych. I to właśnie on od wie-
lu lat utrzymuje kontakty z siostrą 
Michaelą. To była jego inicjatywa, 
żeby łomżyńska rada podjęła takie 
wyzwanie, a ja mu tylko w tym po-
magam.
M.S: - To jednak nie jedyny element ju-
bileuszowych obchodów, bo czeka nas 
jeszcze konferencja... 

P.G: - Zgadza się. 28 września 
organizujemy pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Łomży Mariusza 
Chrzanowskiego konferencję na-
ukowo - techniczną, która ma po-
kazać wkład władz miasta, a także 
i po trosze Naczelnej Organizacji 

Technicznej, w rozwój gospodarczy 
miasta. Konferencja ma być poświę-
cona przede wszystkim inwestycjom 
innowacyjnym, nowym technolo-
giom, odnawialnym źródłom ener-
gii. Mamy już przygotowanych kilka 
tematów. M.in MPEC w Łomży 
pracuje nad tematem budowy kotła 
na biomasę i będzie on zaprezento-
wany na konferencji. Przez oddział 
białostocki Generalnej Dyrekcji 
Dróg i Autostrad będzie zaprezen-
towany natomiast temat realizacji 
inwestycji drogowych w wojewódz-
twie podlaskim, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, które dla nas 
są najcenniejsze, czyli S8 Warsza-
wa – Białystok i tak długo wycze-
kiwanej Via Baltica, o której coraz 
głośniej. Pewne odcinki są już reali-
zowane. Ma być podpisana ostatnia 
najważniejsza dla Łomżan decyzja, 
odnośnie obwodnicy, więc to już się 
dzieje. Mam nadzieję, że jak to jest 
zaplanowane w roku 2021 czy  naj-
dalej w 2022, w stronę Warszawy i 
w stronę granicy z Litwą pojedziemy 
już Via Baltica. To są główne tema-
ty konferencji, która odbędzie się w 
sali, przy Szkół Katolickich przy ul. 
Sadowej. Wstęp jest wolny. O bliż-
szych szczegółach będziemy jeszcze 
informowali. Zapraszamy już dziś 
wszystkich, którzy chcieliby posłu-
chać, jakie mamy plany, jeżeli cho-
dzi realizację inwestycji, o których 
wspomniałem. 
M.S: - I jak na jubileusz przystało uro-
czysta gala...

P.G: - To jest jedyny element, 
który wiąże się tak bezpośrednio z 
tym, o czym była mowa na począt-
ku. 40 lat minęło... Chcemy pod-
sumować jubileusz uroczystą galą, 
która odbędzie się 29 września, w 
godzinach popołudniowych. Roze-
słaliśmy do różnych firm, instytucji, 
władz, osób prywatnych ponad 700 
pism informujących, o tych wy-
darzeniach i czekamy na potwier-
dzenia chęci świętowania razem z 
nami. Tym wydarzeniem chcemy 
pokazać to, czego przez ten czas 
udało nam się dokonać, oczywiście 
w telegraficznym skrócie. Gala ma 
swój wymiar i chcemy podzięko-
wać wszystkim tym, dzięki którym 
Naczelna Organizacja Techniczna 
w Łomży funkcjonuje od 40 lat. 
W jej rozwój wkład ma każdy, kto 
korzysta z naszych szkoleń czy kur-
sów.   W ten sposób możemy utrzy-
mać Dom Technika i załogę, którą 
zatrudniamy, ale co najważniejsze, 
podejmować różne działania statu-
towe i nie tylko. Gala będzie oczy-
wiście kontynuację charytatywną. 

Kancelaria Prezydenta potwierdziła, 
że Pierwsza Dama RP przekaże na 
tę aukcję dar. Jeszcze nie wiemy co. 
Jest to niespodzianka również dla 
nas. Dar od Pani Prezydentowej 
będzie można wylicytować na samej 
gali. Oprócz tego będą tam jesz-
cze inne rzeczy. Obecnie jesteśmy 
na etapie ich gromadzenia. Topo-
dobnie cenna inicjatywa, ponieważ 
wszystkie środki finansowe, które 
w ten sposób zbierzemy, również 
będą przeznaczone na budowę ho-
spicjum w Wilnie. Wszelkie koszty 
związane z wystawą, konferencją i 
galą pokrywa Naczelna Organizacja 
Techniczna. Mam nadzieję, że bę-
dziemy mieli niewielki sponsoring. 
Konto NOT-u jest dla wszystkich 
otwarte. Przypominam – wszelkie 
fundusze, jakie zbierzemy na inter-
netowej licytacji i podczas gali, będą 
przekazane na rzecz hospicjum pro-
wadzonego przez siostrę Michaelę. 
Warto dodać, że w kwietniu tego 
roku podpisaliśmy umowę w Wil-
nie z zespołem „Wilia”. Jest to ze-
spół znany łomżyniakom. Polonijny, 
niezawodowy ale z tego, co wiem, 
jakością nie odbiega od zespołów 
typu „Mazowsze” czy „Śląsk”. Bar-
dzo się cieszymy, że 29 września 
zespół Wilia przyjedzie do Łomży 
i da koncert na naszej uroczystości. 
Niestety, tylko jeden koncert, bo są 
to ludzie pracujący. W sobotę przy-
jadą i w niedzielę odjadą. Cieszymy 
się, ponieważ i pani Mozyro i zespół 
„Wilia” mając na względzie szczytny 
cel, na jaki środki finansowe zosta-
ną przekazane, zrzekli się swoich 
zwyczajowych honorariów i tylko 
podstawowe koszty ich pobytu w 
Łomży zostaną przez nas pokryte. 
M.S: - Przypomnijmy raz jeszcze: od kie-
dy i gdzie szukać informacji na temat 
licytacji oraz wydarzeń związanych z 
jubileuszem?

P.G: - 27 sierpnia spotkamy się 
na konferencji prasowej, natomiast 7 
września otwieramy wystawę. Na na-
szej stronie www.notlomza.pl można 
zasięgnąć wszelkich informacji. Obra-
zy będzie można licytować już od 27 
sierpnia. Aukcja internetowa będzie 
trwała do końca września. Korzy-
stając z okazji pozwolę sobie zapro-
sić wszystkich łomżyniaków, którzy 
chcieliby być na wystawie, gali bądź 
konferencji. Każdy chętny może się 
zgłaszać osobiście do biura Naczelnej 
Organizacji Technicznej w Łomży, 
mieszczącej się przy ul. Polowej 45, 
pokój 208, bądź drogą elektroniczną, 
wysyłając maila na adres: biuro@no-
tlomza.pl lub telefonicznie, pod nu-
merem: 86 216 41 29.

jubileusz

40 lat minęło. Naczelna Organizacja Techniczna 
w Łomży świętuje i okazuje serce  
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Premier Mateusz Morawiecki ogłosił: 
pierwsza tura wyborów samorządo-
wych odbędzie się w niedzielę 21 paź-
dziernika. Druga - w miejscach, gdzie 
nie uda się wybrać od razu prezydenta, 
burmistrza czy wójta - 4 listopada. 

To nieco wcześniejszy termin 
niż w poprzednich kadencjach, gdy 
walka rozgrywała się na przełomie 
listopada i grudnia. Wydaje się jed-
nak bardzo rozsądny i uzasadniony. 
11 listopada to w tym roku bardzo 
specjalny dzień świętowania 100-le-
cia niepodległości Polski. Będzie 
znacznie lepiej jeżeli wystąpią z tej 
okazji już wybrani gospodarze miast 
i gmin, powiatów i województw, a 
nie  kandydaci toczący nadal walkę. 
Nie będzie przynajmniej pretekstu 
do gorszących sporów kto się przy 
okazji święta lansuje, a kto nie ma 
takiej możliwości.

Wiele środowisk samorządo-
wych zresztą od lat postuluje prze-
niesienie samorządowych i parla-
mentarnych wyborów z jesieni na 
wiosnę. Bardzo istotnym argumen-
tem jest to, że zwycięzcy mieliby 
czas przygotować swój własny bu-
dżet na pierwszy pełny rok kadencji. 

Łomża
Kampanii wyborczej oficjalnie 

nie powinno być przed dniem ogło-
szenia terminu wyborów. Wszyscy 
jednak obserwują już od miesięcy 
jak "naparzają się" w Warszawie 
kandydaci PiS i PO. Instytucje wy-
borcze przyznały się w tej kwestii do 
bezsilności.

W Łomży też coś zaczęło się 
dziać wcześniej, ale bez porówna-
nia subtelniej niż w stolicy. Władze 
Prawa i Sprawiedliwości ogłosiły 
oficjalnie, że kandydatką partii na 
prezydenta miasta jest Agnieszka 
Barbara Muzyk, była zastępca pre-
zydenta odwołana kilka miesięcy 
temu. Obecny prezydent Mariusz 
Chrzanowski domagał się od władz 
PiS wyjaśnień, dlaczego nie jemu 
przypadła rekomendacja, ale jak na 
razie nic się nie zmieniło. Prezydent 
w tym samym dniu, gdy oficjalnie 
zaczęła się kampania Agnieszki 
Muzyk, ogłosił, że wystartuje z wła-
snego komitetu.   

Przed obwieszczeniem premie-
ra także Platforma Obywatelska 
(wspólnie z Nowoczesną) wskazała, 
że o stanowisko prezydenta powal-
czy miejski radny Maciej Boryse-
wicz. 

Jest także znany trzeci kan-
dydat. "Zarząd Rady Powiatowej 
SLD w Łomży  i Zarząd Rady 
Wojewódzkiej  SLD w Białym-
stoku na posiedzeniu swoich rad 
podjęły uchwały o rekomendacji 
Dariusza Janickiego na prezydenta 
Miasta Łomża  w wyborach samo-
rządowych 2018" - przekazały re-
gionalne władze partii. 

Zapewne nie będzie to koniec 
listy kandydatów. Z większych 
ugrupowań politycznych, nie ma 
jeszcze sygnałów z PSL. Zareje-
strował się  natomiast pierwszy 
lokalny komitet wyborczy: Przyja-
zna Łomża. Pełnomocnikiem jest 
radny miejski Tadeusz Zaremba.  
Do ogłoszenie kandydata na pre-
zydenta ma jeszcze trochę czasu, 
ale należy się spodziewać, że to 
zrobi.   

Zaczynają się także pojawiać 
pierwsze nazwiska kandydatów do 
Sejmiku. W okręgu z Łomżą "je-
dynką" na liście będzie obecny rad-
ny Marek Olbryś.  

Zmiany, zmiany, zmiany...     
Jak informuje "Dziennik. Gaze-

ta Prawna", w tegorocznych wybo-
rach samorządowych wybierzemy 
1547 wójtów, 823 burmistrzów i 
107 prezydentów, w sumie 2477 
organów wykonawczych gmin (o 
jednego mniej niż obecnie w związ-
ku z likwidacją gminy 
Ostrowice). Wybierzemy 
ponadto   radnych  po-
wiatów i sejmików woje-
wództw. 

Obowiązujący od 
niedawna Kodeks Wy-
borczy wprowadza w 
tegorocznych wyborach 
sporo istotnych zmian. 
Przede wszystkim jest to 
ograniczenie do dwóch 
kadencji okresu rządów 
wójtów, burmistrzów i 
prezydentów. Będzie to 
liczone od tej właśnie 
kadencji (po raz pierw-
szy pięcioletniej 2018 
- 2023), czyli tegorocz-
ni zwycięzcy porządzą najwyżej do 
2028 roku.   

Jak podaje "Dziennik, Gazeta 
Prawna", ponadto w najbliższych 
wyborach samorządowych  będzie 
można kandydować jednocześnie 
na radnego gminy i na wójta (bur-
mistrza, prezydenta)  lecz jedynie w 
tej samej gminie i pod warunkiem 
zamieszkiwania na jej terenie.

Niedopuszczalne będzie nato-
miast jednoczesne kandydowanie 
na  radnego powiatu lub radnego 
sejmiku województwa i na wójta 
(burmistrza, prezydenta),  a także 
kandydowanie na radnego gminy 
i wójta (burmistrza prezydenta) w 
różnych gminach. Kandydat może 
ubiegać się o fotel wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta tylko w jed-
nym miejscu.

Zmiany w głosowaniu.  Zmia-
ny w prawie wyborczym dotyczą 
też procesu głosowania. Zniesiono 
możliwość przeprowadzania gło-
sowania w ciągu dwóch dni. Ogra-
niczono też możliwość  głosowania 
korespondencyjnego.

Zmieniła się równie ustawo-
wa  definicja znaku „X"  stawianego 
na karcie do głosowania. Obecnie 
„X" oznacza co najmniej dwie linie, 
które przecinają się w obrębie krat-
ki. Dotychczas, by oddanie głosu 
zostało uznane za ważne, koniecz-
ne były tylko dwie linie. Zalegali-
zowano ponadto wpisy, skreślenia, 
zamazania itp. dokonywane przez   
wyborców  na kartach do głosowa-
nia w obrębie kratek - dopisanie na 
karcie do głosowania dodatkowych 
numerów list i nazw lub nazwisk 
albo poczynienie innych znaków 
lub dopisków na karcie do głosowa-
nia, w tym w kratce lub poza nią, nie 
wpłynie już na ważność oddanego 

na niej głosu.
Komisje wyborcze.  W miej-

sce dotychczasowej jednej komisji 
obwodowej odpowiedzialnej za 
przeprowadzenie głosowania i po-
liczenie oddanych głosów, wpro-
wadzone zostały dwie komisje: 
obwodowa komisja wyborcza ds. 
przeprowadzenia głosowania oraz 
obwodowa komisja wyborcza ds. 
ustalenia wyników głosowania w 
obwodzie.

Odstąpiono od wymogu, by ko-
misarzem wyborczym był wyłącznie 

sędzia. Po nowelizacji komisarzy 
wyborczych jest 100 (powołanych 
na 5-letnią kadencję), a Państwo-
wa Komisja Wyborcza określa dla 
każdego komisarza jego właściwość 
rzeczową, terytorialną oraz wskazu-
je jego siedzibę.

Komisarze będą powoływać 
obwodowe komisje wyborcze i za-
rządzać druk kart do głosowania. 
Będą także zwierzchnikami urzęd-
ników wyborczych. Od 1 stycznia 
2019 roku to komisarze będą dzielić 
gminy na okręgi wyborcze i obwo-
dy głosowania. Do zadań komisarzy 
należeć będzie także ustalanie wyni-
ków głosowania wyborów samorzą-
dowych na obszarze województwa i 
ogłaszanie ich w trybie określonym 
w kodeksie, a także badanie   spra-
wozdań finansowych  komitetów 
wyborczych. Zgodnie z ustawą, ko-
misarz nadzoruje również prowa-
dzenie przez gminy rejestru wybor-
ców i rejestru korzyści.

Powołano urzędników wybor-
czych. Kolejną zmianą jest powoła-
nie urzędników wyborczych, którzy 
tworzą Korpus Urzędników Wy-
borczych. Do ich zadań należeć bę-
dzie zapewnienie sprawnego funk-
cjonowania obwodowych komisji 
wyborczych. W szczególności cho-
dzi o przygotowanie i nadzór - pod 
kierownictwem komisarza wybor-
czego - nad przebiegiem wyborów.

Urzędnicy wyborczy  będą też 
odpowiedzialni za tworzenie i ak-
tualizowanie systemu   szkoleń  dla 
członków obwodowych komisji 
wyborczych, a także organizowanie 
i prowadzenie tych szkoleń. Do za-
dań urzędników wyborczych nale-
żeć też będzie dostarczenie kart do 
głosowania właściwym komisjom 
wyborczym. Osoby te będą również 

odpowiedzialne za sprawowanie 
nadzoru nad zapewnieniem wa-
runków pracy obwodowych komisji 
wyborczych.

Poszerzył się również katalog   
świadczeń  niepieniężnych, jakie 
mogą przyjmować komitety wybor-
cze, o wykorzystanie prywatnych 
urządzeń i samochodów oraz nie-
odpłatne udostępnianie miejsc do 
ekspozycji materiałów wyborczych 
przez osoby fizyczne nieprowadzące 
działalności gospodarczej w zakre-
sie reklamy. Prowadzenie agitacji 

wyborczej bez pisemnej 
zgody pełnomocnika wy-
borczego nie będzie już 
wykroczeniem.

Kalendarium wyborcze
do dnia 27 sierpnia 2018 r:
podanie do publicznej 
wiadomości, w formie 
obwieszczenia, informacji 
o okręgach wyborczych, 
ich granicach, numerach 
i liczbie radnych wybie-
ranych w każdym okręgu 
wyborczym oraz o wyzna-
czonej siedzibie teryto-
rialnej komisji wyborczej 
dla wyborów do rad gmin, 
rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m.st. 
Warszawy oraz wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 27 sierpnia 2018 r.
zawiadomienie odpowiednio Pań-
stwowej Komisji Wyborczej lub 
właściwego komisarza wyborczego 
o utworzeniu komitetu wyborczego
do dnia 6 września 2018 r.
zgłaszanie komisarzom wyborczym 
kandydatów na członków teryto-
rialnych komisji wyborczych
do dnia 11 września 2018 r.
powołanie przez komisarzy wybor-
czych terytorialnych komisji wybor-
czych
do dnia 17 września 2018 r.
utworzenie obwodów głosowania 
w szpitalach, zakładach pomocy 
społecznej, zakładach karnych i 
aresztach śledczych oraz ustalenie 
ich granic, siedzib i numerów
do dnia 17 września 2018 r. 
do godz. 24:00
zgłaszanie terytorialnym komisjom 
wyborczym list kandydatów na rad-
nych, odrębnie dla każdego okręgu 
wyborczego dla wyborów do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików wo-
jewództw i rad dzielnic m.st. War-
szawy
do dnia 21 września 2018 r.
podanie do publicznej wiadomości, 
w formie obwieszczenia, informacji 
o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwo-
dowych komisji wyborczych, w tym 
o lokalach przystosowanych do po-
trzeb osób niepełnosprawnych oraz 
o możliwości głosowania korespon-
dencyjnego przez wyborców niepeł-
nosprawnych i możliwości głosowa-
nia przez pełnomocnika
do dnia 21 września 2018 r.
zgłaszanie kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2018 r.
przyznanie przez Państwową Ko-
misję Wyborczą jednolitych nu-
merów dla list tych komitetów wy-
borczych, które zarejestrowały listy 
kandydatów co najmniej w połowie 
okręgów w wyborach do wszystkich 
sejmików województw
do dnia 26 września 2018 r. 
do godz. 24:00
zgłaszanie gminnym komisjom wy-
borczym kandydatów na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 28 września 2018 r.
przyznanie przez komisarza wy-
borczego, wykonującego zadania o 
charakterze ogólnowojewódzkim, 
numerów dla list tych komitetów 
wyborczych, które zarejestrowały co 
najmniej jedną listę kandydatów w 
wyborach do sejmiku województwa i 
nie został im przyznany numer przez 
Państwową Komisję Wyborczą
do dnia 1 października 2018 r.
przyznanie przez komisarza wy-
borczego numerów dla list tych 
komitetów wyborczych, które za-
rejestrowały co najmniej jedną listę 
kandydatów w wyborach do rady 
powiatu i nie został im przyznany 
numer przez Państwową Komisję 
Wyborczą ani przez komisarza wy-
borczego wykonującego zadania o 
charakterze ogólnowojewódzkim
do dnia 1 października 2018 r
powołanie przez komisarza wybor-
czego obwodowych komisji wybor-
czych
do dnia 1 października 2018 r.
sporządzenie spisów wyborców w 
urzędzie gminy
do dnia 8 października 2018 r.
rozplakatowanie obwieszczeń: a) 
terytorialnych komisji wyborczych 
o zarejestrowanych listach kandyda-
tów na radnych, b) gminnych komi-
sji wyborczych o zarejestrowanych 
kandydatach na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast,
do dnia 8 października 2018 r.
zgłaszanie przez wyborców niepeł-
nosprawnych zamiaru głosowania 
korespondencyjnego, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do gło-
sowania sporządzonych w alfabecie 
Braille’a
od dnia 8 października 2018 r. 
do  dnia  19  października  2018  r. 
do godz. 24:00
nieodpłatne rozpowszechnianie w 
programach publicznych nadawców 
radiowych i telewizyjnych audycji 
wyborczych przygotowanych przez 
komitety wyborcze
do dnia 12 października 2018 r.
składanie wniosków o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowa-
nia
do dnia 16 października 2018 r.
składanie przez wyborców wnio-
sków o dopisanie ich do spisu wy-
borców w wybranym obwodzie 
głosowania na obszarze gminy wła-
ściwej ze względu na miejsce ich 
stałego zamieszkania
w dniu 19 października 2018 r. 
o godz. 24:00
zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 20 października 2018 r.
przekazanie przewodniczącym ob-
wodowych komisji wyborczych spi-
sów wyborców
w dniu 21 października 2018 r. 
godz. 7:00–21:00
głosowanie.

Samorządową walkę o dusze 
elektoratu można oficjalnie zaczynać
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Agnieszka Sienkiewicz. Znana z seriali  
„Na dobre i na złe”, „Przyjaciółki”  

zdobyła ogromną popularność i sympatię widzów. 

Nie ścigam się  
z nikim

- Od 14. roku pracowałam w każde wakacje. Pierwszą pracę miałam w dziale 
mięsnym w rodzinnych Sorkwitach. Podawałam wędliny, a gdy było trzeba, 

rąbałam żeberka toporkiem na pieńku. Odciążałam rodziców, 
dorabiając do kieszonkowego. 

W liceum w wakacje byłam kelnerką w restauracji tuż nad jeziorem - opowiada Claudii. 
Kelnerowanie to była ciężka praca. W sezonie odwiedzało nas mnóstwo gości. Mimo że czasem 
padałam ze zmęczenia, lubiłam tę pracę. Od tamtej pory w jakiejkolwiek restauracji jestem, zo-
stawiam napiwek – śmieje się Agnieszka. 

Po maturze zamieszkała w Olszynie, tam uczyła się w studium teatralnym. – Pracowałam 
w knajpce studenckiej – opowiada. – Zmywałam naczynia, czyściłam popielniczki. Najczęściej 
moja doba wyglądała tak: zajęcia i próby w szkolnym teatrze trwały do północy. Po nich praco-
wałam w pubie do 3–4 rano. Na ósmą biegłam znów do szkoły.

Z dyplomem w kieszeni ruszyła na podbój stolicy. – Zaczepiłam się jako opiekunka. Zajmo-
wałam się półtoraroczną Zuzią i 82-latką. Jako niania pracowałam nawet wtedy, gdy zostałam 
aktorką Teatru Współczesnego. Za pensję z etatu, kiedy jeszcze mało grałam, ciężko było się 
utrzymać. Nianią byłam także po pierwszych rolach w serialach.

Sienkiewicz znana jest z tego, że uparcie dąży do celu i nigdy nie daje sobie taryfy ulgowej 
– pisze jastrzabpost. Ma wypracowaną doskonałą opinię u swoich współpracowników, bo nawet 
w ciąży nie próbowała się oszczędzać. Jest też świetnie zorganizowaną kobietą.

Jest przepiękna, uzdolniona i znalazła miłość, na którą długo czekała – zachwyca się jastrza-
bpost. Ona i Mikołaj Gauer mają życie jak ze snu i nic dziwnego, że wszyscy im zazdroszczą. 
Mąż uchodzi za ideał mężczyzny. Ich związek rozkwita i potwierdzają to znajomi pary, którzy 
w wywiadzie z magazynem Świat i Ludzie uchylili rąbka tajemnicy otaczającej ich małżeństwo:

Stworzyli z Agnieszką związek, o jakim zawsze marzyła, oparty na uczuciu, ale też na sza-
cunku i przyjaźni, bardzo partnerski. Od początku dają sobie dużą wolność, nikt nikogo nie 
osacza, nie próbuje sobie podporządkować. Są bardzo mocno ze sobą związani, doskonale siebie 
wyczuwają – mówią znajomi pary.

Mikołaj jest właścicielem sieci aptek i pochodzi z Łodzi.
6 kwietnia 2016 roku aktorka urodziła swoją pierwszą córkę Zofię. 27 maja 2017 roku para 

wzięła ślub, uroczystość, o której nie wiedziały media, odbyła się w Łodzi.
- Długo byłam pucołowata, pulchniutka i z dużym „bufetem", a na ćwiczenia po nieprzespa-

nych nocach nie miałam siły – wyznaje na portalu wp.gwiazdy. Zdrowy tryb życia jest bardzo 
ważny, ale „nie każda z nas musi wyglądać jak fit blogerka miesiąc po porodzie".

- Nie katujmy się i skupmy na tym, co w takiej chwili jest ważne. Wkurza mnie pokazywanie 
kobiet, matek w połogu, kilka tygodni po narodzinach dziecka, które próbują pokazać, że są fit, 
jak ich życie i wszystko dookoła jest ułożone i piękne. Wiem jak oddziałuje to na kobiety, które 
nie mają nic wspólnego z mediami i show-biznesem – opowiadała na antenie Czwórki. – Obie-
całam sobie, że jeśli kiedyś urodzę dziecko, to nigdy nie będę próbowała udowodnić kobietom jak 
szybko wszystko wróciło do normy, a moje życie jest idealne – tłumaczyła.

- Wiele rzeczy, które kiedyś wydawały mi się ważne i emocjonujące, obecnie straciły na zna-
czeniu. Mam poczucie, że urodzenie Zosi dało mi najwyższy z możliwych poziom satysfakcji i że 
nic piękniejszego niż macierzyństwo już mnie nie spotka. Bo co może być wspanialszego? Chyba 
tylko kolejne dziecko – mówi Agnieszka.

Zauważyłam taką zależność, że im mniej mi zależy tym lepiej mi idzie, im mniej się stresu-
ję tym lepiej gram – powiedziała w wywiadzie dla afisza.teatralnego. Stres przed premierą był 
mobilizujący, a nie paraliżujący. Może jestem w takim momencie w życiu, że czuje, że jeśli nie 
zagram genialnie, nie powalę widza na kolana, to świat się nie zawali. Mam w sobie duży spokój 
kiedy wchodzę na scenę, czerpię z tego radość. Nie ścigam się z nikim ani z sama sobą. Staram 

się po prostu być tu i teraz.

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

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

U s ł u g i 
dekarskie 
- Perfekt 
dach: pokrycia dachowe, wymiana 
konstrukcji dachowych, kominy z 
klinkieru, podbitki, montaż okien 
dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.  

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER  So-
bociński Sławomir: instalacje CO, 

instalacje wodno – kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, ko-
tłownie (olejowe, gazowe, węglo-
we), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

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

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

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

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

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

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

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

Express szewc. 
ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. 

Tel. 505 997 115. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam działki rekreacyjne Baliki 
k.Nowogrodu od 3 do 9 arów, jest 
prąd, woda oczyszczalnia przydo-
mowa, ogrodzona 29tys. Tel.600 588 
666.

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

SPRZEDAM
Las 1 ha. Tel. 600 062 532.

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

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

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

Sprzedam ciągnik 360 – 3P Sturyn, 
agregat uprawowy, 9 ha łąki, okolice 
Łomży. 512-807-562

RÓŻNE

Oprawa obrazów,
 Ignacy Jaworski,

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

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

AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO 
DEMONTAŻU, ODBIÓR U KLIEN-
TA. DOBRE CENY. 18 – 400 Grzy-
mały k.Łomży. Tel. 602  259  306, 
734 857 500.

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

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

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

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

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

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

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

13 34 (dzwonić do godz.13).

GABINET TLENOTERAPII 
HIPERBARYCZNEJ. 

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

STOPA CUKRZYCOWA,
 SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

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

lomza.pl 
Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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Agnieszka Sienkiewicz. Znana z seriali  
„Na dobre i na złe”, „Przyjaciółki”  

zdobyła ogromną popularność i sympatię widzów. 

Nie ścigam się  
z nikim

- Od 14. roku pracowałam w każde wakacje. Pierwszą pracę miałam w dziale 
mięsnym w rodzinnych Sorkwitach. Podawałam wędliny, a gdy było trzeba, 

rąbałam żeberka toporkiem na pieńku. Odciążałam rodziców, 
dorabiając do kieszonkowego. 

W liceum w wakacje byłam kelnerką w restauracji tuż nad jeziorem - opowiada Claudii. 
Kelnerowanie to była ciężka praca. W sezonie odwiedzało nas mnóstwo gości. Mimo że czasem 
padałam ze zmęczenia, lubiłam tę pracę. Od tamtej pory w jakiejkolwiek restauracji jestem, zo-
stawiam napiwek – śmieje się Agnieszka. 

Po maturze zamieszkała w Olszynie, tam uczyła się w studium teatralnym. – Pracowałam 
w knajpce studenckiej – opowiada. – Zmywałam naczynia, czyściłam popielniczki. Najczęściej 
moja doba wyglądała tak: zajęcia i próby w szkolnym teatrze trwały do północy. Po nich praco-
wałam w pubie do 3–4 rano. Na ósmą biegłam znów do szkoły.

Z dyplomem w kieszeni ruszyła na podbój stolicy. – Zaczepiłam się jako opiekunka. Zajmo-
wałam się półtoraroczną Zuzią i 82-latką. Jako niania pracowałam nawet wtedy, gdy zostałam 
aktorką Teatru Współczesnego. Za pensję z etatu, kiedy jeszcze mało grałam, ciężko było się 
utrzymać. Nianią byłam także po pierwszych rolach w serialach.

Sienkiewicz znana jest z tego, że uparcie dąży do celu i nigdy nie daje sobie taryfy ulgowej 
– pisze jastrzabpost. Ma wypracowaną doskonałą opinię u swoich współpracowników, bo nawet 
w ciąży nie próbowała się oszczędzać. Jest też świetnie zorganizowaną kobietą.

Jest przepiękna, uzdolniona i znalazła miłość, na którą długo czekała – zachwyca się jastrza-
bpost. Ona i Mikołaj Gauer mają życie jak ze snu i nic dziwnego, że wszyscy im zazdroszczą. 
Mąż uchodzi za ideał mężczyzny. Ich związek rozkwita i potwierdzają to znajomi pary, którzy 
w wywiadzie z magazynem Świat i Ludzie uchylili rąbka tajemnicy otaczającej ich małżeństwo:

Stworzyli z Agnieszką związek, o jakim zawsze marzyła, oparty na uczuciu, ale też na sza-
cunku i przyjaźni, bardzo partnerski. Od początku dają sobie dużą wolność, nikt nikogo nie 
osacza, nie próbuje sobie podporządkować. Są bardzo mocno ze sobą związani, doskonale siebie 
wyczuwają – mówią znajomi pary.

Mikołaj jest właścicielem sieci aptek i pochodzi z Łodzi.
6 kwietnia 2016 roku aktorka urodziła swoją pierwszą córkę Zofię. 27 maja 2017 roku para 

wzięła ślub, uroczystość, o której nie wiedziały media, odbyła się w Łodzi.
- Długo byłam pucołowata, pulchniutka i z dużym „bufetem", a na ćwiczenia po nieprzespa-

nych nocach nie miałam siły – wyznaje na portalu wp.gwiazdy. Zdrowy tryb życia jest bardzo 
ważny, ale „nie każda z nas musi wyglądać jak fit blogerka miesiąc po porodzie".

- Nie katujmy się i skupmy na tym, co w takiej chwili jest ważne. Wkurza mnie pokazywanie 
kobiet, matek w połogu, kilka tygodni po narodzinach dziecka, które próbują pokazać, że są fit, 
jak ich życie i wszystko dookoła jest ułożone i piękne. Wiem jak oddziałuje to na kobiety, które 
nie mają nic wspólnego z mediami i show-biznesem – opowiadała na antenie Czwórki. – Obie-
całam sobie, że jeśli kiedyś urodzę dziecko, to nigdy nie będę próbowała udowodnić kobietom jak 
szybko wszystko wróciło do normy, a moje życie jest idealne – tłumaczyła.

- Wiele rzeczy, które kiedyś wydawały mi się ważne i emocjonujące, obecnie straciły na zna-
czeniu. Mam poczucie, że urodzenie Zosi dało mi najwyższy z możliwych poziom satysfakcji i że 
nic piękniejszego niż macierzyństwo już mnie nie spotka. Bo co może być wspanialszego? Chyba 
tylko kolejne dziecko – mówi Agnieszka.

Zauważyłam taką zależność, że im mniej mi zależy tym lepiej mi idzie, im mniej się stresu-
ję tym lepiej gram – powiedziała w wywiadzie dla afisza.teatralnego. Stres przed premierą był 
mobilizujący, a nie paraliżujący. Może jestem w takim momencie w życiu, że czuje, że jeśli nie 
zagram genialnie, nie powalę widza na kolana, to świat się nie zawali. Mam w sobie duży spokój 
kiedy wchodzę na scenę, czerpię z tego radość. Nie ścigam się z nikim ani z sama sobą. Staram 

się po prostu być tu i teraz.
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dla siebie
Komando Foki

TVP1 piątek 23.00
Arabscy terroryści porywają załogę amerykańskiego 
helikoptera. Zadanie odbicia zakładników otrzymuje 

jednostka komandosów zwana „Fokami". Atak jest udany, 
ale w rękach terrorystów zostały rakiety typu ziemia-

powietrze.

Kochanek 
królowej

TVP Kultura piątek 20.00 
Oparta na faktach historia słynnego romansu duńskiej 

królowej Karoliny Matyldy Hanowerskiej, żony króla 
Chrystiana VII, z wpływowym politykiem Johannem 

Friedrichem Struenseem. Karolina Matylda jest 
młodziutką arystokratką, która czuje się samotna, 

a ukojenia szuka w ramionach Johanna.

Jonah Hex
TVN sobota 0.45

Jonah Hex jest siejącym postrach na Dzikim Zachodzie 
łowcą nagród. Aby nie pójść do więzienia, podejmuje się 

trudnego zadania. Ma wytropić i zatrzymać Quentina 
Turnbulla, niebezpiecznego wywrotowca, który zbiera 

armię i pragnie dokonać secesji.

Omen
TVN niedziela 22.15

Amerykański dyplomata, Robert Thorn, przeżywa 
tragedię. Jego żona nie wie, że chłopiec, którego urodziła, 

zmarł. Szpitalny kapelan, ojciec Spiletto, proponuje 
Robertowi, by w tajemnicy adoptował noworodka, 

którego matka zmarła przy porodzie. Gdy chłopiec kończy 
5 lat, zaczynają się wokół niego dziać dziwne rzeczy. 

Płonąca 
pułapka

TVN7 niedziela 22.25
Jack Morrison jest strażakiem. Aby ratować innych, 

niemal codziennie ryzykuje życie. Niska płaca, ciągłe 
niebezpieczeństwo i stres spowodowały, że mężczyzna 

przeżywa poważny kryzys, rozważa pożegnanie się 
z zawodem. Kiedy zostaje uwięziony na 20. piętrze 

płonącego wieżowca, koledzy z oddziału natychmiast 
ruszają na pomoc.

Barwy miłości

Dwa różne 
światy, jedno 

uczucie…
Barbara (Ewa Wiśniewska) jest emerytowaną 

nauczycielką, która całe życie spędziła u boku zna-
nego malarza. To była miłość jej życia, dla której 
zdecydowała się na dramatyczny krok i zerwała 
kontakty z rodziną. Dziś, kiedy zmarł, wspomi-
na najpiękniejsze chwile swojego życia spędzone 
z nim. Pragnąc spełnić ostatnie życzenie partnera, 
chce rozsypać jego prochy nad morzem w miejscu 
ich spotkania.

Zwraca się z prośbą o pomoc do owdowiałego 
kierowcy, Wiktora (Marian Dziędziel). Mężczyzna 
przejechał tysiące kilometrów, ale nie widział nicze-
go poza Śląskiem. Mówią o nim hulaka i kobieciarz. 
Tę dwójkę dzieli wszystko – pochodzenie, wyznawa-
ne wartości, doświadczenia. 

Podczas długiej podróży, pełnej zaskakujących 
sytuacji i wrażeń, odkryją nowe wartości, poznają 
inny świat. A nowe życiowe doświadczenia pozwolą 
dwojgu tak odmiennych ludzi pokonać bariery i naj-
głębsze różnice.

„Piąta pora roku” wykorzystuje schemat filmu 
drogi, to świetnie zagrane studium rodzącej się przy-
jaźni (a może i czegoś więcej?) ludzi, którzy już nie-
wiele od życie oczekują. Bliżej im do podsumowań 
niż do nowych pomysłów na życie, tym bardziej są 
zaskoczeni tym, co ich zaczyna łączyć.

Widzowie przyjęli film bardzo dobrze:
„Mega pozytywny, mimo że to nie jest komedia 

to niektóre teksty powalają ze śmiechu”. „Ciepły, 
wzruszający film. Dobrze zagrany przez głównych 
bohaterów”. „Przypuszczam, że młodsi widzowie nie 
do końca wczują się w nostalgiczny nastrój filmu, ale 
miłość ma to do siebie, że zjawia się w różnym okre-
sie naszego życia. I pomimo przeciwności nie należy 
jej odrzucać”.

Piąta pora roku
TVP1 niedziela 23.40

Szokować, zadziwiać, 
bulwersować

Mój wygląd 
mówi o mnie

Bohaterami programu są osoby, które wyglądają 
dziwnie, szokująco, niezwykle. Będą mieli szansę zo-
baczyć swoje zupełnie nowe oblicze i wybrać lepszą 
wersję siebie. Co wybiorą? 

Karolina Gilon pomaga im dokonać zmian 
w wyglądzie i wraz z ekspertami próbuje znaleźć 
złoty środek między pragnieniem wyrażania siebie, 
a społeczną akceptacją. Pokazuje im ich drugą twarz, 
to, jak mogą wyglądać. 

W pierwszym odcinku poznamy matkę, która 
wstydzi się własnego syna i nazywa go „potworem”. 
Jaką tajemnicę skrywa ich relacja? Kim okaże się 
„stara cyganka”, jak określili kolejnego bohatera eks-
perci i jaką przejdzie metamorfozę? 

Wśród osobliwych przypadków pojawi się 
kobieta, której nieskazitelne ciało przestało być 
atutem. 

W drugim odcinku programu pojawią się boha-
terowie, którzy mocno zapadną w pamięci. Pierwszy 
z nich Adam, swoim wyglądem sprawia, że ludzie 
wysyłają go do zoo, wyzywają od najgorszych, plują 
na niego, a nawet biją. Poznamy też Sebastiana, zwa-
nego „człowiekiem z lasu”, który od ponad roku żyje 
w zgodzie naturą, w dodatku bez butów. Po pomoc 
przyjdzie Monika, która jeśli nie wygląda perfekcyj-
nie, nie otworzy drzwi nawet listonoszowi.

Marcin Tyszka odnajdzie w najbardziej niepo-
zornym z bohaterów znamiona trendsettera, który 
kreuje trendy w modzie, wpływa na decyzje zakupo-
we innych osób.

Łukasz Urbański swoim pytaniem obudzi 
w jednym z bohaterów wulkan emocji. Prowadzący 
dowiedzą się też czego nie warto tatuować i że za-
puszczane miesiącami paznokcie mogą być bardzo 
pomocne zamiast standardowych narzędzi.

Druga twarz
TTK sobota 18.05 odc.1, niedziela 22.00 odc. 2

będzie się działo

Charles, lekkoduch i kobieciarz, regularnie uczestni-
czy w ślubach i przyjęciach w wyższych sferach. Z zało-
żenia jednak ostentacyjnie demonstruje niechęć do mał-
żeństwa, jednocześnie skrycie marząc o wielkiej miłości. 

Ale i na niego przychodzi w końcu czas: nieoczeki-
wanie zakochuje się w atrakcyjnej Amerykance, Carrie. 
Problem w tym, że dziewczyna związki damsko-męskie 
traktuje podobnie jak on - z dużą rezerwą.

„To najlepsza komedia ostatnich lat i najbardziej 
spektakularne zwycięstwo kina europejskiego nad Holly-
woodem!" – pisali recenzenci. 

Ten właśnie film to poczatek wielkiej kariery Hugh 
Granta, z dobrze zapowiadającego się aktora uczynił 

gwiazdę. „Cztery wesela i pogrzeb” dostał dwie nomina-
cje do Oscara (najlepszy film i najlepszy scenariusz ory-
ginalny).

Pewnie nie wiesz…
Film zarobil w kinach na całym świecie 260 milionów 

dolarów, a kosztował tylko 4,4 miliona dolarów. Od 1999 
roku jest to najbardziej dochodowy brytyjski film w historii 
kina.

Andie MacDowell nie chciała honorarium za rolę, 
wolała tantiemy od dochodów, jakie przyniesie film. W ten 
sposób zarobiła 2 miliony dolarów, w porównaniu z ho-

norarium Hugh Granta, które wyniosło 100 tys. dolarów.
Podczas realizacji filmu Hugh Grant uważał, że film 

jest okropny.
Budżet filmu był tak niski, że zdjęcia ze szkockiego ślu-

bu nie były kręcone w Szkocji, a galowe stroje statyści-go-
ście weselni musieli mieć swoje. 

Hugh Grant musiał nauczyć się języka migowego do 
scen ze swoim bratem Davidem. Grający go David Bower 
jest głuchoniemy.

Cztery wesela i pogrzeb
TVP Kultura sobota 16.45

Miłość spotyka się ze śmiercią

Opowieść o wielkich uczuciach

Akcja filmu rozgrywa się w stolicy Libanu, Bejrucie, 
w 1984 roku, w okresie głębokiego chaosu politycznego 
w kraju. 

29 marca zostaje uprowadzony z hotelowego pokoju 
kapitan amerykańskiej piechoty morskiej, Craig Brandt. 
Porywacze wysadzają w powietrze samochód kapitana, 
pozorując jego śmierć. Brandt oficjalnie zostaje uznany 
za zabitego. 

Mieszkający w Dayton w stanie Ohio jego bliźniaczy 
brat Chris, trener szkolnej drużyny bejsbolowej, dowie-

dziawszy się o tragedii, najbliższym samolotem odlatuje 
do Bejrutu. Zostaje wciągnięty w świat przestępstw, mor-
derstw i korupcji, ma przeciwko sobie groźnych terrory-
stów i wywiad amerykański. Mimo trudności postanawia 
odnaleźć Craiga, wierząc, że udało mu się ujść z życiem. 

Ambasada, uznając sprawę za zakończoną, odmawia 
jakiejkolwiek współpracy. Ale pomoc oferuje jedna z pra-
cownic dyplomatycznej placówki, Sandra Ross. Prowa-
dzący prywatne śledztwo Chris trafia do hotelu, w któ-
rym rozegrała się tragedia. 

To klasyczne kino akcji pełne strzelaniny, brawuro-
wych pościgów samochodowych. W podwójnej roli braci 
bliźniaków wystąpił młody, utalentowany aktor amery-
kański, Michael Paré.

Pewnie nie wiesz…
Michael Kevin Paré (ur. 9 października 1958) – to 

amerykański aktor filmowy i telewizyjny, piosenkarz, 
producent filmowy, model i kucharz.

Miał trzech braci i sześć sióstr.
Jako nastolatek dorabiał w barze. Kształcił się w Ku-

linarnej Szkole Amerykańskiej, do której uczęszczali tak-
że m.in.: Anthony Bourdain i Maciej Kuroń. Był szefem 
kuchni w nowojorskie Cafe Europa. Przeniósł się na 
Manhattan i podjął pracę w restauracji Tavern On The 
Green w Central Parku, gdy agentka Yvette Bikoff prze-
konała go, aby spróbował aktorstwa. 

Miasto śmierci
TVP1 sobota 0. 40

Bliźniak na tropie brata

Świat morderstw i korupcji



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Komando Foki

TVP1 piątek 23.00
Arabscy terroryści porywają załogę amerykańskiego 
helikoptera. Zadanie odbicia zakładników otrzymuje 

jednostka komandosów zwana „Fokami". Atak jest udany, 
ale w rękach terrorystów zostały rakiety typu ziemia-

powietrze.

Kochanek 
królowej

TVP Kultura piątek 20.00 
Oparta na faktach historia słynnego romansu duńskiej 

królowej Karoliny Matyldy Hanowerskiej, żony króla 
Chrystiana VII, z wpływowym politykiem Johannem 

Friedrichem Struenseem. Karolina Matylda jest 
młodziutką arystokratką, która czuje się samotna, 

a ukojenia szuka w ramionach Johanna.

Jonah Hex
TVN sobota 0.45

Jonah Hex jest siejącym postrach na Dzikim Zachodzie 
łowcą nagród. Aby nie pójść do więzienia, podejmuje się 

trudnego zadania. Ma wytropić i zatrzymać Quentina 
Turnbulla, niebezpiecznego wywrotowca, który zbiera 

armię i pragnie dokonać secesji.

Omen
TVN niedziela 22.15

Amerykański dyplomata, Robert Thorn, przeżywa 
tragedię. Jego żona nie wie, że chłopiec, którego urodziła, 

zmarł. Szpitalny kapelan, ojciec Spiletto, proponuje 
Robertowi, by w tajemnicy adoptował noworodka, 

którego matka zmarła przy porodzie. Gdy chłopiec kończy 
5 lat, zaczynają się wokół niego dziać dziwne rzeczy. 

Płonąca 
pułapka

TVN7 niedziela 22.25
Jack Morrison jest strażakiem. Aby ratować innych, 

niemal codziennie ryzykuje życie. Niska płaca, ciągłe 
niebezpieczeństwo i stres spowodowały, że mężczyzna 

przeżywa poważny kryzys, rozważa pożegnanie się 
z zawodem. Kiedy zostaje uwięziony na 20. piętrze 

płonącego wieżowca, koledzy z oddziału natychmiast 
ruszają na pomoc.

Barwy miłości

Dwa różne 
światy, jedno 

uczucie…
Barbara (Ewa Wiśniewska) jest emerytowaną 

nauczycielką, która całe życie spędziła u boku zna-
nego malarza. To była miłość jej życia, dla której 
zdecydowała się na dramatyczny krok i zerwała 
kontakty z rodziną. Dziś, kiedy zmarł, wspomi-
na najpiękniejsze chwile swojego życia spędzone 
z nim. Pragnąc spełnić ostatnie życzenie partnera, 
chce rozsypać jego prochy nad morzem w miejscu 
ich spotkania.

Zwraca się z prośbą o pomoc do owdowiałego 
kierowcy, Wiktora (Marian Dziędziel). Mężczyzna 
przejechał tysiące kilometrów, ale nie widział nicze-
go poza Śląskiem. Mówią o nim hulaka i kobieciarz. 
Tę dwójkę dzieli wszystko – pochodzenie, wyznawa-
ne wartości, doświadczenia. 

Podczas długiej podróży, pełnej zaskakujących 
sytuacji i wrażeń, odkryją nowe wartości, poznają 
inny świat. A nowe życiowe doświadczenia pozwolą 
dwojgu tak odmiennych ludzi pokonać bariery i naj-
głębsze różnice.

„Piąta pora roku” wykorzystuje schemat filmu 
drogi, to świetnie zagrane studium rodzącej się przy-
jaźni (a może i czegoś więcej?) ludzi, którzy już nie-
wiele od życie oczekują. Bliżej im do podsumowań 
niż do nowych pomysłów na życie, tym bardziej są 
zaskoczeni tym, co ich zaczyna łączyć.

Widzowie przyjęli film bardzo dobrze:
„Mega pozytywny, mimo że to nie jest komedia 

to niektóre teksty powalają ze śmiechu”. „Ciepły, 
wzruszający film. Dobrze zagrany przez głównych 
bohaterów”. „Przypuszczam, że młodsi widzowie nie 
do końca wczują się w nostalgiczny nastrój filmu, ale 
miłość ma to do siebie, że zjawia się w różnym okre-
sie naszego życia. I pomimo przeciwności nie należy 
jej odrzucać”.

Piąta pora roku
TVP1 niedziela 23.40

Szokować, zadziwiać, 
bulwersować

Mój wygląd 
mówi o mnie

Bohaterami programu są osoby, które wyglądają 
dziwnie, szokująco, niezwykle. Będą mieli szansę zo-
baczyć swoje zupełnie nowe oblicze i wybrać lepszą 
wersję siebie. Co wybiorą? 

Karolina Gilon pomaga im dokonać zmian 
w wyglądzie i wraz z ekspertami próbuje znaleźć 
złoty środek między pragnieniem wyrażania siebie, 
a społeczną akceptacją. Pokazuje im ich drugą twarz, 
to, jak mogą wyglądać. 

W pierwszym odcinku poznamy matkę, która 
wstydzi się własnego syna i nazywa go „potworem”. 
Jaką tajemnicę skrywa ich relacja? Kim okaże się 
„stara cyganka”, jak określili kolejnego bohatera eks-
perci i jaką przejdzie metamorfozę? 

Wśród osobliwych przypadków pojawi się 
kobieta, której nieskazitelne ciało przestało być 
atutem. 

W drugim odcinku programu pojawią się boha-
terowie, którzy mocno zapadną w pamięci. Pierwszy 
z nich Adam, swoim wyglądem sprawia, że ludzie 
wysyłają go do zoo, wyzywają od najgorszych, plują 
na niego, a nawet biją. Poznamy też Sebastiana, zwa-
nego „człowiekiem z lasu”, który od ponad roku żyje 
w zgodzie naturą, w dodatku bez butów. Po pomoc 
przyjdzie Monika, która jeśli nie wygląda perfekcyj-
nie, nie otworzy drzwi nawet listonoszowi.

Marcin Tyszka odnajdzie w najbardziej niepo-
zornym z bohaterów znamiona trendsettera, który 
kreuje trendy w modzie, wpływa na decyzje zakupo-
we innych osób.

Łukasz Urbański swoim pytaniem obudzi 
w jednym z bohaterów wulkan emocji. Prowadzący 
dowiedzą się też czego nie warto tatuować i że za-
puszczane miesiącami paznokcie mogą być bardzo 
pomocne zamiast standardowych narzędzi.

Druga twarz
TTK sobota 18.05 odc.1, niedziela 22.00 odc. 2

będzie się działo

Charles, lekkoduch i kobieciarz, regularnie uczestni-
czy w ślubach i przyjęciach w wyższych sferach. Z zało-
żenia jednak ostentacyjnie demonstruje niechęć do mał-
żeństwa, jednocześnie skrycie marząc o wielkiej miłości. 

Ale i na niego przychodzi w końcu czas: nieoczeki-
wanie zakochuje się w atrakcyjnej Amerykance, Carrie. 
Problem w tym, że dziewczyna związki damsko-męskie 
traktuje podobnie jak on - z dużą rezerwą.

„To najlepsza komedia ostatnich lat i najbardziej 
spektakularne zwycięstwo kina europejskiego nad Holly-
woodem!" – pisali recenzenci. 

Ten właśnie film to poczatek wielkiej kariery Hugh 
Granta, z dobrze zapowiadającego się aktora uczynił 

gwiazdę. „Cztery wesela i pogrzeb” dostał dwie nomina-
cje do Oscara (najlepszy film i najlepszy scenariusz ory-
ginalny).

Pewnie nie wiesz…
Film zarobil w kinach na całym świecie 260 milionów 

dolarów, a kosztował tylko 4,4 miliona dolarów. Od 1999 
roku jest to najbardziej dochodowy brytyjski film w historii 
kina.

Andie MacDowell nie chciała honorarium za rolę, 
wolała tantiemy od dochodów, jakie przyniesie film. W ten 
sposób zarobiła 2 miliony dolarów, w porównaniu z ho-

norarium Hugh Granta, które wyniosło 100 tys. dolarów.
Podczas realizacji filmu Hugh Grant uważał, że film 

jest okropny.
Budżet filmu był tak niski, że zdjęcia ze szkockiego ślu-

bu nie były kręcone w Szkocji, a galowe stroje statyści-go-
ście weselni musieli mieć swoje. 

Hugh Grant musiał nauczyć się języka migowego do 
scen ze swoim bratem Davidem. Grający go David Bower 
jest głuchoniemy.

Cztery wesela i pogrzeb
TVP Kultura sobota 16.45

Miłość spotyka się ze śmiercią

Opowieść o wielkich uczuciach

Akcja filmu rozgrywa się w stolicy Libanu, Bejrucie, 
w 1984 roku, w okresie głębokiego chaosu politycznego 
w kraju. 

29 marca zostaje uprowadzony z hotelowego pokoju 
kapitan amerykańskiej piechoty morskiej, Craig Brandt. 
Porywacze wysadzają w powietrze samochód kapitana, 
pozorując jego śmierć. Brandt oficjalnie zostaje uznany 
za zabitego. 

Mieszkający w Dayton w stanie Ohio jego bliźniaczy 
brat Chris, trener szkolnej drużyny bejsbolowej, dowie-

dziawszy się o tragedii, najbliższym samolotem odlatuje 
do Bejrutu. Zostaje wciągnięty w świat przestępstw, mor-
derstw i korupcji, ma przeciwko sobie groźnych terrory-
stów i wywiad amerykański. Mimo trudności postanawia 
odnaleźć Craiga, wierząc, że udało mu się ujść z życiem. 

Ambasada, uznając sprawę za zakończoną, odmawia 
jakiejkolwiek współpracy. Ale pomoc oferuje jedna z pra-
cownic dyplomatycznej placówki, Sandra Ross. Prowa-
dzący prywatne śledztwo Chris trafia do hotelu, w któ-
rym rozegrała się tragedia. 

To klasyczne kino akcji pełne strzelaniny, brawuro-
wych pościgów samochodowych. W podwójnej roli braci 
bliźniaków wystąpił młody, utalentowany aktor amery-
kański, Michael Paré.

Pewnie nie wiesz…
Michael Kevin Paré (ur. 9 października 1958) – to 

amerykański aktor filmowy i telewizyjny, piosenkarz, 
producent filmowy, model i kucharz.

Miał trzech braci i sześć sióstr.
Jako nastolatek dorabiał w barze. Kształcił się w Ku-

linarnej Szkole Amerykańskiej, do której uczęszczali tak-
że m.in.: Anthony Bourdain i Maciej Kuroń. Był szefem 
kuchni w nowojorskie Cafe Europa. Przeniósł się na 
Manhattan i podjął pracę w restauracji Tavern On The 
Green w Central Parku, gdy agentka Yvette Bikoff prze-
konała go, aby spróbował aktorstwa. 

Miasto śmierci
TVP1 sobota 0. 40

Bliźniak na tropie brata

Świat morderstw i korupcji



Pol’and’Rock Festiwal

To już kolejny raz, gdy spakowałem się i wyruszyłem do Kostrzy-
na nad Odrą - tym razem na Pol’And’Rock Festiwal. Dla wielu osób 
(włącznie ze mną), które przez te  kilka dni spotkałem na swojej 
drodze, to i tak nadal mentalnie Przystanek Woodstock.

Nazwa nie jest tu najważniejsza, lecz atmosfera dla 
której się tam przyjeżdża. Dla uczestników to wspaniały 
czas zabawy, dla nas fotografów to chęć uchwycenia każdej 
możliwej chwili i próba byciu we wszystkich interesujących 
miejscach. Nie jest to fizycznie możliwe, by na zdjęciach 
uwiecznić każdego festiwalowicza i każde miejsce na "przy-
stanku", a jednak co roku próbujemy tego dokonać.

Tegoroczna edycja festiwalu była dla mnie dość wy-
jątkowa. Zaplanowałem sobie kilka rzeczy, które chciałem 
realizować już w poprzednich edycjach. Tempo pracy po-
zwoliło zrealizować plan częściowo, ale mam nadzieję, że to 
nic straconego. 

Nie wszystko jest takie proste na jakie wygląda. Co-
dziennie poza fotografowaniem wydarzeń na scenie, prze-
mierzaliśmy kilometry po festiwalowym polu. Staraliśmy 
się dotrzeć w miejsca, w których pokażemy Wasze życie, 
radość i emocje. Ten, jak i każdy inny festiwal tworzą ludzie, 
publiczność dla której odbywają się koncerty gwiazd, czy 
imprezy towarzyszące.

Fotografią zajmuje się od blisko 10 lat a najwięcej rado-
ści sprawiają mi koncerty. Gra światłem, wspaniali muzycy 

i artyści Chwile, których nie da się powtórzyć. Każdy kon-
certy to ogromne wyzwanie, nie ważne czy jest to scena w 
małej miejscowości, kameralny występ w domu kultury, czy 
festiwal na ponad 700 tys. uczestników z kilkoma scenami. 
To, że kilka lat temu stałem się częścią ekipy foto na Przy-
stanku Woodstock było dla mnie ogromnym wyróżnieniem, 
a zarazem kopniakiem do nauki i pracy nad swoim warsz-
tatem.

PIOTR BARBACHOWSKI

Byłem tam, gdzie odczuwam radość



Kulturalna Łomża

Mam niesamowite szczęście, że spotykam w swoim życiu ludzi 
niemożliwie muzykalnych, z dobrą duszą jednocześnie. Bardzo 
wrażliwych i silnych w swej pracy i pasji bez granic – nie kryje 
radości Magdalena Sinoff, muzyk, dyrygent, nauczyciel.

Muzyczna kawiarenka po tygodniowej przerwie po-
nownie rozbrzmiała ulotnymi dźwiękami. Tym razem za 
sprawą jej i jej podopiecznych.   

- Zaraźliwie mnie inspirujecie i motywujecie! Jestem i 
będę Wam, za to zawsze dozgonnie wdzięczna. Śpiewam 

Wasze piosenki z czystą przyjemnością, a jak je śpiewam, 
to jestem szczęśliwa - pisała przed wydarzeniem Magda 
Sinoff. 

W koncercie "NIE TYLKO ROCK'n'ROLL - Mag-
da Sinoff z zespołem" na scenie publiczność mogła usły-
szeć i zobaczyć Justynę Zarębę, Magdę Głębocką czy 
Olę Raszczyk. Muzycznie towarzyszyli im Grzegorz 
Sekmistrz - pianino i kierownictwo muzyczne, Artur Pa-
welczyk - gitara basowa, Przemek Kamiński – gitary oraz 

Tomek Swajda - bębny. Nad całością czuwała oczywiście 
Magda Sinoff. Gdy do muzycznego entourage’u docho-
dzą wygodne leżaki, aromatyczna kawa czy herbata, to nic 
więcej nie trzeba. 

Podobnie, jak rok temu, tak i w tym wieczór z Magda-
leną Sinoff był bardzo udany. Bezsprzecznie można zatem 
potwierdzić słowa mistrza Stanisława Soyki: „Wychodzi na 
to że muzyka sprawia ludziom przyjemność".  

Wychodzi na to, że muzyka sprawia 
ludziom przyjemność 

Wypada tylko powiedzieć: Naresz-
cie. Trudno zrozumieć, że Dywizjon 
303 i najlepsi lotnicy świata nie mie-
li do tej pory swojego filmu. Ale już 
mają. Łomżyńskie Kino Millenium 
zaprasza na „ 303 Bitwę o Anglię” w 
reżyserii Davida Blaira i z udziałem   
m.in. Marcina Dorocińskiego. Ażeby 
nie było tak tylko w stylu „macho”, to 
na ekranach pojawi się także "Szpieg 
który mnie rzucił" oraz coś o przeszło-
ści, która wcześniej czy później powie 
Ci Dzień Dobry, czyli „Krzysiu gdzie 
jesteś” i coś dla nieco mnieujszych „Jak 
zostać czarodziejem?”. Nie zabraknie 
też czegoś dla fanów mocnych nerwów. 
Na szklanym ekranie zagości „Pierw-
sza noc oczyszczenia. 

Prawdziwych przyjaciół poznaje 
się w biedzie! Gdy mały Krzyś dorósł 
i znalazł się na życiowym zakręcie, jego 
wierni towarzysze dzieciństwa - Ku-
buś, Prosiaczek, Kłapouchy i Tygrysek 
– wyruszają ze Stuwiekowego lasu do 
Londynu, by przypomnieć mu magię 
dzieciństwa.

Film „Krzysiu, gdzie jesteś?” wy-
reżyserował nominowany do Złotego 
Globu - Marc Forster („Marzyciel”) 
na podstawie scenariusza Alexa Rossa 
Perry’ego („Złote wyjście”) i nomino-
wanej do Oscara, Allison Schroeder 
(„Ukryte działania”) oraz opowiadania 
Perry’ego opartego na postaciach stwo-
rzonych przez A.A. Milne’a i E.H. 
Sheparda. Produkcją zajęli się Brigham 

Taylor i Kristin Burr, producentami 
wykonawczymi zostali Renée Wolfe i 
Jeremy Johns. W filmie udział biorą: 
zdobywca Złotego Globu Ewan Mc-
Gregor (“Fargo”) jako dorosły Krzyś; 
nominowana do tej samej nagrody 
Hayley Atwell („Agentka Carter”) jako 
jego żona Evelyn; Bronte Carmichael 
jako jego córka Madeline. 

„Jak zostać czarodziejem” to z ko-
lei animowana komedia przygodowa, 
której bohaterem jest nieśmiały chło-
piec o złotym sercu i bujnej wyobraź-
ni. Marzy o przygodach, ale nie wie-
rzy, że jakaś może go tak naprawdę 
spotkać. Pewnego dnia, niespodzie-
wanie odkryje przejście do innego, 
ekscytującego wymiaru. To, kogo tam 
spotka w głowie się nie mieści! Zło-
śliwe trolle, czarnoksiężnik o wielkiej 
mocy, tresowane smoki, balonowe 
ptaki, ale też zakręcona księżniczka, 
której wpadnie w oko. Księżniczka 
bardzo wierzy w bajki, a szczególnie 
w jedną z nich - o księciu, który pew-
nego dnia pojawi się, aby uratować jej 
królestwo. Gdy potężny czarnoksięż-
nik rzuci czar na całą krainę pogrą-
żając ludzi w smutku, Terry zostanie 
wybrańcem, który się z nim zmie-
rzy. Czy chłopiec odnajdzie w sobie 
odwagę, by stanąć twarzą w twarz z 
potężnym magiem? Czy można wy-
czarować radość? Wspólnie z Terrym 
naucz się nowych zaklęć i odkryj moc, 
którą masz w sobie. Wystarczy uwie-

rzyć, że magiczny klucz do szczęścia 
jest w Twoich rękach. Złośliwe trolle, 
tresowane smoki i… mnóstwo śmie-
chu, czyli „Jak zostać czarodziejem”. 

Natomiast „Pierwsza noc oczysz-
czenia”, to historia o tym jak amery-
kański rząd wprowadza eksperymen-
talną formę walki z przestępczością. 
Raz do roku przez 12 godzin każde 
naruszenie prawa, również morder-
stwo, jest całkowicie legalne. Jak to się 
skończy? Sprawdzcie sami. 

Millenium zaprasza: 

24 sierpnia: Duża Sala - „Jak zostać 
czarodziejem” - w godz: 10.00, 12.00, 
14.00, 

24 sierpnia: Mała Sala - „Krzysiu 
gdzie jesteś” - w godz: 11.00, 13.30, 
16.00, 18:30,

25 sierpnia: Duża Sala - „Jak zostać 
Czarodziejem” - w godz: 10.00, 12.00, 
14.00, - „ Pierwsza noc oczyszczenia”, 
w godz. 20.45, 

25 sierpnia: Mała Sala - „Krzysiu 
gdzie jesteś” - w godz: 11.00, 13.30, 
16.00, 18.30, - „Szpieg, który mnie 
rzucił”, godz. 20.45, 

26 sierpnia: Duża Sala - „Jak zostać 
Czarodziejem”, w godz: 10.00, 12.00, 
14.00, - „303. Bitwa o Anglię”, w godz. 
16.00 -  „The Meg”, w godz. 18.15,

26 sierpnia: Mała Sala - Krzysiu, 
gdzie jesteś?”, w godz: 11.00, 13.30, 
16.00, 18.30, 

27 sierpnia: Duża Sala - „Jak zostać 
Czarodziejem”, w godz: 10.00, 12.00, 
14.00, „303. Bitwa o Anglię”, w godz. 
16.00 -  „The Meg”, w godz. 18.15, 
Pierwsza noc oczyszczenia”, w godz. 
20.45, 

27 sierpnia: Mała Sala - „Krzysiu, 
gdzie jesteś?”, w godz: 11.00, 13.30, 
16.00, 18.30, 

28 sierpnia: Duża Sala - „Jak zostać 
Czarodziejem”, w godz: 10.00, 12.00, 
14.00, „303. Bitwa o Anglię”, w godz. 
16.00 -  „The Meg”, w godz. 18.15, Pierw-
sza noc oczyszczenia”, w godz. 20.45, 

28 sierpnia: Mała Sala - „Krzysiu, 
gdzie jesteś?”, w godz: 11.00, 13.30, 
16.00, 18.30, 

29 sierpnia: Duża Sala - „Jak zostać 
Czarodziejem”, w godz: 10.00, 12.00, 
14.00, „303. Bitwa o Anglię”, w godz. 
16.00 -  „The Meg”, w godz. 18.15, 
Pierwsza noc oczyszczenia”, w godz. 
20.45, 

29 sierpnia: Mała Sala - „Krzysiu, 
gdzie jesteś?”, w godz: 11.00, 13.30, 
16.00, 18.30, 

30 sierpnia: Duża Sala - „Jak zostać 
czarodziejem”, w godz: 10.00, 12.00, 
14.00, „303. Bitwa o Anglię”, w godz. 
16.00 -  „The Meg”, w godz. 18.15, 
Pierwsza noc oczyszczenia”, w godz. 
20.45, 

30 sierpnia: Mała Sala - „Krzysiu, 
gdzie jesteś?”, w godz: 11.00, 13.30, 
16.00, 18.30, „Szpieg, który mnie rzu-
cił”, godz. 20.45, 

W kinie Millenium nie ma letnich emocji – są tylko gorące 



a to ciekawe

Kim Dzong Il, syn Kim Ir Sena

Życie dyktatora
Kim Dzong Il (1941-2011) był 

uważany za najbardziej tajemnicze-
go przywódcę politycznego na ziemi. 
Groteskowy dyktator Korei Północnej, 
ale z palcem trzymanym na spuście 
broni jądrowej.

Według państwowej propagandy 
w chwili jego urodzin, mimo iż była 
sroga zima, w górach „zakwitły kwiaty, 
a ptaki mówiły ludzkim głosem”. 

Jego osobisty kucharz był wysyłany 
„samolotem północnokoreańskich linii 
lotniczych Air Koryo do Pekinu. Stam-
tąd leciał innymi liniami do Moskwy 
bądź Pragi, gdzie stacjonowały prywat-
ne odrzutowce Kim Dzong Ila. Za ich 
pośrednictwem kucharz podróżował na 
przykład do Danii po piwo i szynki, Francji po wino i koniak, Japo-
nii po świeże ryby oraz Iranu po kawior”.

Od 2008 roku Kim Dzong Il wiedział, że umiera. Tyran rozpo-
czął wyścig z czasem do utrwalenia swojego reżimu. Film prezentuje 
jego postać w różnych aspektach: począwszy od diagnozy osobowo-
ści tego schizofrenicznego lidera, po geopolityczne analizy tego, co 
się dzieje na Półwyspie Koreańskim. Ciekawe migawki dokumen-
talne to rosyjskie, chińskie i koreańskie zdjęcia archiwalne.

Dokument rzuca światło na sprawy, które mogą pewnego dnia 
dotyczyć nas wszystkich.

Ostatnie dni dyktatora: zakazana biografia Kim Dzong Ila
TVP Historia piątek 20.30

Droga 401, najbardziej ruchliwa autostrada Kana-
dy. Kolejne wypadki, stłuczki i karambole uniemoż-
liwiają lub utrudniają przejazd. Członkowie ekip po-
mocy drogowej i ratownicy działają na granicy swoich 
możliwości. 

Wyjątkowe wyzwania i ekstremalnie trudne warunki 
pracy to codzienność na tym nieprzewidywalnym odcin-
ku drogi. 

Trzymająca w napięciu seria ukazuje pracę kilku du-
żych firm zajmujących się pomocą drogową dla ciężkich 
pojazdów, pracujących w dzień i w nocy, aby utrzymać 
płynny ruch na tym jednym z najważniejszych szlaków 
handlowych Ameryki Północnej. Autostrada musi być 
przejezdna, o każdej porze roku i niezależnie od warun-

ków pogodowych. ponieważ te drogi są jednymi z najbar-
dziej ruchliwych na świecie, przejeżdża nimi do 400 000 
pojazdów każdego dnia.

Na autostradzie dochodzi do karambolu z udziałem 
czterdziestu pojazdów. Dla niezbyt doświadczonego pra-
cownika pomocy drogowej Sonny'ego będzie to prawdzi-
wy test jego umiejętności. Z kolei Bear – weteran w tym 
zawodzie – zostaje wezwany do wypadku ogromnej cię-
żarówki, spowodowanego przez potężną burzę. Złożona 
z ojca i syna załoga Preferred Towing spieszy się, by oczy-
ścić drogę. 

Superciężka pomoc drogowa
Focus piątek 20.00 odc. 1, 21.00 odc. 2

Śledztwo po 400 latach

Tajemnice 
grobów 

Medyceuszy
Dwuczęściowy fabularyzowany dokument opo-

wiadający o pełnej intryg, namiętności i zbrodni hi-
storii słynnego florenckiego rodu. 

Niektórzy historycy tak opisują Medyceuszy: 
„Był to okrutny i krwawy, możny ród włoski, który 
wydał wielu władców świeckich i papieży, był me-
cenasem włoskiego renesansu. Rządził we Florencji 
w latach 1434-1737, dążąc za wszelką cenę do za-
szczytów i bogactwa, nie przebierając w środkach...”

Dzięki postępom medycyny sądowej możemy 
zobaczyć dzieje Medyceuszy w nowym świetle, 
opierając się na twardych faktach, a nie domysłach. 

W programie ukazane są efekty zakrojonego na 
wielką skalę projektu, w ramach którego dokona-
no ekshumacji 28 ciał członków potężnej rodziny. 
Dzięki współpracy specjalistów medycyny sądo-

wej i historyków udało się 
rozwiązać zagadkę trzech 
zbrodni. Film koncentruje 
się na XVI-wiecznej histo-
rii rodu, ukazując zwłaszcza 
dzieje Izabeli Medycejskiej 
i jej braci – wielkich ksią-
żąt Toskanii, Franciszka 
I Medyceusza i Ferdynanda 
I Medyceusza.

Tajne archiwum 
Medyceuszy

Focus TV 
sobota 12.00 odc. 1, 

niedziela 12.00 odc. 2

Niebezpieczna, odpowiedzialna praca

Droga musi być przejezdna!

Villa Medici at Cafaggiolo, położona około 
25 kilometrów na północ od Florencji. Jedna 
z najstarszych i najbardziej reprezentacyjnych 
posiadłości rodziny Medyceuszy, która była 
w posiadaniu rodziny od XIV wieku.



15zobacz to
Nie ruszaj się z budki telefonicznej

Na celowniku 
snajpera 

To jeden z najoryginalniejszych thril-
lerów, trzymający w napięciu do ostatnich 
sekund.

Stu Shepard (Colin Farrell) jest aro-
ganckim specjalistą od reklamy, który od-
nosi sukcesy dzięki umiejętności manipu-
lowania ludźmi. 

Pewnego dnia Stu dzwoni z budki 
telefonicznej na jednej z nowojorskich 
ulic do swojej kochanki. Po skończonej 
rozmowie przypadkowo odbiera telefon, 
który zmieni jego życie. „Odłóż słu-
chawkę, a będziesz trupem" – mówi mu 
tajemniczy rozmówca. Na poparcie swo-
ich słów ukrywający się snajper jednym 
celnym strzałem zabija przypadkowego 
przechodnia. 

Policja otacza budkę, w której został uwięziony Stu, sądząc 
że to on jest mordercą. Dowodzący akcją kapitan Ramey (Fo-
rest Whitaker) próbuje go przekonać, by się poddał. Na miej-
scu pojawiają się też żona Stu, Kelly (Radha Mitchell) i jego 
kochanka Pamela (Katie Holmes). Tajemniczy rozmówca żąda 
od Stu, by publicznie wyznał prawdę o swojej nieuczciwości 
wobec żony. 

Pomysł wyjściowy jest znakomity, choć niezwykle trudny do 
realizacji. Bo problemem jest utrzymanie napięcia przez półtorej 
godziny, filmując jedynie budkę i jej najbliższe otoczenie. Ale reży-
ser Joel Schumacher jest absolutnym zawodowcem, więc „Telefon” 
ogląda się doskonale.

Pewnie nie wiesz…
Film powstał w rekordowo krótkim czasie 10 dni, a poszczególne 

sceny realizowano w kolejności chronologicznej. 
Choć akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku, zdjęcia nakręco-

no w Los Angeles, gdzie powstała dokładna replika manhattańskiej 
53. ulicy. Nowy Jork nie mógł wyłączyć z ruchu na kilka dni jednej 
z głównych arterii. Budowa repliki pochłonęła większość 13-milio-
nowego budżetu filmu. 

Film w kinach zarobił 100 milionów dolarów.
Scena, w której Stu przyznaje się do wszystkich swoich błędów 

nakręcona została za pierwszym razem. Zaraz po tym jak Colin 
Farrell ją odegrał otrzymał gorące owacje od wszystkich obecnych na 
planie. 

Telefon
TV4 niedziela 20.00

Woody Allen znów w znakomitej 
formie, choć tym razem bardziej 

poważny i refleksyjny.
Jasmine (kapitalna, nagrodzona Złotym Glo-

bem i Oscarem Cate Blanchett) jest żoną przy-
stojnego i ambitnego biznesmena. Mąż wpro-
wadził ją do najwyższych kręgów towarzyskich 
Nowego Jorku i przyzwyczaił do luksusu. Kiedy 
zostaje aresztowany pod zarzutem malwersacji, 
a konta zablokowane, jej świat się wali.

Straciła wszystko: pieniądze, służbę, luksu-
sowy apartament przy Piątej Alei z widokiem na 
Central Park, przyjaciół z wyższych sfer. Teraz 
będzie musiała żyć bardzo skromnie, w jednej 
z biedniejszych dzielnic San Francisco. Zanim nie 
odbije się od dna, zatrzyma się u siostry Ginger, 
przedstawicielki klasy robotniczej, która jest po 
rozwodzie i samotnie wychowuje dwóch kilkulet-
nich synów. 

W poszukiwaniu właściwego mężczyzny uda-
je się na przyjęcie, na którym poznaje dystyngo-
wanego dyplomatę, Dwighta. By utrzymać jego 
zainteresowanie, zmyśla alternatywną historię 
swojego życia.

Pewnie nie wiesz…
Projektantka kostiumów Suzy Benzinger miał 

budżet w wysokości jedynie 35 000 dolarów. Tor-
ba Hermès, którą nosi Jasmine, była warta więcej 
niż cały budżet i została pożyczona, podobnie jak 
większość drogich rekwizytów.

Cate Blanchett ( Jasmine Francis) studiowała 
nagranie godzinnego wywiadu z Ruth Madoff, 
żoną oszusta z Wall Street, aby poznać sposób mó-
wienia i mowę ciała, kobiety, która kiedyś była bo-
gata i nagle straciła wszystko.

Blue Jasmine
TVP Kultura sobota 13.10

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Muszkieterowie  
i Żelazna Maska
Historia tajemniczego więźnia stanu zwanego Żela-

zną Maską. Kim naprawdę był ów więzień? Do dziś tego 
nie ustalono. 

Wiadomo tylko, że został aresztowany w 1669 r. 
i osadzony w twierdzy w Pignerol w Piemoncie. W 1679 
r. przeniesiono go na Wyspę św. Małgorzaty, a w 1698 
r. do Bastylii. W czasie ostatniej „przeprowadzki" nosił 
czarną jedwabną maskę, z której plotka uczyniła żelazną. 
Maski nie wolno było zdjąć pod karą śmierci, więzień 
miał ciągle jednego, tego samego strażnika, sędziowie, 
którzy widzieli twarz skazanego, zginęli w niewyjaśnio-
nych okolicznościach. Tajemniczy więzień zmarł w 1703 
r. i został pogrzebany pod nazwiskiem Marchioly. 

Aleksander Dumas w swojej powieści, której film jest 
ekranizacją, opisał to tak:

Paryż, rok 1662. Czwórka muszkieterów zmieni-
ła tryb życia. Atos ( John Malkovich) wychowuje syna, 
Raoula, Aramis ( Jeremy Irons) został generałem zakonu 
jezuitów, Portos (Gerard Depardieu) korzysta z życia, je-
dynie d'Artagnan (Gabriel Byrne) nadal służy królowi. 
Ludwik XIV prowadzi wyniszczające kraj wojny. Na jed-
nym z balów wpada mu w oko narzeczona Raoula. Aby 
ją uwieść, wysyła chłopaka na wojnę. Zrozpaczony Atos 
chce pomścić jego śmierć. Przyjaciele mu w tym poma-
gają. Chcą osadzić na tronie królewskiego brata, Filipa, 
przetrzymywanego w więzieniu w żelaznej masce, która 
uniemożliwia jego rozpoznanie.

Leonardo DiCaprio, grający w tym filmie podwójną 
rolę: Ludwika XIV i jego brata bliźniaka, po raz pierwszy 
w swej karierze wystąpił w filmie kostiumowym. 

Film uderza przepychem scenograficznym. Zdję-
cia kręcono w zabytkowych budowlach na terenie całej 
Francji. 

Człowiek w żelaznej masce
TVP piątek 23.45

Kobieta urządza sobie nowe życie

Z luksusu do biedy



Walka o władzę

Miłość pokona 
nienawiść?

Kontynuacja animowanego 
dzieła „Król Lew", w którym córka 
Simby, Kiara pała sympatią do na-
stępcy złego Skazy, lwa Kovu.

Niesforna Kiara, szuka przygód, uciekając przed czujnym wzro-
kiem ojca oraz jego wiernych przyjaciół, Timona i Pumby. Pewnego 
dnia mała lwica oddala się zbytnio od domu i poznaje młodego Kovu, 
który okazuje się być synem Ziry – ukochanej Skazy, która wraz ze 
swym ludem została wygnana z Lwiej Ziemi i teraz pragnie zemsty. 
Zira zauważa, że między młodymi lwami rodzi się pewne uczucie, więc 
postanawia to wykorzystać w celu przejęcia władzy.

Pewnie nie wiesz…
Ryk lwów to w rzeczywistości tygrysie ryki, ponieważ prawdziwe 

ryki lwów nie są tak potężne. Również, gdy lew ryczy, to z ust tworzy 
raczej trąbkę, a nie otwiera paszczy, pokazując zęby.

Podobnie jak w pierwszej części, część imion postaci pochodzi z języ-
ka suahili: kovu – znaczy blizna, zira – nienawidzić, nuka – śmierdzieć, 
vitani – bitwa.

Król Lew II: Czas Simby, TV4 sobota 15.30, niedziela 8.55

Film familijny

Dramatyczne losy tygrysków
Lata 20. XX w. W krainie Angor-Wat w Kambodży 

na świat przychodzą dwa tygryski. 
Kumal jest dzielny, w ogóle nie wie, co to strach. Od-

ważnie staje w obronie brata, kiedy ten nie może opędzić 
się od natrętnego szopa. Bo Sangha przypomina bojaź-
liwego, słodkiego kociaka, który raczej woli uganiać się za motylkami, 
niż stawiać czoło komukolwiek. Nad tym spokojnym dzieciństwem 
tygrysków zawisają jednak czarne chmury. Bracia zostają rozdzieleni.

Zuchwały tygrys trafia do cyrku, gdzie zamknięty w klatce traci 
dziką naturę. Sangha zostaje towarzyszem synka gubernatora do czasu, 
gdy wypadek zmusza rodzinę chłopca do oddania tygrysa. Oswojony 
kot zostaje poddany tresurze, aby uczynić z niego zabójcę w walkach 
zwierząt. Bracia spotykają się, stając naprzeciwko siebie jako wrogowie.

Przygodowa opowieść dla całej rodziny. Piękna i chwytająca za ser-
ce historia młodych tygrysków, którym los nie szczędzi dramatycznych 
chwil w życiu. 

Dwaj bracia, TVP2 sobota 12.05

25 lat przyjaźni

Andre – foka, która wolała człowieka
Harry Whitney, który nadzoruje pracę w porcie, znajduje małą 

fokę. Postanawia otoczyć ją opieką. Osierocone zwierzę, dostaje na imię 
Andre, szybko zaprzyjaźnia się z córką Harry'ego, Toni, która uczy je 
wielu sztuczek. Nie wszyscy są zachwyceni obecnością Andre w porcie. 
Rybacy obawiają się, że drapieżnik może odstraszyć ryby. Na szczęście 
obfitość połowów nie maleje, a miasteczko zyskuje wyjątkową atrakcję 
turystyczną.

Okazało się, że Andre bardzo szybko uczy się sztuczek i chętnie 
występuje przed publicznością. Dzięki swym zdolnościom niebawem 
stała się najważniejszą postacią w Rockport.

Film wykorzystuje prawdziwą historię. W 1961 roku u wybrzeży 
Rockport Harry Goodridge znalazł osierocone szczenię foki pospolitej 
i postanowił się nim zaopiekować. Mimo że zwierzak szybko nauczył się 
samodzielnie zdobywać pokarm, to długo wolał towarzystwo ludzi, któ-
rzy go uratowali niż wolność. Andre (tak go nazwał Harry) wielokrotnie 
szukał kontaktu z obcymi ludźmi budząc tym wielką sensację. Foka mię-
dzy innymi wpływała do doków oraz wspinała się na niewielkie łodzie. 

Przyjaźń człowieka i foki trwała 25 lat. W 1986 roku Andre zo-
stał zabity przez inną fokę pospolitą. Zwierzę zostało pochowane za 
domem Harrego Goodridge, a w mieście postanowiono pomnik foki.

Harry Goodridge zmarł w 1990 w wieku 74 lat, wcześniej napisał 
książkę „A Seal Called Andre”, w której opisuje swoją przygodę z tym 
zwierzakiem.

Andre, TVN7 sobota 12.55

plac zabaw

Tarzan jest synem pary rozbitków, których 
statek tonie u wybrzeży Afryki. Osieroconego 
chłopca bierze pod opiekę gorylica Kala, która 
sama niedawno straciła dziecko. 

Mimo że przywódca stada, stary i mądry 
Kerchak jest przeciwny przyjęciu „bezwłosego 
dziwactwa" do grona gorylej rodziny, uparta Kala 
adoptuje chłopca i wychowuje go, jak swoje wła-
sne dziecko. Tarzan dorasta razem z wesołym 
małpiątkiem o imieniu Terk i uroczym słonikiem 
– Tantorem.

Wyrasta na młodzieńca obdarzonego niezwy-
kłą siłą fizyczną. Pewnego dnia w dżungli pojawia 
się ekspedycja z Anglii. Pierwszy raz w życiu Ta-
rzan spotyka innych ludzi i zakochuje się w Jane, 
która uczy go mowy.

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na całym wiecie prawie 

450 milionów dolarów!
Tarzan uczy się ludzkiej mowy od angielskich 

badaczy, lecz później mówi po angielsku z akcen-
tem amerykańskim.

Podczas trwania piosenki „You'll Be in My 
Heart" („W mym sercu jest twój dom") na ekranie 
widzimy lemury. W rzeczywistości lemury wystę-
pują tylko na Madagaskarze.

W napisach końcowych pojawia się około 1100 
nazwisk.

Tarzan 
Polsat niedziela 8.45

Wychowany w dżungli

Historia 
„bezwłosego 
dziwactwa”
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Walka o władzę

Miłość pokona 
nienawiść?

Kontynuacja animowanego 
dzieła „Król Lew", w którym córka 
Simby, Kiara pała sympatią do na-
stępcy złego Skazy, lwa Kovu.

Niesforna Kiara, szuka przygód, uciekając przed czujnym wzro-
kiem ojca oraz jego wiernych przyjaciół, Timona i Pumby. Pewnego 
dnia mała lwica oddala się zbytnio od domu i poznaje młodego Kovu, 
który okazuje się być synem Ziry – ukochanej Skazy, która wraz ze 
swym ludem została wygnana z Lwiej Ziemi i teraz pragnie zemsty. 
Zira zauważa, że między młodymi lwami rodzi się pewne uczucie, więc 
postanawia to wykorzystać w celu przejęcia władzy.

Pewnie nie wiesz…
Ryk lwów to w rzeczywistości tygrysie ryki, ponieważ prawdziwe 

ryki lwów nie są tak potężne. Również, gdy lew ryczy, to z ust tworzy 
raczej trąbkę, a nie otwiera paszczy, pokazując zęby.

Podobnie jak w pierwszej części, część imion postaci pochodzi z języ-
ka suahili: kovu – znaczy blizna, zira – nienawidzić, nuka – śmierdzieć, 
vitani – bitwa.

Król Lew II: Czas Simby, TV4 sobota 15.30, niedziela 8.55

Film familijny

Dramatyczne losy tygrysków
Lata 20. XX w. W krainie Angor-Wat w Kambodży 

na świat przychodzą dwa tygryski. 
Kumal jest dzielny, w ogóle nie wie, co to strach. Od-

ważnie staje w obronie brata, kiedy ten nie może opędzić 
się od natrętnego szopa. Bo Sangha przypomina bojaź-
liwego, słodkiego kociaka, który raczej woli uganiać się za motylkami, 
niż stawiać czoło komukolwiek. Nad tym spokojnym dzieciństwem 
tygrysków zawisają jednak czarne chmury. Bracia zostają rozdzieleni.

Zuchwały tygrys trafia do cyrku, gdzie zamknięty w klatce traci 
dziką naturę. Sangha zostaje towarzyszem synka gubernatora do czasu, 
gdy wypadek zmusza rodzinę chłopca do oddania tygrysa. Oswojony 
kot zostaje poddany tresurze, aby uczynić z niego zabójcę w walkach 
zwierząt. Bracia spotykają się, stając naprzeciwko siebie jako wrogowie.

Przygodowa opowieść dla całej rodziny. Piękna i chwytająca za ser-
ce historia młodych tygrysków, którym los nie szczędzi dramatycznych 
chwil w życiu. 

Dwaj bracia, TVP2 sobota 12.05

25 lat przyjaźni

Andre – foka, która wolała człowieka
Harry Whitney, który nadzoruje pracę w porcie, znajduje małą 

fokę. Postanawia otoczyć ją opieką. Osierocone zwierzę, dostaje na imię 
Andre, szybko zaprzyjaźnia się z córką Harry'ego, Toni, która uczy je 
wielu sztuczek. Nie wszyscy są zachwyceni obecnością Andre w porcie. 
Rybacy obawiają się, że drapieżnik może odstraszyć ryby. Na szczęście 
obfitość połowów nie maleje, a miasteczko zyskuje wyjątkową atrakcję 
turystyczną.

Okazało się, że Andre bardzo szybko uczy się sztuczek i chętnie 
występuje przed publicznością. Dzięki swym zdolnościom niebawem 
stała się najważniejszą postacią w Rockport.

Film wykorzystuje prawdziwą historię. W 1961 roku u wybrzeży 
Rockport Harry Goodridge znalazł osierocone szczenię foki pospolitej 
i postanowił się nim zaopiekować. Mimo że zwierzak szybko nauczył się 
samodzielnie zdobywać pokarm, to długo wolał towarzystwo ludzi, któ-
rzy go uratowali niż wolność. Andre (tak go nazwał Harry) wielokrotnie 
szukał kontaktu z obcymi ludźmi budząc tym wielką sensację. Foka mię-
dzy innymi wpływała do doków oraz wspinała się na niewielkie łodzie. 

Przyjaźń człowieka i foki trwała 25 lat. W 1986 roku Andre zo-
stał zabity przez inną fokę pospolitą. Zwierzę zostało pochowane za 
domem Harrego Goodridge, a w mieście postanowiono pomnik foki.

Harry Goodridge zmarł w 1990 w wieku 74 lat, wcześniej napisał 
książkę „A Seal Called Andre”, w której opisuje swoją przygodę z tym 
zwierzakiem.

Andre, TVN7 sobota 12.55

plac zabaw

Tarzan jest synem pary rozbitków, których 
statek tonie u wybrzeży Afryki. Osieroconego 
chłopca bierze pod opiekę gorylica Kala, która 
sama niedawno straciła dziecko. 

Mimo że przywódca stada, stary i mądry 
Kerchak jest przeciwny przyjęciu „bezwłosego 
dziwactwa" do grona gorylej rodziny, uparta Kala 
adoptuje chłopca i wychowuje go, jak swoje wła-
sne dziecko. Tarzan dorasta razem z wesołym 
małpiątkiem o imieniu Terk i uroczym słonikiem 
– Tantorem.

Wyrasta na młodzieńca obdarzonego niezwy-
kłą siłą fizyczną. Pewnego dnia w dżungli pojawia 
się ekspedycja z Anglii. Pierwszy raz w życiu Ta-
rzan spotyka innych ludzi i zakochuje się w Jane, 
która uczy go mowy.

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na całym wiecie prawie 

450 milionów dolarów!
Tarzan uczy się ludzkiej mowy od angielskich 

badaczy, lecz później mówi po angielsku z akcen-
tem amerykańskim.

Podczas trwania piosenki „You'll Be in My 
Heart" („W mym sercu jest twój dom") na ekranie 
widzimy lemury. W rzeczywistości lemury wystę-
pują tylko na Madagaskarze.

W napisach końcowych pojawia się około 1100 
nazwisk.

Tarzan 
Polsat niedziela 8.45

Wychowany w dżungli

Historia 
„bezwłosego 
dziwactwa”
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historia żywa

Miłośnicy historii, człon-
kowie grup rekonstruk-
cji historycznych z Łom-
ży, Olsztyna oraz innych 
innych regionów kraju 
uczestniczyli w odtworze-
niu bitwy o Nowogród we 
wrześniu 1939 roku. 

- Wracamy do wydarzeń, które 
rozegrały się w tym miejscu 79 lat 
temu. Na początku września  1939 
roku Niemcy przypuścili atak na 
polskie pozycje obronne w Nowo-
grodzie – powiedział Bartosz Rafa-
łowski z Grupy Rekonstrukcji Hi-
storycznej Narew.

Pierwszy  atak  Niemców pol-
ska piechota ukryta w rowach strze-
leckich odparła. Po podciągnięciu 
artylerii i czołgów Niemcy zdobyli 
Nowogród.     

W rekonstrukcji  ważne było 
odtworzenie przebiegu historycz-

nych wydarzeń oraz uzbrojenia i 
umundurowania jednostek wojsko-
wych. 

- Można uznać, że w połowie 
uzbrojenie i mundury to eksponaty 
historyczne. Trudno sobie wyobra-
zić abyśmy  czołgali się w mundu-
rach z 1939 roku. Ale mój hełm jest 
oryginalny, taki, jak ten, który nosili 
żołnierze niemieccy na początku 
wojny – dodał  Bartosz Rafałowski.

Organizatorzy zadbali o także 
efekty specjalne. Działaniom woj-
skowym towarzyszyły wystrzały i  
wybuchy materiałów pirotechnicz-
nych. Rekonstrukcję zorganizowaną  
tuż  przy skansenie obserwowało 
kilkaset osób, mieszkańców Nowo-
grodu, Łomży oraz turystów, którzy 
wcześniej uczestniczyli w festynie 
na świętego  Rocha. Organiza-
cja  rekonstrukcji  historycznej to 
wspólne przedsięwzięcie samorządu 
Nowogrodu i Skansenu Kurpiow-
skiego. Przygotowanie historycznej 
inscenizacji wsparł Zarząd Woje-
wództwa Podlaskiego. 

Wrzesień 1939 wrócił do Nowogrodu
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Roch  
na Kurpiach

Tego dnia położony nad Narwią Nowogród 
oblegany jest zawsze przez przyjezdnych. 
Tych z bliższych i dalszych stron. Tym razem 
pogoda sprzyjała aktywnemu wypoczyn-
kowi i obcowaniu z kulturą w Skansenie 
Kurpiowskim im Adama Chętnika w Nowo-
grodzie.

Warsztaty kowala, garncarza, rzeź-
biarza, czy wycinankarek to tylko niektó-
re z atrakcji towarzyszących "Niedzieli 
św. Rocha". Gość specjalny tegorocznej 
edycji imprezy to "Warszawiaki" – Tru-
pa Teatralna, która podtrzymuje pamięć 
o dawnej Warszawie i wskrzesza jej 
folklor. Ponadto przed publicznością za-
prezentowała się Kapela Miód na Serce, 
która czerpie inspiracje z dawnych pie-
śni, melodii i zwyczajów Kurpiowszczy-
zny oraz Kapela Kurpiowska Gminy 
Łomża, która co roku bawi publiczność 
pieśniami regionu kurpiowskiego.

Tysiące osób przez cały dzień bawi-
ło się i miło spędzało czas, wielu z nich 
po raz pierwszy.

- O imprezie dowiedziałem się od 
znajomych, którzy przyjeżdżają tutaj co 
rok. Dlatego wraz z rodziną postanowi-
liśmy przyjechać i nie żałujemy! Dla nas 
dorosłych to wspaniałe przeżycie, a dla 
dzieci zetknięcie się z żywą kulturą. Już 
wiemy, że to miejsce odwiedzimy jesz-
cze nie raz - tłumaczy zadowolony Jan 
z Warszawy.

Nieodłączną częścią imprezy są re-
gionalne przysmaki: wiejski chleb, sery, 
pampuchy i piwo kozicowe. 
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Gdy miasto zaczyna spać, Teatr Lalki i 
Aktora w Łomży wchodzi w swoje nocne 
życie. Jak nietypowy – bo wielobarwny 
– nocny motyl. Nowa iluminacja nie tyl-
ko przyciąga wzrok, ale także sprawia, 
że od razu chce się odkryć tajemnicę.

W okolicy rond Hanki Bielic-
kiej,  przy których mieści się łom-
żyński teatr wielu uśmiechniętych 

ludzi z telefonami i aparatami w 
ręku. Każdy chce uchwycić wyjątko-
wy i zaskakujący widok.

Jak na teatr przystało, była to 
na razie próba generalna. Budy-
nek teatru, czyli dawna remiza 
straży pożarnej, liczący sobie po-
nad 80 lat, przeszedł w ostatnich 
tygodniach odnowienie swego 

zewnętrznego wizerunku. To te-
raz architektoniczna bryła z m. in.  
elewacją w wyrazistych kolorach i 
nowym pokryciem dachu. Nowo-
ścią, o której TLiA  poinformował 
tak efektownie jest jednak przede 
wszystkim instalacja świetlna 
umieszczona przy fundamentach 
budynku. 

Sterowane komputerowo świa-
tło reflektorów w zetknięciu z fak-
turą materiału zastosowanego do 
ułożenia elewacji i wykorzystany-
mi barwnikami tworzą iluminację, 
która jest zmienna jak charaktery-
zacja na twarzach artystów tworzą-
cych kreacje w różnych przedsta-
wieniach. 

Nowy wizerunek siedziby te-
atru przygotowali architekt Andrzej 
Popławski, projektanci iluminacji 
Andrzej Jankowski Tomasz Sawic-
ki oraz Janusz Jankowski, który całą 
instalację świetlną wykonał Janusz 
Jankowski. Przedsięwzięcie mogło 
ostać zrealizowane dzięki finanso-
wej pomocy ministerstwa kultury.

Magiczny Teatr Lalki i Aktora w Łomży

Łomżyńska Komunikacja Rowerowa 
okazała się bardzo trafna inicjatywą. 
Nadal cieszy się popularnością wśród 
mieszkańców Łomży. Od końca kwiet-
nia do dnia dzisiejszego (16.08.) rowery 
były wypożyczane prawie 16800 razy, 
zaś w samym systemie zarejestrowa-
nych jest już ponad 2100 użytkowni-
ków. 

Spośród 13 stacji ŁoKeR-a 
znajdujących się na terenie miasta, 
najpopularniejsze są te zlokalizowa-
ne przy Galerii Łomża (2600 wypo-
życzeń) oraz Orliku przy ul. Katyń-
skiej (2100 wypożyczeń). System w 
formie testowej będzie funkcjono-
wał do końca października.

Co należy zrobić, aby skorzystać z roweru?
• Wypełnić formularz rejestracyj-
ny w zakładce REJESTRACJA na 
stronie internetowej  www.polskiro-
wermiejski.pl
• Sprawdzić pocztę i kliknąć w link 
aktywacyjny otrzymany w mailu
• Doładować swoje konto w syste-
mie kwotą co najmniej 19 zł (opłata 
inicjalna)
• Pobrać aplikację Filfri – Polski 
Rower z Google Play lub App Store
• Udać się do najbliższej stacji Ło-
KeRa

Ile kosztuje wypożyczenie roweru?
Jednorazowa, bezzwrotna opłata 
inicjalna – 19 zł
Od 0 do 15 minuty – 0 zł
Od 15 do 60 minuty – 1 zł
Od 61 do 120 minuty – 2 zł
Od 121 do 180 minuty – 3 zł
Każda następna godzina – 4 zł
Opłaty za poszczególne przedziały 
czasowe są sumowane.

Jak wypożyczyć rower?
Można to zrobić dwiema metoda-
mi – przy użyciu klawiatury w stacji 
lub aplikacji mobilnej, po wcześniej-
szym zarejestrowaniu się na stronie 
www.polskirowermiejski.pl lub w 
aplikacji mobilnej
Wypożyczenie przy użyciu klawia-
tury w stacji:
• podejdź do terminala (ekran jest 
domyślnie wyłączany aby oszczę-
dzać energię)
• dotknij zielonego przycisku EN-
TER na klawiaturze aby włączyć 
ekran
• wybierz język i kliknij ENTER
• wprowadź numer telefonu w z 
prefiksem 48 xxx xxx xxx (prefiks 48 

przed numerem jest bardzo ważny. 
Jeśli go nie wpiszesz system nie roz-
pozna Twojego numeru)
• wprowadź PIN
• wprowadź numer wybranego ro-
weru – tylko 4 cyfry – bez prefiksu 
02
• usłyszysz komunikat głosowy, a 
na ekranie pojawi się numer slotu i 
kod do zapięcia szyfrowego którego 
możesz użyć w przypadku przepeł-
nienia stacji
• pobierz wybrany rower ze stojaka 
popychając go lekko do przodu, a 
następnie pociągnij do tyłu. Elek-
trozamek powinien zwolnić rower
Przy użyciu aplikacji mobilnej:
• pobierz aplikację Filfri – Polski 

Rower z Google Play lub App Store
• przy logowaniu podaj swój numer 
telefonu z prefiksem 48 xxx xxx xxx 
oraz PIN
• wybierz zakładkę WYPOŻYCZ 
ROWER
• wybierz stację przy której aktual-
nie się znajdujesz
• wybierz numer roweru
• poczekaj kilka sekund na komuni-
kację serwera ze stacją
• na ekranie pojawi się informacja z 
którego stojaka możesz pobrać ro-
wer oraz usłyszysz komunikat gło-
sowy
• pobierz wybrany rower ze stojaka 
popychając go lekko do przodu, a 
następnie pociągnij do tyłu.

Szczegółowe informacje oraz 
rozmieszczenie stacji dostępne są na 
stronie internetowej  www.polskiro-
wermiejski.pl.

Łomżyniacy na rowerach
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Weterynaryjna współpraca  
nie zna granic 

Od siedmiu lat lekarze weterynarii z Łomży z powodzeniem realizują projekt 
współpracy środowisk weterynaryjnych z Włoch, Litwy i Polski. Na początku sierp-
nia za wschodnią granicą przebywała delegacja łomżyńskich specjalistów.

- O zaletach współpracy międzynarodowej bardzo dużo się mówi i pi-
sze, i nikogo już chyba nie trzeba przekonywać jak ważne jest podejmowanie 
inicjatyw międzynarodowych – informuje dr Emilian Kudyba, łomżyński 
weterynarz i społecznik, który z rąk dr Dariusa Remeiki, Głównego Leka-
rza Weterynarii na Litwie otrzymał specjalne podziękowanie za wieloletnią 
współpracę z tamtejszymi lekarzami.

Zaś za jej wspieranie przekazał list prezydentowi Łomży Mariuszowi 
Chrzanowskiemu od profesora Kazimierasa Lukauskasa ze Światowej Or-
ganizacji ds. Zdrowia Zwierząt. Były zastępca powiatowego lekarza wete-
rynarii dodaje, że współpraca z partnerami z zagranicy pozwala spojrzeć na 
lokalne problemy z innej perspektywy, generuje nowe rozwiązania, inspiruje, 
a także rozwija.

Warto dodać, że lekarze weterynarii z naszego miasta reprezentują 
organizację pozarządową pod nazwą Polskie Towarzystwo Nauk Wetery-
naryjnych Oddział Łomżyńsko - Ostrołęcki. Spotkania międzynarodowe 
odbywają się rokrocznie, za każdym razem w innym kraju. W przyszłym 
roku nad Narew zawitają delegacje z Litwy i Włoch. Podczas tegorocznego 
pobytu omówiono aktualną problematykę weterynaryjną oraz wymieniono 
się doświadczeniami. Wizytowano m.in. Biuro Państwowej Inspekcji ds. 
Żywności i Weterynarii w Wilnie czy ultranowoczesną proszkownię mleka 
w Wilkyskiu/Wilkiszki.

Lekarze weterynarii z Łomży zaprosili Głównego Lekarza Weteryna-
rii na Litwie dr Dariusa Remeika na VIII Miedzynarodową Konferencję 
Naukową, która odbędzie się w naszym mieście 5 października w Wyższej 
Szkole Agrobiznesu. Nawiązane zostały także kontakty z weterynarzami z 
Obwodu Kaliningradzkiego.

Łomża, Kolno, Piątnica, Nowogród i 
jeszcze kilkanaście gmin z Ziemi Łom-
żyńskiej i całego województwa podla-
skiego otrzymało granty na bezpłatne 
szkolenia dla mieszkańców w progra-
mie „Ja w internecie”. 

Pozostałe samorządy z woje-
wództwa podlaskiego, w których 
realizowany będzie projekt to: Mały 
Płock, Raczki, Rajgród, Supraśl, 
Jeleniewo, Mońki, Narewka, Miel-
nik, Radziłów, Wasilków, Szczu-
czyn, Szypliszki, Dziadkowice, Kra-
snopol, Stawiski, Sidra, Zabłudów, 
Michałowo.

Jak informują organizatorzy 
przedsięwzięcia „Ja w internecie”, 
w szkoleniach może wziąć udział 
14 650 mieszkańców. Kwota prze-
znaczona na to w trzech wojewódz-
twach wynosi 8 204 000 zł. Wkrótce 
ogłoszony będzie kolejny nabór w 
województwie podlaskim. 

Program „Ja w internecie”, re-
alizowany przez Fundację Legalna 
Kultura, jest skierowany do doro-
słych mieszkańców (od 25 roku ży-
cia Ma im pokazać jak  bezpiecznie 
korzystać z internetu, jak globalna 
sieć  przydaje się w prowadzeniu 
własnego biznesu i wzmacnia ich 
pozycję na rynku pracy. Istotnym 

elementem szkoleń jest przygoto-
wanie mieszkańców do korzysta-
nia z usług publicznych online (np. 
załatwianie spraw urzędowych, 
składanie wniosków o dopłaty dla 
rolników czy 500+), poruszania się 
w portalach społecznościowych czy 
wykorzystywania internetu we wła-
snej działalności biznesowej. 

Gminy mogą ubiegać się o 
granty w wysokości do 150 tysięcy 
złotych, w programie nie jest wyma-
gany wkład własny, a dla mieszkań-
ców szkolenia są bezpłatne. Tematy 
szkoleń są dopasowane do potrzeb 
mieszkańców. Gminy mogą wybrać 
co najmniej dwa, spośród siedmiu, 
tematów: Rodzic w Internecie, Mój 
biznes w sieci, Moje finanse i trans-
akcje w sieci, Działanie w sieciach 
społecznościowych, Tworzenie wła-
snej strony internetowej (bloga), 
Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Gminy mogą składać wnioski 
samodzielnie lub w partnerstwie 
z organizacją pozarządową. Jeśli 
gmina nie dysponuje wystarczającą 
liczbą komputerów do przepro-
wadzenia szkoleń, może kupić je 
w ramach grantu. Po zakończeniu 
programu komputery zostają w 
gminie, można je przekazać szkole 

lub ośrodkowi kształcenia nauczy-
cieli na jej terenie.

Legalna Kultura zapewnia 
wsparcie dydaktyczne i organiza-
cyjne na każdym etapie projektu. 
Wybrane gminy (które zadeklarują 
przeszkolenie największej liczby 
osób) będą mogły wziąć udział w 
projektach kulturalnych i edukacyj-
nych realizowanych przez Funda-
cję, tj. „Otwarte Drzwi do Kultury” 
(warsztaty edukacyjne dla uczniów 
i nauczycieli w małych miejscowo-
ściach) i „Kultura na Widoku” (pro-
jekt udostępniający bogate zasoby 
kultury w sieci).

Wszystkie niezbędne dokumen-
ty  i  szczegółowe informacje o pro-
jekcie dostępne są na stronie  www.
jawinternecie.edu.pl

Program jest finansowany w 
ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Działanie 3.1 „Działania szkolenio-
we na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”. Fundacja Legalna Kul-
tura jest, w imieniu Ministerstwa 
Cyfryzacji, operatorem projektu, 
która ogłasza konkursy grantowe i 
wspomaga - pod kątem merytorycz-
nym i rozliczeniowym - realizację 
projektów przez gminy).

Czas 
dziękczynienia 

za plony
Tegoroczne żniwa zakończyły się wcze-
śniej niż to bywało w ostatnich latach. 
Odwiecznym polskim zwyczajem jest 
po zakończeniu zbioru zbóż podzięko-
wanie Opatrzności za kolejny rok, kiedy 
można było w spokoju zgromadzić chle-
bowe ziarno i pozostałe płody ziemi, 
którą opiekuje się człowiek.

Wydział Duszpasterstwa Ogól-
nego Łomżyńskiej Kurii Diece-
zjalnej informuje że ogólnopolskie 
dożynki odbędą się na Jasnej Górze 
w dniach 1 -2 września. Uroczysta 
Msza św. dziękczynna z błogo-
sławieństwem wieńców żniwnych 
będzie odprawiona w niedzielę 2 
września o godz. 11:00.

Diecezjalne dziękczynienie za 
plony będzie w tym roku wygląda-
ło nieco inaczej niż zwykle, odbę-
dzie się bowiem nie w którymś z 
większych ośrodków, a w Sanktu-
arium Maryjnym w Dąbrówce koło 

Ostrołęki. Uroczystość rozpocznie 
się  9 września o godz. 12:00, kie-
dy dobiegać będzie końca coroczna 
pielgrzymka do sanktuarium.

„Na to modlitewne spotkanie 

zapraszamy wszystkich wiernych, 
szczególnie rolników oraz osoby i 
instytucje związane z rolnictwem. 
Pod przewodnictwem Biskupa Ja-
nusza Stepnowskiego, Pasterza 

Diecezji chcemy podziękować Bogu 
za tegoroczne zbiory z naszych pól, 
ogrodów i sadów oraz modlić się w 
intencji rolników i osób związanych 
z rolnictwem” – głosi komunikat 

łomżyńskiej Kurii.
Zwierzchnik lokalnego Ko-

ścioła zobowiązał duszpasterzy ze 
wszystkich parafii (także miejskich) 
do zorganizowania i wysłania na 
Dożynki Diecezjalne do Dąbrówki 
delegacji z wieńcem dożynkowym i 
darem ołtarza oraz zorganizowania 
grupy wiernych do wzięcia udziału 
w tej uroczystości. Z parafii miej-
skich, w których nie ma rolników, 
delegaci mogą nieść dar ołtarza zło-
żony z owoców, warzyw i kwiatów 
oraz innych wytworów pracy rąk 
ludzkich.
Ramowy program uroczystości:
1. Od godz. 11:00 - rejestracja w 
sekretariacie dożynek delegacji po-
szczególnych parafii z wieńcami i 
darem ołtarza;
2. Godz. 12:00 - powitanie pieszych 
pielgrzymek;
3. Godz. 13:00 - uroczysta Msza 
św. pod przewodnictwem Biskupa 
Łomżyńskiego. 
4. Godz. 14:30 - druga część uro-
czystości na placu przy kościele.
Komunikat podpisali: biskup po-
mocniczy Tadeusz Bronakowski 
oraz ksiądz Krzysztof Chodkowski. 

Z przewodnikiem po wirtualnym świecie 
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Nie tylko  
Via Baltica.  

Drogi w budowie 
Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło do 
realizacji sześć projektów zadań polegających 
na rozpoczęciu bądź kontynuacji prac przygoto-
wawczych dla odcinków dróg ekspresowych: S16, 
S17, S19 (Via Carpatia), S6 Zachodniej Obwodnicy 
Szczecina, S12 Piaski – Dorohusk oraz obwodnicy 
Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53. Łączny 
koszt prac przygotowawczych to niemal 77 mln zł.

Jak widać, połowa z planowanych przed-
sięwzięć ma związek z naszym regionem, a 
przynajmniej wpłynie poprawienie układu 
komunikacyjnego, z którego korzystają (lub 
będą korzystać) mieszkańcy Łomży i woje-
wództwa podlaskiego.  

Łącznik ważny dla Grajewa
Najważniejsze zatem z regionalnego 

punktu widzenia przedsięwzięcie to prze-
kształcenia odcinka drogi krajowej nr 16 Ełk 
– Knyszyn w ekspresową S16. Jak podkreśla 

ministerstwo, będzie to „łącznik” między 
głównymi ekspresowymi trasami w północ-
no – wschodniej Polsce, czyli S61 (Via Bal-
tica) a S19 (Via Carpatia). Nowy projekt ma 
także ogromne znaczenie dla mieszkańców 
i firm z Grajewa oraz powiatu grajewskie-
go. Zyskają dostęp do kluczowych szlaków 
transportowych i poprawę bezpieczeństwa, 
choć dotychczasowe plany inwestycji drogo-
wych nie przewidywały np. budowy obwod-
nicy miasta.  

Komunikat ministerstwa w tej sprawie 
głosi:

„Zadanie obejmuje:
budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej 

o długości 67 km, przekroju 2x2 i nośności 
115 kN/oś; budowę węzłów drogowych, dróg 
dla obsługi przyległego terenu, obiektów  in-
żynierskich; wyposażenie drogi w urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska; 
budowę i przebudowę urządzeń infrastruktu-
ry zewnętrznej kolidującej z drogą.

Program inwestycji dotyczy procesu przy-
gotowawczego. Zakres prac przygotowaw-
czych obejmuje opracowanie dokumentacji 
projektowej w zakresie studium techniczno – 
ekonomiczno - środowiskowego oraz koncep-

cji programowej. Prace przygotowawcze będą 
prowadzone w latach 2019–2023”.

Ostrołęka i Via Carpatia
Nieco mniejsze, ale też ważne znaczenie 

dla układu komunikacyjnego w tej części kra-
ju ma potwierdzenie zamiaru budowy obwod-
nicy Ostrołęki.

„Celem inwestycji jest poprawa warun-
ków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, 
wyprowadzenie ruchu tranzytowego z cen-
trum Ostrołęki, poprawa płynności ruchu, 
ograniczenie negatywnego oddziaływania 
drogi na środowisko i tereny przyległe. Zakres 
inwestycji obejmuje budowę dostosowanej do 
nośności 115 kN/oś drogi klasy GP o długości 
12 km i przekroju 2+1. W ramach zadania po-
wstaną drogi dla obsługi przyległego terenu, 
obiekty inżynierskie, obwodnica zostanie wy-
posażona   urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 
ochrony środowiska. Zakres prac obejmuje 
także budowę i przebudowę urządzeń infra-
struktury zewnętrznej kolidującej z drogą.

Podobnie jak  przypadku S16, program 
inwestycji dotyczy procesu przygotowawcze-
go i z podobnymi wytycznymi, ale termin jest 
inny: lata 2018–2022.

Najmniej związku z naszym regionem ma 
na razie zapowiedź budowy kolejnego frag-
mentu S19. ”Inwestycja polega na rozbudowie 
drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski 
- Jasionka w województwie podkarpackim 
(dobudowa drugiej jezdni). Celem inwestycji 
jest poprawa warunków podróżowania i bez-
pieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, 
zwiększenie przepustowości drogi, ograni-
czenie negatywnego oddziaływania na śro-
dowisko, rozwój terenów przyległych. Prace 
przygotowawcze będą prowadzone w latach 
2018–2020.

Via Carpatia powstaje stopniowo na razie 
w południowej części Polski. Oznacza to jed-
nak, że nie wypada z planów i prawdopodob-
nie przyjdzie także pora na odcinki taj trasy 
Północ – Południe w województwie podla-
skim.

Pozostałe ze wskazanych przez mini-
sterstwo zadań to: S17 na odcinku Piaski 
– Hrebenne w województwie lubelskim,  
S6 - Zachodnia Obwodnica Szczecina oraz 
S12 na odcinku Piaski – Dorohusk, także 
w województwie lubelskim.  Łączny koszt 
prac przygotowawczych to niemal 77 mln 
zł.

Po serii srebrnych medali 
w zawodach robotycznych 
w Chinach, medal w tym 
samym kolorze trafi na 
Politechnikę Białostocką 
z Kanady. Na podium sta-
nęła drużyna konstrukto-
rów najnowszego łazika 
marsjańskiego ARGO. 
Studenci Wydziału Me-
chanicznego Politechniki 
Białostockiej wywalczyli 
drugie miejsce w Canadian 
International Rover Chal-
lenge  w Drumheller. 

Sukces w tych zawodach cieszy 
tym bardziej, że odniosła go nowa 
drużyna istniejąca dopiero od kilku 
miesięcy. Większość członków ze-
społu pierwszy raz wzięła udział w 
tego typu projekcie.

Jak informuje Dorota Sawicka, 
rzecznik PB, analog łazika marsjań-
skiego Argo skonstruował zespół 
studentów w składzie: inż. Aneta 
Łukowska, Barbara Kuc, Piotr To-
maszuk, Igor Tylman, Paweł Rół-
kowski, Adam Buczyłowski, Jakub 
Czygier, Karol Haraburda, Paweł 
Straszyński, Kamil Kamieński i 
Michał Ostaszewski. W pracach 
wsparli ich również: Paweł Frejda, 
Damian Łapiński, Łukasz Ornow-
ski, Łukasz Magnuszewski, Maciej 
Leszczyński oraz Maciej Ołdakow-
ski. Nad całością projektu czuwał dr 
hab. inż. Kazimierz Dzierżek i mgr 
inż. Maciej Rećko. Analog łazika 
marsjańskiego Argo to siódmy już 
tego typu robot skonstruowany na 
Wydziale Mechanicznym Politech-
niki Białostockiej.

Zawody Canadian Internatio-
nal Rover Challenge polegają na 

symulacji misji marsjańskiej – na 
wykonaniu pojedynczych zadań ta-
kich jak: pobieranie próbek gleby i 
szukanie w nich życia (Prospecting 
Task); uruchomienie urządzeń ko-
palnianych poprzez podniesienie z 
ziemi wtyczki, włożenie jej w gniaz-
do, wymianę bezpiecznika i prze-
kręcenie zaworu (Equipment Servi-
cing Task); znalezienie rannego 
astronauty, uszczelnienie jego ska-
fandra i dostarczenie tlenu (Search 
and Rescue Task) oraz dostarczenie 
ziemi z kilku wybranych miejsc 
do głównego zasobnika (Resource 
Extraction Task). Dużym wyzwa-
niem było zadanie odbywające się w 
nocy w kompletnych ciemnościach. 
Analog łazika marsjańskiego mu-
siał samodzielnie oświetlać sobie 
drogę i znaleźć astronautę, który 
nadawał ratunkowy sygnał radiowy. 

W innym zadaniu roboty musiały 
zmagać się z   bardzo suchą glebą 
kanadyjskich „badlandów”, z której 
bardzo ciężko było pobrać próbki. 
Zadanie dodatkowo utrudniała wal-
ka z czasem – w 60 minut należało 
dostarczyć jak najwięcej wykopane-
go piachu z różnych miejsc.

Po raz pierwszy konkurs zor-
ganizował zespół University of Sa-
skatchewan Space Design (USST) 
w lipcu 2017 r. Celem tego przed-
sięwzięcia było przetestowanie ana-
logów łazików marsjańskich poza 
laboratoriami, w których powstały. 
Konkurs stanowi cenne uzupełnie-
nie edukacji każdego, kto interesuje 
się nauką i technologią. Jest także 
świetną okazją, aby sprawdzić się w 
trudnych warunkach i pokazać swo-
je umiejętności na arenie międzyna-
rodowej.

Budowę łazika marsjańskiego 
Argo wsparł Prezydent Białego-
stoku w ramach umowy dotyczącej 
promocji miasta. Udział w zawo-
dach sfinansowany został dzięki 
projektowi „Najlepsi z najlepszych! 
2.0.” w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego.

Konstruktorzy ARGO tak cha-
rakteryzują swego robota:

- zawieszenie terenowe oparte 
na mechanizmie rocker-bogie, co 
umożliwia podniesienie każdego z 
kół na wysokość 40cm, podczas gdy 
pozostałe koła dotykają podłoża

- zintegrowane koła wraz z sil-
nikami, kompaktowe proste roz-
wiązanie, szczelne, chronione przed 
wpływem środowiska

- lekkie i bardzo wytrzymałe 
podwozie wykonane z profili alum-
iniowych

- mechanizm różnicowy pozwa-
lający na niezależne działanie każ-
dego wahacza

- brak dodatkowej amortyzacji i 
wcześniej wymienione rozwiązania 
pozwalają na płynny ruch pojazdu 
oraz zapewniają 3 punkty podparcia

- ramię robota - bardzo stabilne 
i wytrzymałe, sztywna konstrukcja z 
profili aluminiowych

- pierwszy człon ramienia/ma-
nipulatora napędzany jest precy-
zyjnym siłownikiem elektrycznym; 
drugi człon - napęd na paskach zę-
batych, efektor końcowy wyposażo-
ny jest w serwomechanizmy

- 3-palczasty chwytak, zastoso-
wano nasadki adaptacyjne na palce 
chwytaka wydrukowane w techno-
logii 3D z gumy

- kompaktowa konstrukcja 
chwytaka, zintegrowany układ po-
chylania i obrotu

- gimbal do kamery w całości 
wykonany w druku 3D, również za-
stosowano druk 3D do elementów 
takich jak akcesoria do robota - za-
mykane, szczelne pudełka do bada-
nia pobranej gleby

- dodatkowy wymienny efektor 
końcowy do pobierania próbek gle-
by

- pokładowa sieć Ethernet
- zintegrowany system wizyj-

ny złożony oparty o serwery video 
wykorzystujące kamery analogowe i 
cyfrowe

- aplikacja do sterowania ro-
botem jest czytelna i wygodna dla 
operatora, została podzielona na 
sekcje, w których znajdują się in-
formacje m.in. o położeniu robota, 
trybie w jakim się znajduje, podglą-
dzie z każdej z kamer, odczytach z 
czujników

- własny protokół komunikacyj-
ny i szereg innych zabezpieczeń

- system rozpoznawania obiek-
tów oparty o mikrokomputer gra-
ficzny NVIDIA Jetson TX2

- tryb jazdy autonomicznej
- wykorzystanie stereowizji do 

znajdowania przeszkód.

Srebro na kanadyjskim Marsie
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Dobrego żeglarza poznaje się nie po 
tym, jak radzi sobie przy silnym wietrze 
i w  sprzyjających warunkach. Wtedy 
może bardzo szybko poprawić każdy 
błędny zwrot. Dobrego żeglarza pozna-
je się wtedy, gdy wiatru niemalże brak, 
a mimo to łódź płynie. 

Wówczas musi on wykazać się 
niezwykle precyzyjnymi ruchami, 
„czuć” żagle i dokładnie przemyśleć 
każdy zwrot. I tacy właśnie żeglarze 
pojawili się na III Samorządowych 
Regatach o Puchar Przewodniczą-
cego Sejmiku Województwa Podla-
skiego w Rajgrodzie. 

I choć w momencie, gdy żegla-
rze wypływali na jezioro, wiatr nie 
osiągał nawet 1 stopnia w skali Be-
auforta czy też 2 węzłów, 10 załóg, 
które wzięło udział w regatach nie 
dało za wygraną.  Załogi prowadziły 
swoje jachty po zwycięstwo. 

- Chciałbym serdecznie podzię-
kować za Państwa obecność. Te re-
gaty, to nie tylko puchar przewod-
niczącego Sejmiku Województwa 
Podlaskiego, ale integracja, zdrowy 
duch rywalizacji i przede wszystkim 
sport. Jest to własny wkład środowi-
ska żeglarskiego w upamiętnienie 
100-lecia odzyskania niepodległo-
ści i 450–lecie nadania Rajgrodowi 
praw miejskich – mówił Jacek Pio-
runek, przewodniczący sejmiku wo-
jewództwa podlaskiego. 

Podczas regat nie zabrakło także 
podniosłego akcentu. A to za spra-
wą dwumasztowego jachtu "Wielki 
Trener", który po długim remoncie 
wrócił na jezioro. Na jego maszty, na 
komendę Ireneusza Glinieckiego, 
burmistrza Rajgrodu, został wcią-
gnięty komplet żagli. Upamiętniają 
one tegoroczne jubileusze: 100-le-
cia odzyskania niepodległości przez 
Polskę oraz niezwykle ważne dla 
Rajgrodu 450-lecie nadania praw 
miejskich.

- Rajgród to miejscowość, o sil-
nym podłożu i genezie patriotycz-
nej. To właśnie tutaj, na pograniczu 
Podlasia, Mazur i Suwalszczyzny 
wydarzyło się wiele przełomowych 

dla historii momentów. Mieszkań-
cy tej gminy musieli stoczyć wiele 
bitew i jeszcze więcej ucierpieli. 
Dlatego odczuwamy silną potrzebę 
upamiętnienia tych dwóch tak waż-
nych dla nas dat. Głęboko wierzę, że 
żagle, które wciągnęliśmy na maszt 
przez długie lata będą lśniły na je-
ziorze Rajgrodzkim przypominając 
o tych wydarzeniach - tłumaczył 
Ireneusz Gliniecki, burmistrz Raj-
grodu.

Niekwestionowani zwycięzcy 
swoich rywali zostawili daleko w 
tyle, a zielona Omega okazała się 
bardzo szczęśliwa. 

- Warunki nie były łatwe, ale 
daliście radę. Jest to niewątpliwie 
wasz sukces – gratulował Jarosław 
Jabłoński, komandor Yacht Clubu 
„ARCUS”, odpowiedzialnego za 
organizację regat i sędzia główny. 

Złapali wiatr w żagle
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Ambitny cel 
akademiczek

Już niebawem rozpoczyna się nowy 
sezon przy tenisowych stołach. W roz-
grywkach I ligi kobiet weźmie udział 
Klub Uczelniany AZS PWSIP Metal- 
Technik Łomża.

Jak informuje Weronika Łuba, 
zespół na sezon 2018/2019 przy-
gotował nowy skład liczący aż 10 
zawodniczek. 

- Wiemy już, że w barwach 
AZS- u nie wystąpi Litwinka Ugne 
Baskutyte, która w minionym sezo-
nie odnotowała zaledwie 10 wygra-
nych pojedynków – dodaje Weroni-
ka Łuba. 
Łomżę reprezentować będą:

Ren Bingran - pochodzi z Chin, 
w Łomży wszystkim dobrze znana 
jako ,,Żanka”, tegoroczna Druży-
nowa Wicemistrzyni Europejskich 
Igrzysk Studenckich, z klubem 
AZS związana od 11 lat z krótkimi 
przerwami, na co dzień mieszka i 
pracuje w Warszawie. 

Lizaveta Karasiova - pochodzi z 
Białorusi, wcześniej reprezento-
wała barwy AZS UMCS OPTI-
MA II Lublin w I lidze kobiet, 
odnotowując 22 zwycięstwa i 12 
porażek, na co dzień pracuje w 
Białymstoku. 

Anna Monika Zielińska - wielolet-
nia zawodniczka UKS CHROBRY 
Międzyzdroje, potrójna medalistka 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski, 

dwukrotna medalistka Indywidual-
nych Mistrzostw Polski Seniorów w 
mikście, na co dzień odbywa aplika-
cję adwokacką w Trójmieście. 

Weronika Łuba - trener II kla-
sy tenisa stołowego, Młodzieżowa 
Wicemistrzyni Polski w grze deblo-
wej, z klubem AZS związana od 11 
lat, doktorantka w dziedzinie nauk 
o kulturze fizycznej, wykładowca 
w Państwowej Wyższej Szkole In-

formatyki i Przedsiębiorczości w 
Łomży.

Karolina Łada - kapitan zespołu, 
instruktor tenisa stołowego, z klu-
bem AZS związana od 11 lat,  na 
co dzień pracuje jako intendent die-
tetyk w Przedszkolu Publicznym nr 
8 w Łomży i Miejskim Żłobku nr 1 
w Łomży oraz prowadzi treningi dla 
dzieci i osób starszych

Monika Żbikowska - studentka 

Uniwersytetu Warmińsko- Mazur-
skiego w Olsztynie- kierunek Za-
rządzanie, z klubem AZS związana 
od 3 lat, na co dzień pracuje jako 
instruktor tenisa stołowego w KS 
DEKORGLASS Działdowo

Aleksandra Jarkowska - przeby-
wa w Ośrodku Szkolenia PZTS w 
Gdańsku, uczennica Gimnazjum nr 
18 im. Jana Pawła II w Gdańsku, 
wcześniej reprezentowała barwy 

UKS DOJLIDY Białystok, brą-
zowa medalistka Drużynowych 
Mistrzostw Polski Kadetów, złota 
medalistka Mistrzostw Krajowego 
Zrzeszenia LZS

Joanna Sokołowska - uczenni-
ca I LO im. Adama Mickiewicza 
w Białymstoku, z klubem AZS 
związana od 6 lat, Drużynowa Wi-
cemistrzyni Europy Kadetek, wie-
lokrotna uczestniczka Mistrzostw 
Polski w kategoriach młodzieżo-
wych, multimedalistka Mistrzostw 
Polski AZS 

Justyna Gutowska - uczennica 
II LO im. Marii Konopnickiej w 
Łomży, z klubem AZS związana 
od 7 lat, uczestniczka Drużynowych 
Mistrzostw Polski Kadetek, me-
dalistka Mistrzostw Polski AZS w 
kategorii kadetek

Izabela Wysmułek - uczennica 
II LO im. Marii Konopnickiej w 
Łomży, z klubem AZS związana od 
5 lat, uczestniczka Drużynowych i 
Indywidualnych Mistrzostw Pol-
ski Kadetek i Juniorek, medalistka 
Mistrzostw Polski AZS w kategorii 
kadetek

Niezmiennie trenerem Akade-
miczek z Łomży jest Wacław Tarnacki.

Drużyna KU AZS PWSIP 
Metal- Technik Łomża stawia so-
bie za cel podjęcie próby awansu do 
Ekstraklasy - najwyższej klasy roz-
grywek tenisa stołowego w Polsce. 
Pierwsze mecze Łomżanki rozegra-
ją już we wrześniu.

- Serdecznie zapraszamy – do-
daje Weronika Łuba.

Łomżyńscy 
mistrzowie 

„Piłkarzyków”
Łomżyńskie bulwary to miejsce rodzin-
nego wypoczynku. Znajduje się tutaj 
Port Łomża, gdzie można wypożyczyć 
sprzęt wodny; pole kempingowe, któ-
re odwiedzają turyści z całego świata; 
siłownia na świeżym powietrzu i plac 
zabaw dla dzieci, a przede wszystkim 
alejki do spacerowania z wyjątkowym 
widokiem na rzekę Narew. 

Dlatego też chcąc umilić za-
wodnikom czas MOSiR postano-
wił zaprosić ich na VI Mistrzostwa 
Łomży w Piłkarzyki właśnie w to 

miejsce. Zarówno pogoda jak i hu-
mory graczy oraz kibiców dopisały.

W zawodach udział wzięło 13 
dwuosobowych zespołów. W tym 
roku poziom graczy był bardzo wy-
soki, a walka niezwykle zacięta. Ze-
społy pojawiły się na łomżyńskich 
bulwarach ponad godzinę przed 
planowanymi mistrzostwami, aby 
rozgrzać się, trenując na czterech 
stołach. Rywalizacja rozpoczęła 
się od rozlosowania grup. Drużyny 
zostały podzielone na dwie grupy, 
w których rozgrywane były mecze 
systemem każdy z każdym. Z obu 
grup po dwie drużyny przeszły do 
półfinałów, aby następnie wyłonić 
finalistów. 

Pełny emocji finał VI Otwar-
tych Mistrzostw w Piłkarzyki wy-

łonił zwycięzcę, którym została 
drużyna AKS Piątnica w składzie 
Adam Sejnowski i Karol Sejnow-
ski. Na II miejscu uplasował się 
zespół Arial, czyli Jacek Popielarz i 
Mariusz Małachowski. Na podium 
stanęli również zdobywcy miejsca 
III: Andrzej Modzelewski- dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Łomży oraz Krzysztof 
Kozicki- wójt Gminy Piątnica. Na-
tomiast na miejscu IV znalazła się 
drużyna Łukasza Sejnowskiego i 
Andrzeja Sejnowskiego, której nie-
wiele zabrakło do podium. Wszyscy 
startujący w zawodach otrzymali 
dyplomy, a zdobywcom miejsc I-IV 
podczas uroczystej dekoracji wrę-
czone zostały pamiątkowe puchary 
i drobne nagrody rzeczowe.

W bardzo dobrych humorach kończyły poprzedni sezon akademiczki z Łomży. Po kolejnym chciałyby mieć jeszcze bardziej 
zadowolone buzie.   
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GOŚCINIEC ŁOMŻYŃSKI
ZASMAKUJ W ŁOMŻY

24 sierpnia
(piątek)

START:
godz: 18:00

WYSTĄPIĄ:

MUSZLA KONCERTOWA PRZY ULICY ZJAZD

MICHAŁ SZPAK
z zespołem

Organizatorzy:


