
Mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej mieli swój 
chwalebny udział we wszystkich ważnych 
wydarzeniach związanych ze zbrojnymi 
zrywami za Ojczyznę. Okazją do przypo-
mnienia niektórych z nich stał się pierwszy 
zimowy rajd konny Szlakiem Powstań Naro-
dowych.

Inicjatywę podjęło Stowarzyszenie 
Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku 
Ułanów Krechowieckich. Współcześni 
kawalerzyści w 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości chcą upa-
miętnić m. in.  Insurekcję Kościusz-
kowską 1794, Powstanie Listopadowe 
1830-1831, Powstanie Styczniowe 
1863-1864, które były kamieniami 
milowymi na drodze do wolności. Wi-
zyty w kilkudziesięciu miastach ułani 
rozpoczęli 20 stycznia, a zakończą 9 
lutego.

W poniedziałek 5 lutego jeźdźcy 
odwiedzili Łomżę z niezwykłym poka-
zem potyczki oddziałów powstańczych 
z kozakami i układania konia w bitew-
nym ogniu. Wcześniej przy pomniku 

Bohaterów Powstania Styczniowego 
przy Szosie Zambrowskiej złożyli kwia-
ty. Wydarzeniu patronował prezydent  
Łomży Mariusz Chrzanowski.

Łomżyńskie powstańcze 
ślady

Insurekcja Kościuszkowska  to w 
Łomży przede wszystkim pamięć o 
Naczelniku Tadeuszu Kościuszce. Jak 
przypomina portal historialomzy. pl, 
wielkie uroczystości "kościuszkow-
skie" odbyły się w 1917 roku, w setną 
rocznicę śmierci bohatera. Pisał o nich 
Jerzy Jastrzębski, dyrektor Muzeum 
Północno - Mazowieckiego w Łomży, 
którego pracę przypomina portal: 

"W dniu 15 października 1917 
roku miasto przybrało odświęt-
ny wygląd, wstrzymano handel, 
biura zawiesiły swą działalność,  

To pierwsze takie wydawnictwo w historii 
Diecezji Łomżyńskiej. „Katalog Wystawy 
Muzeum Diecezjalnego w Łomży” zachwyca 
nawet znaną osobowość telewizyjną, histo-
ryka Kościoła, doktor Magdalenę Ogórek. 
Odwiedziła Łomżę, by pogratulować auto-
rom katalogu, a także opowiedzieć o gene-
rale SS, który ograbił Kraków. 

Muzeum Diecezjalne opracowu-
jąc 362-stronnicowy katalog swoich 
zbiorów dokonało niezwykle trudnej 
i wnikliwej pracy naukowej oraz re-
daktorskiej. Do współpracy zaprosiło 
m.in. konserwatorów zabytków, a tak-
że specjalistów z wielu dziedzin sztuki 
sakralnej.    

- Pierwszy raz w historii diecezji, 
która została ustanowiona w 1925 
roku, powstało tego typu wydawnic-
two. Albumowe wydawnictwo jest uni-
katowe. Zawiera prawie 900 fotografii, 
które dokumentują zbiory naszego 
muzeum. To opracowanie naukowe, 
które kompleksowo ujmuje wszystko, 
co zwie się dziedzictwem kulturowym 
– mówi ksiądz Tomasz Grabowski, 
dyrektor Muzeum Diecezjalnego w 
Łomży. 

Katalog został wydany dzięki 
wsparciu finansowemu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
To edycja limitowana, licząca 500 eg-
zemplarzy. 

Zamiłowanie do sztuki i dóbr kul-
tury, do Łomży przywiodło niecodzien-
nego i wyjątkowego gościa - historyk 
Magdalenę Ogórek, tropiącą ślady 
zrabowanych dzieł sztuki z okupowa-
nych ziem Rzeczpospolitej. Efektem jej 
trzyletniego śledztwa jest książka „Lista 
Wächtera”, opowiadająca o generale 
SS, koneserze sztuki, który rabował w 
Polsce cenne dzieła sztuki. Magdalena 
Ogórek w swoich badaniach stara się 
wyłonić z mroku tajemnice II wojny 
światowej. 

- To nie tylko Otton Von Wächter, 
ale także jego małżonka, która rabowa-
ła dzieła sztuki w sposób szalony z od-
działu Muzeum Narodowego w Kra-
kowie. Praca nad tą książką polegała na 
odsłanianiu postaci, o której nikt nigdy 
nie napisał. Musiałam udokumento-

wać wszystkie czyny, których dopuścił 
się na ziemiach okupowanej Polski ten 
człwiek. Morze świadectw wojennych 
zostawił dyrektor Muzeum Narodowe-
go w Krakowie doktor Feliks Kopera. 
On opisywał rodzinę Wächterów, gdyż 
bezpośrednio widział jak postępowała 
ta grabież, jak oficerowie wraz z mał-
żonkami wchodzili do muzealnych sal 
i zabierali cenne dzieła sztuki. Te naj-
bardziej wartościowe wyjechały już w 
grudniu 1939 roku. Dopiero później 
przetoczyła się cała wojna, która służy-
ła temu, by zacierać każdy ślad. Obec-
nie są to nasze domniemania. Wszyst-

ko jednak wskazuje na to, że bardzo 
cenne dzieła sztuki takie jak np. „Wal-
ka karnawału z postem” wyjechały w 
kierunku Wiednia. Prawdopodobnie 
jeszcze w czasie wojny zostały upłyn-
nione na rynku antykwarycznym. Na 
ten moment jest to właściwie szukanie 
wiatru w polu. W „Liście Wächtera” z 
badaniami posunęłam się najdalej jak 
to możliwe. Sprawa tej rodziny nie 
jest zakończona. W przyszłości mam 
nadzieję na kolejne odkrycia, które po-
zwoli rzucić nowe światło naprawdę o 
II Wojnę Światową – wyjaśnia doktor 
Magdalena Ogórek. 
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Wszystkie diety dziś na boku,
Tłusty Czwartek jest raz w roku!!!
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Dokończenie na str. 5

TAXI SMS 503 567 866

Serdecznie dziękuję Wszystkim tym, 

którzy wzięli udział w uroczystościach 

pogrzebowych Ś.P. Adama Pietrasika
serdeczne podziękowania składa 

żona  Wanda z rodziną

Za każdym dziełem sztuki kryje 
się stracone ludzkie życie 

Ziemia Łomżyńska  
na powstańczym szlaku

Konie ułanów, którzy odwiedzili Łomżę, nie boją się nawet ognia 

Magdalena Ogórek wzięła udział w promocji katalogu łomżyńskiego muzeum, a także 
swojej książki
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Terytorialsi na 
niebezpiecznym 

przesmyku 
W Siemiatyczach i Sejnach, czyli na połu-
dniowym i północnym krańcu wojewódz-
twa podlaskiego, odbyły się pierwsze w 
tym roku przysięgi żołnierzy 1. Podlaskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej im. genera-
ła Władysława Liniarskiego "Mścisława". 
Szczególny charakter miało zwłaszcza ślu-

bowanie młodych ludzi w mundurach w 
rejonie tzw. przesmyku suwalskiego   

W Sejnach na placu Dominikań-
skim przysięgało 120 żołnierzy Wojsk 
Obrony Terytorialnej 

- Cieszymy się, że  kolejny bata-
lion składa przysięgę  w miejscu, gdzie 
bezpieczeństwo jest szczególnie cenio-
ne. To tutaj jest przesmyk suwalski. 
To z tego kierunku może przyjść, choć 
mamy nadzieję, że nigdy nie przyjdzie, 
największe i  realne  zagrożenie - po-
wiedział uczestniczący w uroczystości 
wiceminister spraw wewnętrznych Ja-
rosław Zieliński.

Jak informuje portal wpolityce.
pl, w uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele władz państwowych i samo-

rządowych, służb mundurowych oraz 
rodziny żołnierzy. Przysięgę oglądało 
kilkuset mieszkańców miasteczka.

Termin "przesmyk suwalski" stał 
się bardzo znany niedawno, gdy poja-
wił się w analizach wysokich dowód-
ców NATO, którzy uznali go za jedno 
z najbardziej zagrożonych miejsc w 
Europie. To teren obejmujący Suwal-
szczyznę, Augustów i  Sejny. Znajduje 
się w nim łącznik Polski i reszty krajów 
NATO z zachodniej Europy z Litwą. 
Łotwą i Estonią. Dodatkowo przesmyk 
oddziela rosyjski obwód kaliningradzki 
od zaprzyjaźnionej z Rosją Białorusi. 

„My  chcemy pokoju. Historia nas 
uczy, że aby być bezpiecznym państwem 
trzeba mieć własne siły obronne i  realne 

sojusze. Mamy bezpieczeństwo, które 
wynika z obecności Polski w Pakcie Pół-
nocnoatlantyckim. To  bezpieczeństwo 
zostało wzmocnione przez stacjonowanie 
w Polsce wojsk NATO z udziałem wojsk 
amerykańskich. Musimy jednak wnosić 
własny wkład do  tego sojuszu, dlatego 
budowa Wojsk Obrony Terytorialnej jest 
jednym z  bardziej odpowiedzialnych  za-
dań" - cytuje portal w polityce słowa wi-
ceministra Jarosława Zielińskiego. 

Dowódca  WOT,  generał Wiesław 
Kukuła, poinformował, że w tym roku 
podlaska brygada powinna osiągnąć 
stan 1,8 tysiąca żołnierzy, a w kraju - 
16 tys. 

Jak wyjaśnił porucznik Łukasz 
Wilczewski, oficer prasowy WOT.

przysięgi są zwieńczeniem szóstego 
cyklu szkoleniowego "Terytorialsów" 
w regionie. Przysięga w Siemiatyczach 
była pierwszą, która odbyła się w re-
jonie odpowiedzialności 14. batalionu 
lekkiej piechoty, czyli powiatów: biel-
skiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i  
wysokomazowieckiego.  

Ochotnicy, którzy w lutym złożą 
przysięgę wojskową, już w marcu rozpocz-
ną szkolenia rotacyjne. Rok 2018 będzie 
bardzo intensywny pod kątem szkolenio-
wym dla podlaskich Terytorialsów. Łącznie 
wszystkie pododdziały brygady zrealizują: 
42 ćwiczenia rotacyjne (w cyklu weeken-
dowym) oraz 6 szkoleń zintegrowanych 
(trwających nieprzerwanie 14 dni) - pod-
kreśla porucznik Łukasz Wilczyński. 
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Spotkania członków i sympatyków Polskie-
go Stronnictwa Ludowego w województwie 
podlaskim to stały element pierwszych ty-
godni nowego roku. Tym razem wieczór Ru-
chu Ludowego odbył się w Tykocinie.

- Spotkania te należą do tradycji, 
ale zawsze mają jakąś swoją specyfikę. 
To rok wyborczy, byliśmy tuż po kon-
wencji rozpoczynającej kampanię sa-
morządową, a w dodatku głośna była 
sprawa odejścia z naszego klubu posła 
Mieczysława Baszko. Zatem tematów 
do omówienia nie brakowało. Tym 
bardziej się cieszę, że byli z nami także 
prezes Władysław Kosiniak-Kamysz i 
przewodniczący Rady Naczelnej, eu-
roposeł Jarosław Kalinowski – mówi 
Stefan Krajewski, prezes PSL w woje-
wództwie i członek zarządu wojewódz-
twa.

Wśród uczestników nie zabrakło 
też znanych postaci PSL w regionie, 
m.in. wiceprezesów Jerzego Leszczyń-
skiego (marszałka województwa) i 
Wojciecha Grochowskiego, Edmun-
da Borawskiego, byłego posła, szefa 
Mlekpolu mleczarskiego potentata 
Mlekpolu. Wsparcie dla ludowców po-
twierdził swoją obecnością prezydent 
Białegostoku Tadeusz Truskolaski. 

- Było twielu samorządowców, rol-
ników, przedsiębiorców, społeczników, 
przedstawicieli rzemiosła i – co szcze-
gólnie cieszy - także wiele osób mło-
dych, rozpoczynających z nami swoją 
drogę publicznej służby. Widać chęć 
działania, widać zaangażowanie. To 
cieszy – dodaje Stefan Krajewski.

Władysław Kosiniak–Kamysz oraz 
Jarosław Kalinowski odnieśli się do 
aktualnej sytuacji politycznej i gospo-
darczej, poruszyli kwestię obrony sa-

morządów, zaprezentowali osiągnięcia 
PSL w 2017 roku oraz wskazali kieru-
nek w jakim od zawsze zmierza Polskie 
Stronnictwo Ludowe dążąc do rozwoju 
„Rzeczpospolitej Samorządowej”.

Taką nazwę ma fundament pro-
gramowy, z którym PSL zmierza do 
tegorocznych wyborów do sejmików, 
rad powiatów, rad oraz prezydentów, 
burmistrzów i wójtów w miastach i 
gminach. W województwie podlaskim 

będzie uzupełniony o propozycje wyni-
kające ze specyfiki regionu.

- W tej kadencji samorządu woje-
wództwa mamy koalicję PSL – PO i 
marszałka województwa, dlatego wiele 
elementów programowych, które uwa-
żamy za ważne dla całego regionu jest 
realizowanych – uważa Stefan Krajew-
ski.

Jako przykłady wskazuje np. inwe-
stycje w poprawę szlaków komunika-

cyjnych na terenach wiejskich, stawia-
nie na rozwój nie tylko największych, 
subregionalnych ośrodków, ale też 
mniejszych miast i gmin, dostrzeganie 
i wspieranie tematów istotnych dla toż-
samości lokalnych środowisk: świetlice, 
ośrodki kultury, zespoły, wydarzenie.

- Systematycznie, jako Urząd Mar-
szałkowski, zwiększamy wsparcie dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych. W ko-
lejnych latach było to 200, 400 i teraz 

800 tysięcy złotych. To bardzo ważne 
fundusze. Strażacy z OSP są zwykle naj-
szybciej, tam, gdzie dzieje się coś dra-
matycznego, łączne z walką ze skutkami 
anomalii  pogodowych, które dają nam 
tak bardzo się we znaki. Muszą być bar-
dzo dobrze wyposażeni i coraz lepiej wy-
szkoleni – tłumaczy lider PSL.

Przypomina też, że to Urząd Mar-
szałkowski województwa już kilka lat 
temu zdecydował się wesprzeć dzia-
łania, których efektem miało być po-
wstrzymanie afrykańskiego pomoru 
świń.

- Choć jest to zadanie przede 
wszystkim administracji rządowej – 
podkreśla Stefan Krajewski.

Mieczysław Baszko i okoliczności 
jego odejścia z klubu parlamentarnego 
PSL wywołały wśród ludowców wiele 
emocji. Były także impulsem do rozwa-
żenia pewnych regulacji prawnych.

- Godna ubolewania jest przede 
wszystkim forma tego, co się stało. My-
ślę, że należałoby wprowadzić przepis, 
że opuszczenie klubu w trakcie kaden-
cji powinno oznaczać utratę mandatu i 
wejście kolejnej osoby z tej samej listy. 
W końcu, możemy zakładać, że wybor-
cy wskazują swoim głosem nie tylko 
osobę, ale także program i ugrupowa-
nie – mówi Stefan Krajewski.                    

Spotkanie w Tykocinie było także 
okazją do wręczenia nowych legity-
macji członkowskich. Do grona pod-
laskich ludowców dołączyli: Danuta 
Wierzbicka, Jakub Kozicki, Zdzisław 
Marciszewski i Kamil Uchan.

A że spotkanie odbyło się jeszcze 
w karnawale, nie mogło zabraknąć 
uśmiechu, dobrego nastroju i – oczy-
wiście – pamiatkowych zdjęć.   

PSL wie co trzeba zrobić w kraju i regionie 

Narada ludowych autorytetów, od lewej Edmund Borawski, Stefan Krajewski, Władysław Kosiniak-Kamysz i Wojciech Grochowski
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Dotrzymana obietnica rządu, poprawa 

bezpieczeństwa, dostępności 

komunikacyjnej, szansa na wzmocnienie 

potencjału rozwojowego regionu - 

minister infrastruktury Andrzej Adamczyk 

doskonale już wie co powiedzieć przy takich 

okazjach. W budynku magistratu Ostrowi 

Mazowieckiej wziął udział w podpisaniu  

kontraktu na kolejny odcinek ekspresowej 

S61, czyli Via Baltica.

Z sześciu fragmentów, na jakie po-
dzielona została ta międzynarodowa 
trasa między Ostrowią Mazowiecką a 
obwodnicą Szczuczyna, odcinek od węzła 
"Podborze" do węzła "Śniadowo" ma nu-
mer 1. Zadanie, które za 479 milionów 
złotych wykona konsorcjum hiszpańskiej 
"matki" i polskiej "córki" firmy Rubau 
(Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad spodziewała się, że inwestycja 
mogłaby pochłonąć 620 mln), to: nie-
spełna 20 kilometrów dwujezdniowej 
drogi o nawierzchni betonowej, przebu-
dowa 3 kilometrów ekspresowej S8, dwa 
węzły drogowe  "Podborze" i "Komoro-
wo" oraz wiele innych obiektów inżynie-
ryjnych.    

Jak stwierdził jeden z uczestników 
uroczysto - roboczego spotkania w 
Ostrowi: "to tu zaczyna się Via Bal-
tica". Węzeł "Podborze" będzie fak-
tycznym początkiem trasy i miejscem, 
gdzie splotą się ekspresowe szlaki S8 i 

S61.  "To właśnie on będzie jednym z 
największych skrzyżowań bezkolizyj-
nych na całej Via Baltice, co jest oczy-
wiste, jako że w tym miejscu ruch tran-
zytowy z krajów bałtyckich będzie się 
łączył z siecią polskich autostrad i dróg 
ekspresowych prowadzących na zachód 
Europy" -  podkreśla w swoim komuni-

kacie GDDKiA.  
- Jeszcze dwa lata temu plany bu-

dowy trasy Via Baltica, które przed-
stawialiśmy w Łomży, przyjmowane 
były przez przedstawicieli mediów jako 
kolejne, mało realne obietnice. Pokazu-
jemy jednak, że rząd Prawa i Sprawie-
dliwości dotrzymuje słowa. Jesteśmy 
zdeterminowani, aby porzucić politykę 
poprzednich ekip, że rozwijać się mają 
przede wszystkim tereny rozwinięte, 
metropolie, a dopiero potem jakoś się 
ten "dobrobyt" rozleje dalej. Nie zga-
dzamy się na to. Bezpieczna Via Baltica 
uruchomi potencjał tej części Polski - 
mówił minister Andrzej Adamczyk.

Zapowiedział, ze wraz z podpisa-
niem umów na dwa ostatnie odcinki 
S61 między Ostrowią a Szczuczynem 
- pierwsza za kilka dni, a ostatnia praw-

dopodobnie w marcu - nie przestanie 
odwiedzać Polski północno - wschod-
niej i podejmować działań dla jej roz-
woju.

Witold Słowik, wiceminister inwe-
stycji i rozwoju, wskazywał, że istotną 
rolę w finansowaniu budowy około 
300 kilometrów Via Baltica w Pol-
sce (cała trasa jest o wiele dłuższa, bo 
także  krajach nadbałtyckich) ma Unia 
Europejska. Przedsięwzięcie ma dofi-
nansowanie z dwóch źródeł: programu 
Infrastruktura i Środowisko oraz "Łą-
cząc Europę".    

- To droga o ogromnie ważnym 
znaczeniu dla rozwoju Polski i krajów 
nadbałtyckich - stwierdził. 

Iwona Stępień-Kotlarek, zastęp-
ca dyrektora GDDKiA wskazała, że z 
całej polskiej Via Baltica pozostają do 

podpisania jeszcze tylko dwie umowy.
- Bardzo zaawansowana już S8, 

S61, a potem S19 będą stanowić kolej-
ne elementy krajowej sieci autostrad i 
dróg ekspresowych - dodała.

O znaczeniu budowy dla regio-
nalnego rozwoju opowiadali uczest-
nikom spotkania burmistrz Ostrowi 
Jerzy Bauer (pokazał to także na pro-
mocyjnym filmie) i ostrołęcki poseł 
Arkadiusz Czartoryski. Zadowolenie z 
wygrania przetargu wyraził szef firmy 
Rubau Stefan Bekir Assanowicz.

- Radość tym większa,  że to dla 
mnie także powrót sentymentalny. 
Kilkanaście lat temu, w innej formie, 
budowałem obwodnicę Ostrowi - po-
wiedział.          

Minister Andrzej Adamczyk pod-
trzymał wcześniejsze zapowiedzi, że  
Via Baltica na całym odcinku od po-
łączenia z S8 w węźle "Podborze" do 
granicy z Litwa w Budzisku powinna 
być gotowa  w ostatnim kwartale 2021 
roku.

- Mam nadzieję, a nawet przeko-
nanie, że w październiku tego roku bę-
dziemy mogli nią przejechać. Ale życzę 
wykonawcom, żeby uniknęli wszelkich 
niespodzianek geologicznych i hydro-
logicznych  - powiedział i podkreślił, że 
inwestycje drogowe są obecnie wyraź-
nie tańsze niż za poprzednich rządów.

Minister zakończył formułą, której 
chętnie używa przy kolejnych spotka-
niach związanych z podpisywaniem 
kontraktów na fragmenty Via Baltica: 
politycy zrobili swoje - podjęli decyzje 
i zapewnili finansowanie, teraz sprawy 
przejmują w swoje ręce inżynierowie - 
projektanci i wykonawcy.  

Dyrektor białostockiego oddziału 
GDDKiA Wojciech Borzuchowski i 
jego zastępca Maciej Gorysz oraz Stefan 
Bekir Assanowicz podpisali dokumen-
ty i za 37 miesięcy (z uwzględnieniem 
dwóch przerw zimowych w procesie in-
westycji) odcinek od Ostrowi do Śnia-
dowa  powinien stać się nowoczesną i 
bezpieczną trasą. 

na drogach

reklama

Z udziałem marszałka Jerzego Leszczyńskiego i członka zarządu województwa Stefana Kra-
jewskiego odbyła się w Łomży prezentacja planów budowy i rozbudowy fragmentu drogi 
nr 677 od Łomży w kierunku Śniadowa. Gościny uczestnikom spotkania udzielił Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Ta inwestycje to przede wszystkim dobra wiadomość dla mieszkańców pod-
łomżyńskich Konarzyc. Licząca niespełna 5 kilometrów trasa będzie bowiem fak-
tycznie obwodnicą miejscowości, przez którą przetaczają się codziennie tysiące 
tirów i inych pojazdów na trasie Łomża – Ostrów Mazowiecka – Warszawa.

- Nie chodzi tylko o hałas i powietrze, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo 
– mówi Stefan Krajewski. - Temu służyć będzie również nowy przejazd przez linię 
kolejową Łomża – Śniadowo uwzględniający wytyczne kolejarzy.  

Dla marszałka Jerzego Leszczyńskiego ta budowa to coś więcej niż tylko po-
prawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Nowy odcinek drogi nr 677 
będzie także elementem węzła komunikacyjnego splatającego przyszłą Via Baltica 
z siecią dróg lokalnych.

- Ponad 100 milionów złotych inwestujemy w infrastrukturę drogową w rejo-
nie Łomży i samym mieście – podkreśla Jerzy Leszczyński.

O szczegółach budowy, którą zrealizuje firma Budimex, poinformował dyrek-
tor Leszek Lulewicz z Urzędu Marszałkowskiego.

- Droga o przebiegnie niemal całkowicie po nowym śladzie, zatem utrudnie-
nia w ruchu nie będą dotkliwe. Koszt to 35,4 miliona złotych. Termin realizacji: 
luty 2018 – wrzesień 2019.               

Via Baltica zacznie się pod 
Ostrowią Mazowiecką

Odetchną Konarzyce,  
skorzysta Łomża 
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Od dawna wiadomo, że wszystkiemu winni 
są cykliści (razem z dziennikarzami i maso-
nami), ale dopiero w łomżyńskim samorzą-
dzie okazało się, że cykliści potrafią "naroz-
rabiać" zanim się jeszcze pojawią.

Kilka dni temu władze Łomży 
ogłosiły zamiar stworzenia  systemu 
rowerów miejskich w postaci Łomżyń-
skiej Komunikacji Rowerowej ŁoKeR.  
Na wzór rozwiązań znanych już w wie-
lu innych miastach (w regionie najbar-

dziej rozbudowany projekt tego rodza-
ju z ogromnym sukcesem  realizuje od 
kilku lat Białystok pod nazwą BiKeR). 
Zasadniczy pomysł polega na stworze-
niu sieci stacji, na których można na 
rower wsiąść - regulując oczywiście od-
powiednią opłatę - dojechać do innej 
stacji w wybranej przez siebie okolicy 
i tam bicykl pozostawić. Pomysł może 
służyć do rozrywki i prowadzenia spor-
towego trybu życia sportowego, ale też 
po prostu np. do dojazdów do pracy, 
załatwiania spraw bez wykorzysty-
wania innych środków komunikacji. 
Jednym z efektów jest także pewna 
ulga dla środowiska, do którego trafia 
mniej spalin. System ma też swój wy-
miar komercyjny, ponieważ prowadzą 
go wyspecjalizowane firmy, do których 
trafiają opłaty na zasadach wynegocjo-
wanych z samorządem.   

Łomżyński projekt, według ogło-
szonych niedawno informacji z Ratu-
sza, ma się składać z kilkunastu stacji 
(zastępca prezydenta Andrzej Garlicki 
uważa, że 15 - 17, ale z perspektywą 
rozszerzania na sąsiednie gminy). Mia-
sto przewiduje sfinansowanie z własne-
go budżetu - wydatek około 160 tys. 
złotych  - trzech stacji z 20 rowerami, 
serwisem i tzw. alokacją bicykli, czyli 
pilnowaniem, aby na każdej były za-
równo rowery do wypożyczenia, jak i 
miejsca do ich pozostawienia i przewo-
żeniem ich  według ptrzeb.   

- Koszty związane z uruchomie-
niem kolejnych stacji miałyby pokryć 
spółdzielnie mieszkaniowe, przedsię-
biorcy oraz miejskie spółki, które za-
prosiłem do udziału w tym projekcie. 
Jestem przekonany, że działanie to 
przyczyni się do promocji zdrowych 
i ekologicznych środków transportu 
oraz będzie doskonałym uzupełnie-
niem naszej komunikacji miejskiej – 

rekomendował rozwiązanie prezydent 
Mariusz Chrzanowski.

Kilka dni później po opublikowa-
niu informacji temat ŁoKeR-a znalazł 
się wśród tematów obrad Rady Miej-
skiej, ale nie jako samodzielny punkt, 
tylko jako element korekt budżeto-
wych.        

Do dyskusji "zaprosił" radnych i 
władze miasta radny Zbigniew Prosiń-
ski, którego uwagę zwróciła skromna 

porcja szczegółów na temat przed-
sięwzięcia. Pytał m. in.  gdzie można 
poznać proponowany rozkład stacji, a 
przede wszystkim o rzeczywiste koszty 
projektu dla mieszkańców Łomży, jakie 
inne podmioty, zwłaszcza spośród miej-
skich jednostek, wezmą udział finanso-
wy w tworzeniu systemu .

- Może zamiast inwestować w tego 
rodzaju rozwiązanie, należałoby wpro-
wadzić bezpłatną komunikację miejską 
- proponował.        

Wyjaśniał zastępca prezydenta An-
drzej Garlicki. Tłumaczył, że  idea "miej-
skiego roweru" jest już znana i z powo-
dzeniem realizowana w wielu ośrodkach. 
Daje korzyści wszystkim stronom, a 
Łomża w tej dziedzinie proponuje pewną 
nową jakość w postaci "zewnętrznych" 
podmiotów finansujących.

- Staramy się tworzyć ścieżki ro-
werowe tam, gdzie to tylko możliwe 
przy okazji modernizacji ulic.  Przed-
siębiorcy chcą wejść w ten program, 
bo dostrzegają korzyści dla miasta i 
mieszkańców. Dla siebie może też. W 
przyjętych przez nas rozwiązaniach w 
jak najmniejszym stopniu zaangażowa-
ny będzie budżet miasta - przekonywał 
Andrzej Garlicki.

Zbigniew Prosiński, wsparty póź-
niej przez m. in. radnych Maciej Bo-
rysewicza i Andrzeja Wojtkowskiego, 
domagał się kolejnych wyjaśnień. An-
drzej Garlicki coraz bardziej nerwowo 
replikował. Uczestnicy sesji i jej widzo-
wie dowiedzieli się w końcu, że radny 
Zbigniew Prosiński ma odpowiedni 
wygląd do jazdy rowerem i nie powi-
nien "stawać w poprzek". Ona sam 
poinformował, że umie zrobić salto i 
chodzić na rękach.     

"Pan nie odpowiada na moje py-
tania". "Pan nie umie liczyć, albo pan 
kłamie". Wymiana zdań z każdym ko-

lejnym przynosiła coraz mniej informa-
cji, a więcej emocji.

W końcu okazało sie, że miasto ma 
na 5 najcieplejszych miesięcy przezna-
czyć 160 tys. na trzy stacje, na trzy ko-
lejne - podobną kwotę spółki miejskie 
MPEC, MPWiK i ZGO, których "ko-
rzyścią" byłyby także stacje dla pracow-
ników chcących dojeżdżać do pracy.  
Pozostałe 9 - 11 stacji miałyby sfinan-
sować łomżyńskie firmy czy np. spół-

dzielnie mieszkaniowe. Jakie? To na 
razie nie jest informacja w obiegu pu-
blicznym. Zastępca prezydenta Andrzej 
Garlicki zdradził jedynie, że zaintereso-
wana była OSM Piątnica, ale najpierw 
trzeba zrobić "porządek" z ulicą Zjazd, 
aby poprawić tam bezpieczeństwo.  

Nie do końca też jasne jest czy wy-
brana została już definitywnie firma, 
z którą miasto będzie współpracować 
przy tym przedsięwzięciu. I jaki będzie 
system rozliczeń z nią.      

Dobra dla mieszkańców informa-
cja to bezpłatny pierwszy kwadrans 
używania roweru. Biorąc pod uwagę 
wielkość Łomży, to może być wystar-
czający czas na dotarcie w pilnej spra-
wie w dowolny punkt miasta nawet 
nie będąc Rafałem Majką czy Micha-
łem Kwiatkowskim. 

Rowerowa debata zajęła sporą część 
kilkugodzinnej sesji. Mimo pewnych 
wątpliwości, które nie zostały roz-
wiane, radni przegłosowali realizację 
programu ŁoKeR. Prezydent Mariusz 
Chrzanowski chciałby, aby rowerowa 
komunikacja w mieście rozpoczęła się 
jeszcze przed wydłużonym majowym 
weekendem.  

Nazwa programu rowerowego 
w Łomży ma efektownie brzmiąca 
nazwę ŁoKeR. Oby to jednak nie 
był kiepski omen. Nazwa brzmi bo-
wiem jak fonetyczny zapis angiel-
skiego słowa "walker", czyli pieszy, 
piechur, spacerowicz, a nie rowerzy-
sta. W naszym kraju skojarzenie jest 
także z popularną marką alkoholu 
"Johnny Walker". Po tym "łokerze" 
nikt nie powinien raczej korzystać z 
ŁoKeR-a.  No i oby ten "ŁoKeR" 
nie doprowadził do tego, że puści-
my się na trasę pieszo i w samych 
skarpetkach.  

Łomża

Ludzie listy piszą. Ze stemplem 
Wielkiego Jubileuszu 

Rok 2018 to szczególny czas dla Łomży. Na wiele sposobów podkreślana jest 600. rocznica 
nadania praw miejskich. Ze świątecznym prezentem dołączyła do obchodów także  Poczta 
Polska i rozsyła w świat wiadomości o pięknym jubileuszu miasta. 

Wraz z początkiem lutego pięć placówek pocztowych w Łomży  stosuje oko-
licznościowy datownik. Dzięki współpracy Miasta z Pocztą Polską powstał specjal-
ny stempel nawiązujący do rocznicy 600-lecia.

Korespondencja wychodząca z łomżyńskich placówek pocztowych w całym 
2018 roku będzie oznaczona stemplem, przedstawiającym logo Wielkiego Jubile-
uszu. To z pewnością miły akcent, który przypomni łomżyniakom i przyjaciołom 
naszego miasta na świecie o ważnej rocznicy. 

Takie specjalne elementy pojawiające się na korespondencji to także gratka dla 
kolekcjonerów pamiątek filatelistycznych.

Datowniki okolicznościowe są wydawane przez Pocztę Polską dla upamięt-
nienia najważniejszych wydarzeń społecznych, kulturalnych, gospodarczych czy 
sportowych zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych. 

Park Jana Pawła II. Oferty 
na rewitalizację tańsze niż 

przewidywano?
Już po raz czwarty władze miasta przymierzają się do wyłonienia wykonawcy odpowiedzial-
nego za rewitalizację Parku Jana Pawła II. Budowa fontanny, toalety, alejek, monitoringu 
oraz instalacji wodociągowej do podlewania może doczekać się realizacji, gdyż ceny więk-
szości ofert są niższe niż przewidywano. 

Rewitalizacja Parku Jana Pawła II rozłożona została na 6 zadań. Najdroższym 
z nich jest budowa alejek spacerowych oraz montaż wyposażenia (ławek, koszy na 
śmieci, a także oznakowania). Na ten cel zabezpieczone zostało 800 tys. złotych, 
natomiast najniższa oferta opiewa na niespełna 855 tys. złotych. 

Drugim zadaniem, oszacowanym na 330 tys. złotych jest budowa tężni. 
Obiekt usytuowany w planach w miejscu obecnego wielkiego, wybrukowanego 
koła nie doczekał się jednak jak dotąd potencjalnego wykonawcy. Jak informuje 
Urząd Miasta na te zadanie nie została złożona żadna oferta.

Trzecim, co do wysokości kosztów zadaniem jest budowa i przebudowa sieci 
kablowych NN oraz budowa monitoringu wizyjnego. Założona kwota na ten cel 
wynosi 300 tys. złotych, zaś najniższa oferta opiewa na 296 tys. złotych. 

Kolejnym równie kosztownym zadaniem jest budowa toalety wraz z niezbędną 
infrastrukturą, która została oszacowana także na 300 tys. złotych. Jedyna oferta 
jaka wpłynęła na te zadanie opiewa na blisko 280 tys. złotych.

Następnym zadaniem, na które miasto zaplanowało przeznaczyć 290 tys. zło-
tych jest budowa fontanny, na którą złożone zostały dwie oferty, z których najtań-
sza jest o 20 tys. złotych wyższa od zabezpieczonych na ten cel środków.

Ostatnim zadaniem przewidzianym w rewitalizacji Parku Jana Pawła II jest 
budowa przyłączy i sieci wodociągowych oraz przyłączy i sieci kanalizacji sanitar-
nej. Na to zadanie znalazło się czterech potencjalnych wykonawców,   z których 
dwie oferty są poniżej środków w wysokości 170 tys. złotych, zabezpieczonych 
na ten cel przez miasto. Najniższa oferta opiewa na kwotę 120,5 tys. zł, kolejna 
natomiast na 166 tys. zł.

Jak przekonują urzędnicy przy wyborze najkorzystniejszej oferty, oprócz ceny, 
pod uwagę będzie brany również okres gwarancji na roboty budowlane oraz termin 
realizacji zamówienia.

Czy Łomża jest gotowa na 
czar dwóch kółek 
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domy przybrano flagami narodowymi, 
okna i balkony przystrojono zielenią i 
portretami Naczelnika Kościuszki. O 
godzinie 10 rozpoczęło się uroczyste 
posiedzenie Rady Miejskiej. W sali ob-
rad przybranej zielenią przewodniczący 
Rady rozpoczął posiedzenie oddając 
hołd bohaterowi narodowemu w setną 
rocznicę śmierci. Przedstawił radnym 
wniosek Komitetu Kościuszkowskie-
go o przemianowaniu Nowego Rynku 
na Plac Tadeusza Kościuszki. Wnio-
sek ten został przyjęty jednomyślnie. 
Rada uchwaliła także przeznaczyć 1000 
marek na budowę pomnika Tadeusza 
Kościuszki i 100 marek na koszty ob-
chodów.

Ku wiecznej rzeczy pamięci sporzą-
dzony został akt następującej treści:

„Roku pańskiego tysiąc dziewięć-
set siedemnastego miesiąca Październi-
ka my niżej podpisani przedstawiciele 
wszystkich stanów, wszystkich wyznań, 
wszystkich urządzeń społecznych i pań-
stwowych miasta Łomży, utworzywszy 
Komitet ku uczeniu pamięci Tadeusza 
Kościuszki – wielkiego bohatera przeło-
mowej doby Państwa Polskiego w setna 
rocznicę Jego zgonu , przedstawiamy:

I. Dla utrwalenia pamięci wielkie-
go szermierza i poświęconego ofiarnika, 
za wolność Ojczyzny i nakazów Jego w 
sercach najdalszych pokoleń wznieść w 
mieście Łomży, na placu odtąd imie-
niem Tadeusza Kościuszki zwanym, 
pomnik od Ziemi Łomżyńskiej..."

Minęło 100 lat, a plac Tadeusza 
Kościuszki znajduje się w centrum 
Łomży i jest najważniejszym węzłem 
komunikacyjnym w ruchu tranzyto-
wym i lokalnym.

Powstanie Listopadowe  
Portal historialomzy.pl odwołuje 

się w tym opisie do książki "Łomża w 
latach 1794 - 1866" Donaty Godlew-
skiej i Czesława Brodzickiego. 

"Już w pierwszych dniach powsta-
nia wśród powstańców znaleźli się 
słuchacze Uniwersytetu Warszawskie-
go, wywodzący swój rodowód z ziemi 
łomżyńskiej. Byli to: Józef Bagiński, 
Kazimierz Biłgorajski, Antoni Bukaty, 
Tomasz Choromański, Cyprian Cza-
jewski, Konstanty Czyż, ks. Ignacy Dą-
browski, Julian Dmochowski, Florian 
Drozdowski, Józef Ginet, Jan Gloger, 
ks. Stanisław Godlewski, Wincenty 
Gostkowski, Ferdynand Gott, Józef 
Hornowski, Antoni Izbicki, Andrzej 

Karwowski, Jan Karwowski, ks. Sta-
nisław Kondratowicz, Alfons Kropiw-
nicki, Mikołaj Kunatt, Józef Leśkie-
wicz, Stanisław Marciejewski, Ignacy 
Mostowski, Piotr Nowiński, Józef 
Konstanty Ramotowski, Romuald Ra-
wecki, Walerian Skarżyński, Wincenty 
Skarżyński, Józef Skłodowski, Wincen-
ty Skrypkunas, Wincenty Śmiarowski, 
Miichał Szaniawski, Wiktor Tyszka, 
Stanisław Zaręba i Adam Żaba".

Przez Łomżę i okolice przetacza-
ły się także wojska polskie i rosyjskie, 
które wzięły udział w bitwie pod Ostro-
łęką, jednym z kluczowych dla całego 
przebiegu powstania starć zbrojnych .

Powstanie Styczniowe
Jeszcze więcej związków ma Ziemia 

Łomżyńska z kolejną próbą walki Pola-
ków o niepodległość w XIX wieku  

Jak przypomina Urząd Miejski , 
pomnik Bohaterów Powstania Stycznio-
wego znajduje się w Łomży w miejscu 
straceń z okresu Powstania Styczniowego, 
na tzw. Mokrej Łączce. Jest tam także  
zbiorowa mogiła powstańców stycznio-
wych. Na odsłoniętym 2 listopada 1916 
roku pomniku – głazie widnieje napis: 
„1863 - BOJOWNIKOM ZA WOL-
NOŚĆ OJCZYZNY RODACY”. Obok 
znajdują się dwie tablice zawierające na-
zwiska powstańców straconych w Łomży 
w latach powstania:

- zabitych przez rozstrzelanie: Kon-

stanty Kulesza, Sylwester Jewreinow, Jan 
Chodkiewicz, Izrael Chonczak, Włady-
sław Iczkowski, Tomasz Kojka, Aleksan-
der Koniński, Julian Obuchowicz, Kra-
jewski, Szumski;

- powieszonych: Dominik Trzciński, 
Franciszek Stoduba, Stanisław Banach, 
Ignacy Bruliński, Józef Michalski, Anto-
ni Brzóska, Cyprian Januszczyk, Fabian 
Konopka, Andrzej Krulikowski, Chrza-
nowski.

Ponadto wielu łomżyńskich uczestni-
ków powstania styczniowego było więzio-
nych i zesłanych na Syberię. Aresztowano 
około tysiąca osób, a nad 144 osobami 
rozciągnięto nadzór policyjny. Na Syberię 
zesłano 119 osób, a w X pawilonie Cyta-
deli Warszawskiej osadzono 5 osób. Po-
nad 20 powstańców skazano na karę od 
roku do 20 lat przymusowych robót pod 
rygorem wojskowym w carskiej Rosji.

Warto dodać, że w czasie powstania 
styczniowego, m.in. na Ziemi Łomżyń-
skiej działał liczący nawet do tysiąca osób, 
oddział Józefa Konstantego Ramotow-
skiego „Wawra”.

"W grudniu 1863 r. powiat łomżyń-
ski został oddany pod zarząd rosyjskiego 
generała-gubernatora Murawiewa, nazy-
wanego też przez historię „Wieszatielem”. 
Aresztowano wówczas około 1000 osób, 
z których przeszło 600 wywieziono na 
Syberię. W lipcu tego roku doszło też 
do wymordowania przez Kozaków koło 
miejscowości Wygoda 50 uczniów gim-
nazjum łomżyńskiego. Najlepszym do-
wodem poświęcenia mieszkańców tych 
terenów są zbiorowe mogiły znajdujące 
się w Łomży, jak i na terenie powiatu" 
- pisał dla portalu 4lomza.pl o łomżyń-
skim  obliczu Powstania profesor PWSIiP 
Krzysztof Sychowicz.

- Chcemy dotrzeć do nazwisk, usta-
lić miejsca pochówku - mówi po tra-
gedii wymordowanej młodzieży Jerzy 
Wnorowski z Stowarzyszenia "Zapora" 
. - Prosimy o kontakt, wszystkich którzy 
mogliby pomóc w przywróceniu pamięci 
o młodych ludziach, którzy życiem zapła-
cili za marzenie o Polsce.  

historia

reklama

Ziemia Łomżyńska 
na powstańczym szlaku

Salutem białej broni ułani oddali hołd przy pomniku powstańców na Mokrej Łączce przy Szosie Zambrowskiej
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Z początkiem lutego rozpoczął działalność 
Dzienny Dom Senior + w Sławcu koło No-
wogrodu. 

Jak informuje Karol Babiel, z UM 
w Nowogrodzie,  mieszkańcy gminy, 
którzy zgłosili chęć udziału w projek-
cie, będą mieli zapewnioną 8-godzinną 
ofertę zajęć od poniedziałku do piątku. 
W ramach pobytu będą mogli korzy-
stać z usług socjalnych w tym wyżywie-
nia – jeden ciepły posiłek - a także zajęć 
terapeutycznych i fizjoterapeutycznych. 
Do dyspozycji są dwa pomieszczenia 
do poprawiania aktywności ruchowej 
czy kinezyterapii, wyposażone w odpo-
wiedni sprzęt dostosowany do potrzeb 
i sprawności seniorów, a także pokój 

dzienny ze sprzętem RTV, biblioteczkę, 
pokój relaksacyjny i kuchnię.

- W wolnym czasie prowadzo-
ne będą kółka zainteresowań, kursy 
szydełkowania i  szycia na maszynie 
- mówi Ewa Fiega ze Stowarzyszenia  
Pielęgniarek i Położnych na Rzecz 
Rozwoju, Promocji i Doskonalenia 
Zawodowego, które będzie prowadzić 
Dzienny Dom Senior +. - Będziemy 
starać się aby seniorzy spędzili ten czas 
w ciekawy sposób - dopowiada.

Podopieczni placówki będą pod 
stałą opieką pielęgniarki. Dzięki temu 
skorzystają z edukacji zdrowotnej, a 
ich stan zdrowia będzie monitorowany 
poprzez mierzenie ciśnienia, tętna oraz 

poziomu cukru. Ćwiczenia pod okiem 
fizjoterapeuty pozwolą im dbać o swoją 
kondycję fizyczną i zdrowie.

- Bardzo mi się tu podoba, będzie 
można miło spędzić dzień, a przy oka-
zji skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych 
- mówi jedna z pań uczestniczących w 
projekcie. 

Dzienny Dom Senior + w Sławcu 
powstał dzięki dofinansowaniu z bu-
dżetu państwa w kwocie 300 tysięcy 
złotych, a także budżetu gminy Nowo-
gród - prawie 100 tysięcy.

Zambrów, karnawał,  
muzyka i taniec

Utwory muzyki tanecznej 
i filmowej znalazły się w 
programie karnawałowego 
koncertu Miejskiej Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej 
w Zambrowie. Orkiestrze na 
scenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury towarzyszyły grupy 
taneczne mażoretek. 

-Tak jak co roku 
koncert w czasie prze-
znaczonym na zabawę 
jest dla nas szczególnym 
wydarzeniem i okazją do 
zaprezentowania talen-
tów i umiejętności członków orkiestry i zespołów tanecznych – powiedział Krzysz-
tof Witkowski dyrygent orkiestry. 

Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Zambrowie często koncertuje w mie-
ście oraz na zagranicznych scenach.W czerwcu tego roku orkiestra wraz z zespoła-
mi z kraju i zagranicy  wystąpi na  festiwalu  organizowanym w Zambrowie. 

WIESŁAW KOŁOWSKI 

Baśniowy bal w 
Kolnie 

W kolorową i roztańczoną krainę marzeń 
zmienił się Kolneński Ośrodek Kultury i Spor-
tu za sprawą balu przebierańców w Kolneń-
skim Ośrodku Kultury i Sportu.

Dzieci wystąpiły w strojach swo-
ich ulubieńców z bajek, baśni i filmów. 
Karnawałowy nastrój udzielił się także 
rodzicom. 

- Do ostatniej chwili przed wyjściem 
zmienialiśmy stroje, w końcu z synem 
wystąpiliśmy w kostiumach myszki Miki 
- powiedziała Paulina Długozima.

Na balu wiele się działo. Były np. 
konkursy z nagrodami oraz wykonywa-
nie karnawałowych makijaży. Wspaniałe, 
karnawałowe makijaże wykonywały wy-
chowawczynie i animatorki z kolneńskie-
go OHP. 

WIESŁAW KOŁOWSKI Karnawałowe makijaże wykonywały animatorki z kolneńskiego OHP.

Nowogród - Sławiec. 
Seniorzy lubią aktywność

Zambrowskiej orkiestrze zawsze towarzyszą grupy 
taneczne.    
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Mandat zbliżeniowo? 
Teraz to możliwe

80 terminali płatniczych trafiło do 
podlaskiej policji. Dzięki tym urzą-
dzeniom będzie można natychmiast 
opłacić mandat karny bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów, w miejscu za-
trzymania. 

Ogólne zasady programu 
omówił wiceminister spraw we-
wnętrznych i administracji Ja-
rosław Zieliński na spotkaniu z 
podlaskimi funkcjonariuszami.

Inauguracja programu ter-
minali płatniczych w wojewódz-
twie podlaskim odbyła się przed 
budynkiem Komendy Miejskiej 
Policji w Suwałkach. Za pomocą 
tych urządzeń  można od razu 
opłacić mandat karny używając 
swojej karty płatniczej. Warto 
dodać, iż osoby posiadające zagra-
niczne karty płatnicze będą miały 
możliwość zapłacenia mandatu w 
swojej walucie.

Na briefingu prasowym zor-
ganizowanym w Suwałkach  Ja-

rosław Zieliński poinformował zebranych o prze-
kazaniu podlaskim policjantom 80 terminali. W 
chwili obecnej w garnizonie podlaskim trwają 
szkolenia policjantów z obsługi tych urządzeń, a 
cały proces szkoleniowy, jak również wyposażania 
w terminale, ma zakończyć się 7 lutego.

Podlascy policjanci otrzymali już 50 urzą-
dzeń, do obsługi których przeszkolonych zostało 
91 policjantów. 

- Terminale trafią do wszystkich jednostek 
w naszym województwie. Najwięcej otrzyma 
Komenda Miejska Policji w Białymstoku, bo 20 
sztuk - powiedział inspektor Daniel Kołniero-
wicz, szef podlaskich policjantów. 

Jeśli chodzi o Komendę Miejską Policji w 
Łomży, do funkcjonariuszy z naszego miasta tra-
fiło 9 terminali. 

- Obecnie trwa montowanie urządzeń w ra-
diowozach. Ich sprawnego funkcjonowania możemy spo-
dziewać się w ciągu kilku dni – informuje Ewelina Śleszyń-
ska, oficer prasowa KMP w Łomży. 

Skuteczne poszukiwania
Zambrowscy policjanci  ustalili 

miejsca przebywania trojga osób po-
szukiwanych listami gończymi. Dwie 
z nich pomogli zatrzymać policjanci z 
innych jednostek.

Ukrywający się przed wymiarem 
sprawiedliwości chcieli uniknąć kar za 
oszustwa, spowodowanie śmiertelnego 
wypadku drogowego oraz złamanie wa-
runków przepustki z  zakładu karnego.

Kryminalni z Komendy Powiatowej 
Policji w Zambrowie w wyniku intensyw-
nych działań zlokalizowali trzy poszuki-
wane osoby. W związku z tym, że dwie z 
nich ukrywały się przed wymiarem spra-
wiedliwości w innych województwach, w 
ich zatrzymaniu pomogli funkcjonariusze 
z tamtych jednostek Policji. 

Pierwsza z osób wpadła w ręce 
mundurowych z Komisariatu Policji 
w Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszkaniec 
Zambrowa był poszukiwany za uchyla-
nie się od obowiązku alimentacyjnego. 
Dodatkowo okazało się, że 41-latek 
nie powrócił do zakładu karnego w   
wyznaczonym terminie. Drugi z po-
szukiwanych został zatrzymany przez 
policjantów z Komisariatu Policji w 

Markach. 44-letni mieszkaniec powia-
tu zambrowskiego był poszukiwany 
przez wołomiński sąd za spowodowa-
nie wypadku drogowego ze skutkiem 
śmiertelnym. Kolejna z poszukiwanych 
osób przebywała na terenie powia-
tu wysokomazowieckiego. 34–letnia 
mieszkanka powiatu zambrowskiego 
ukrywała się tam, bo za oszustwa miała 
do odbycia karę roku więzienia.

Podobną akcję przeprowadzili tak-
że łomżyńscy policjanci. Zatrzymali 
kobietę i dwóch mężczyzn poszukiwa-
nych na podstawie nakazów doprowa-
dzenia i zarządzeń sądów. Dwie osoby 
mają do odbycia karę pozbawienia wol-
ności, trzecia po opłaceniu kary grzyw-

ny została zwolniona.
Funkcjonariusze z Wydziału 

Kryminalnego łomżyńskiej komen-
dy zatrzymali  24–letnią mieszkan-
kę miasta, która zgodnie z nakazem 
doprowadzenia wydanym przez sąd, 
miała trafić do aresztu śledczego. Ko-
bieta ma do odbycia ponad 1,5 mie-
siąca kary pozbawienia wolności za 
oszustwo. Do zakładu karnego trafił 
również zatrzymany nieco wcześniej  
33-latek. Mężczyzna spędzi tam naj-
bliższe pół roku w za przestępstwo 
z art. 158 par 1 kodeksu karnego 
(udział w bójce lub pobiciu). Z kolei 
zatrzymany przez policjantów z Wy-
działu Patrolowo - Interwencyjnego 

37-latek, poszukiwany był zarządze-
niem sądu za nieopłaconą grzywnę. 
Mężczyzna po opłaceniu zaległej kary 
został zwolniony.

Amfetamina i plantacja 
konopi

Policjanci z Łomży zatrzyma-
li 27-letniego mieszkańca miasta. W 
domu, w którym przebywał, znaleźli  
blisko 24 gramy amfetaminy i niewiel-
ką plantację konopi .

Podejrzany o posiadanie narko-
tyków usłyszał już zarzuty. O jego lo-
sie zadecyduje sąd. Funkcjonariusze 
z Wydziału Kryminalnego Komendy 
Miejskiej Policji na podstawie swoich 
ustaleń , weszli do jednego z domów 
jednorodzinnych na terenie miasta. 
Podejrzenia się potwierdziły . Podczas 
przeszukania pomieszczeń

funkcjonariusze znaleźli blisko 24 
gramy amfetaminy. Zabezpieczyli także 
10 sadzonek konopi. 

O 51 KM/H Za szybko 
Policjanci zatrzymali prawo jaz-

dy kierującemu audi, który w Łomży 

przekroczył dopuszczalną prędkość. 
Mężczyzna w obszarze z ograniczeniem 
do 40km/h, jechał o 51 km/h szybciej. 
Mieszkańcy wielokrotnie

sygnalizowali w tym miejscu, że 
kierowcy przekraczają dozwoloną pręd-
kość, zgłaszając to na Krajowej Mapie 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. W reakcji na 
te zgłoszenia, policjanci kontrolują tam 
teraz częściej jazdę kierowców.

Policjanci ruchu drogowego na 
Szosie do Mężenina zatrzymali 64-let-
niego kierowcę audi, który w miejscu, 
gdzie dodatkowo obowiązuje ograni-
czenie prędkości do 40km/h, jechał 
z prędkością 91km/h. Mężczyzna za 
popełnione wykroczenie został ukarany 
mandatem w wysokości 500 zł, a jego 
konto zasiliło 10 punktów karnych. 
Policjanci zatrzymali mu także prawo 
jazdy. 

Policjanci apelują o ostrożną i roz-
ważną jazdę, a także przypominają, że 
to właśnie nadmierna oraz niedosto-
sowana do warunków drogowych i 
atmosferycznych prędkość jest jedną z 
głównych przyczyn wypadków drogo-
wych.

Mniej hazardu  
w Zambrowie

Nielegalne automaty do gier hazardowych znaleźli i zabezpieczyli w Zambrowie funkcjo-
nariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Łomży.

KAS zajmuje się m. in. zwalczaniem hazardowej "szarej strefy". Jak informuje 
aspirant Maciej Czarnecki z zespołu prasowego Izby Administracji Skarbowej w 
Białymstoku, efekty przyniosła jedna z ostatnich akcji w tej dziedzinie  przepro-
wadzona przez  funkcjonariuszy Służby Celno - Skarbowej z Łomży. Skontrolo-
wali oni 2 lokale w Zambrowie, co do których zachodziło podejrzenie, że są w 
nich urządzane nielegalne gry hazardowe.  "Podejrzenia mundurowych okazały 
się trafne. Po wejściu do pomieszczeń wyposażonych m.in. w monitoring służący 
do selekcji klientów funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 7 nielegalnie działają-
cych maszyn do gier hazardowych" - relacjonuje asp. Maciej Czarnecki. 

Organizatorom procederu grożą wysokie kary grzywny, a nawet kara pozba-
wienia wolności. Oprócz sankcji karnych zgodnie z przepisami obowiązującymi 
od 1 kwietnia 2017 roku osoby urządzające tego typu nielegalne gry muszą liczyć 
się z karą pieniężną w wysokości 100 tys. od każdego automatu.

POD PARAGRAFEM
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Marlena Siok: - Posługując się wielkim uproszczeniem, 
można by powiedzieć, że  do Łomży sprowadza panią 
sztuka. Promocja Katalogu Zbiorów Muzealnych Diece-
zji Łomżyńskiej, a także pani książki „Lista Wächtera”. 
Brawurowe śledztwo prowadzone w 8 krajach, na 2 
kontynentach. Wszystko po to, by dowiedzieć się, gdzie 
zniknęły dzieła sztuki zagrabione z okupowanych ziem 
Rzeczpospolitej. Czy tę książkę można traktować zatem 
jako głos oskarżenia? 

Magdalena Ogórek: -  Bardzo dziękuję za 
piękne pytanie.  Na wstępie chciałabym przede 
wszystkim pogratulować państwu takiego katalogu 
i  wydawnictwa, bo warto, żeby cała Polska poznała 
zbiory Muzeum Diecezjalnego w Łomż i  zetknę-
ła się  z zabytkami Ziemi Łomżyńskiej, które tutaj 
można spotkać. Sama je poznaję i bardzo się z tego 
powodu cieszę. Wracając do pani pytania - tak. My-
ślę, że ma pani rację. Ta książka jest w jakimś sen-
sie aktem oskarżenia. Dlatego, że po raz pierwszy 
ujawnia fakty o zbrodniarzu wojennym, gubernato-
rze Dystryktu  Krakowskiego. Później gubernatorze 
Dystryktu Galicyjskiego, który popełnił na terenie 
okupowanej Polski nie tylko zbrodnie związane z 
masakrą ludności, także cywilnej. Przede wszystkim 
jednak dokonywał okrutnych grabieży z oddziałów 
poszczególnych muzeów. Nie tylko w Krakowie. 
Szlaki wskazują także na Warszawę. Po II Wojnie 
Światowej słuch jednak po nim zaginął. Mimo, że 
była to postać tak wysoko postawiona. Funkcjona-
riusz, który był generałem SS, po II Wojnie Świa-
towej został wymazany z ludzkiej pamięci. Mam na 
myśli czyny, których się dopuścił i to, za co jest od-
powiedzialny. „Lista Wächtera”, to właściwie pierw-
sza książka, która tak kompleksowo opowiada o jego 
działalności. Los napisał całą tę historię tak, że jest 
to podwójny akt oskarżenia. Po pierwsze z uwagi 
na zbrodnie dokonane na ludności, a także sztuce. 
Po drugie wybrzmiewa w okresie, kiedy świat bar-
dzo by chciał, żebyśmy przyjęli frazy „polskie obozy 
koncentracyjne” jako prawdę historyczną. Tymcza-
sem, jest to wierutne kłamstwo. Dlatego myślę, że 
ta książka ma swoją podwójną wymowę. Ponadto 
opowiada także o tym, co działo się w niemieckich 
i austriackich obozach koncentracyjnych, obozach 
zagłady. Jest to akt oskarżenia, który wybrzmiewa 
sam przez siebie, bowiem rodzina Wächterów nie 
chce tej książki i mocno się przed nią broni. Bardzo 
boją się tej książki, do tego stopnia, że straszą mnie i 
wydawnictwo pozwami sądowymi. To według mnie 
jeszcze bardziej udowadnia jak ważne są tego typu 
publikacje.

M.S: - Czy próby zablokowania tej publikacji przez ro-
dzinę Wächterów przy wykorzystaniu sądu austriackie-
go świadczą zatem o sile tej książki? Udowadniają jak 
potężny może być to oręż w walce o prawdę? 

M.O: - Myślę, że tak. Przyjmuję to jako au-
torka z ogromnym szczęściem, ale także pokorą. 
Czytam wszystkie komentarze, które do mnie na-
pływają. Bardzo się cieszę, że ta książka znalazła 
tak szerokie grono odbiorców, dlatego, że dzięki 
temu można popularyzować tego typu wiedzę i 
wygłaszać prawdę o Polsce. Dobrze by było, żeby  
ta prawda została wypowiedziana również w ję-
zyku angielskim czy niemieckim, tak by mogła 
zostać wypuszczona w świat. Na zachodzie przez 
każdą tego typu książkę łatwiej walczyć z zakłama-
niem, z fałszerstwami w historii Polski. To bardzo 
przykre i smutne, że musimy się z tym borykać. 
Okazuje się, że w 2018 roku świat chce napisać 
historię II Wojny Światowej na nowo w skali ku-
riozalnej. Jeszcze chwila, a przyjdzie nam tylko 
usłyszeć definicję mówiącą o tym, że za II Wojnę 
Światową odpowiedzialni są Polacy. Jestem bardzo 
ciekawa gdzie dobrniemy w skali tego absurdu.
M.S: - W swojej książce stara się pani ustalić m.in. gdzie 
znajdują się zagrabione dzieła sztuki, a także kto oferu-
je je na antykwarycznym rynku. Które z tych odkryć we-
dług Pani są najbardziej cenne? Rzucają nowe światło w 
poszukiwaniu i dociekaniu prawdy o II Wojnie Świato-
we, jeśli chodzi o przestrzeń sztuki?

M.O: - W „Liście Wächtera” po raz kolejny 
potwierdza się to, że grabież polskiej  kultury zo-
stała przeprowadzona metodycznie. Cechowała się 
doskonałym zorganizowaniem. Chociażby to, co 
dzieje się wokół „Walki karnawału z postem”, bez-
cennego obrazu Pietera Bruegela pokazuje, że w 
tym wypadku Austriacy i Niemcy orientowali się 
wcześniej. Przeprowadzali coś w rodzaju wizji lo-
kalnej,  jeszcze przed wojną, by zorientować się do-
kładnie, co znajduje się w zbiorach Polski. W mo-
mencie wybuchu wojny oni doskonale wiedzieli 
po co tutaj przyjeżdżają. Wskazują na to pierwsze 
rabunki Wächterów, które przypadają już na paź-
dziernik, listopad i grudzień  1939 roku. Bardzo 
wcześnie. Co więcej, okazuje się, że oni przyjeżdża-
ją z pełną wiedzą . Małżonka Ottona Von Wächte-
ra, Charlotta doskonale wie, co i gdzie ma znaleźć. 
W związku z tym te dzieła zostają bardzo szybko 
wywiezione z Krakowa. Pokazuje to pewien plan i 
schemat działania. Pewną organizację, polegającą 
na jak najszybszym upłynnieniu, wywiezieniu tych 
artefaktów z terenu okupowanego.

M.S: -  Podczas prowadzenia śledztwa miała Pani okazję 
osobiście poznać rodzinę Wächterów. Czy było to trudne 
spotkanie? 

M.O: - Zdecydowanie tak. Miałam okazję 
spotkać się z synem Ottona von Wächtera. Pa-
miętam każdą sytuację, która miała miejsce w 
jego domu, mieszczącym się w zamku. To wła-
śnie tam zderzały się nasze dwie wizje historii. 
Dla mnie było bardzo trudne do przyjęcia to, 
że tak naprawdę nie było prawdziwej denazyfi-
kacji mentalnej. Gdyby była, to nie słyszałabym 
w XXI wieku, że jego ojciec był dobrym nazi-
stą. Było to strasznie trudne. Także opowieści 
czy argumenty jakie Horst Wächter próbował 
użyć, żeby przekonać mnie, że jego ojciec był 
dobrym człowiekiem, że wcale nie odpowiadał 
za zbrodnie Holocaustu, a przecież to komplet-
na nieprawda. Między innymi właśnie dlatego 
ścigała go Norymberga. To spotkanie było po 
prostu emocjonalnie bardzo trudne. Z wy-
kształcenia jestem historykiem, a to wcale nie 
ułatwia, a wręcz utrudnia, gdyż funkcjonuje 
jeszcze większa świadomość tego, co stało się na 
terenie okupowanej ojczyzny, jakie to było cięż-
kie. Zdarzenia, których odium właściwie nosi-
my do dziś. I przypominamy sobie szczególnie 
teraz, kiedy musimy walczyć z pomówieniami, 
które niektóre media w nas kierują. Mam na 
myśli oczywiście hasło „polskie obozy koncen-
tracyjne”. Myślę, że ta książka jest podwójnie 
ważna. Z jednej strony odkrywa prawdę, ale jest 
także ważna, gdyż wybrzmiewa w tym trudnym 
dyskursie zarówno politycznym jak i historycz-
nym dla wielu stron. Wydaje mi się jednak, że 
wartość pokazania tego jak naprawdę było, że  
byliśmy rabowani również przez Austriaków, że 
odbywało się to w białych rękawiczkach, ale w 
sposób niezwykle wysublimowany i zbrodni-
czy jest nieoceniona. Dlatego sądzę, że jest to 
wartość dodana, będąca pewną perspektywą tej 
książki.
M.S: - Historycy sztuki liczbę zrabowanych dzieł szacują 
na około pół miliona, z czego tylko 64 tysiące zostało 
sklasyfikowanych i objętych poszukiwaniami. Jak in-
formuje zespół ds. rewindykacji dóbr kultury działają-
cy przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych tylko kilka 
z nich wraca rocznie do Polski. Jak pani sądzi, w czym 
tkwi największa trudność ich odnalezienia i odzyska-
nia?

M.O: - To jest bardzo obszerny, złożony i 
trudny temat. Wszystko zawsze sprzysięgało się 

przeciwko pokrzywdzonym. Ofiary, które próbo-
wały w czasie II wojny światowej dochodzić swo-
ich praw i odzyskiwać swoją własność, napotykały 
wiele trudności ze strony państw, które były naj-
większymi beneficjentami tych rabunków. Pisały 
swoje prawo tak, żeby utrudnić odzyskanie dzieł 
po wojnie. My, jako Polska, cały czas się boryka-
my z tego typu zjawiskiem.

Warto posłużyć się w tym miejscu jednym 
z ostatnich przykładów. Mam tu na myśli obraz 
„Ostatni  taniec wśród mieczów” Henryka Sie-
miradzkiego, który zamiast do Polski wraca do 
niemieckiego kolekcjonera, mimo dokumentów 
świadczących o jego własności po stronie pol-
skiej. A my, patrzymy zupełnie bezradnie na to, 
że obraz zamiast do macierzy, do miejsca skąd 
wyjechał wraca w miejsce po stronie byłego oku-
panta. Wraca do kraju, który kiedyś podczas II 
wojny światowej napadł na Polskę. Co więcej, 
potomkowie tamtych osób, które nam te obrazy 
wywiozły, otrzymują je z powrotem. To jest nie-
bywałe. Ktoś z boku mógłby powiedzieć, że to 
niemożliwe i tak się nie dzieje, ponieważ zawsze 
wszystko kończy się dobrze, a prawda i prawo 
zwycięża? Wydawać by się mogło, że skoro pra-
wo funkcjonuje, to wszystko powinno odbywać 
się sprawiedliwe. A tymczasem tak nie jest. W 
przypadku grabieży polskich dóbr kultury widać 
to bardzo wyraźnie.
M.S: - Dlatego bardzo ważne jest tworzenie takich 
miejsc, jak m.in. Muzeum Diecezjalne w Łomży, które 
gromadzi tak piękne zbiory. Czy dzięki temu mamy 
szansę na ocalenie polskich dóbr kultury?

M.O: - To prawda.  Spotkałyśmy się  w 
miejscu niezwykłym, myślę najbardziej adekwat-
nym, jeśli chodzi o oprawę tematyki tej książki, 
ponieważ Łomża także ma swoje bolesne straty, 
o których pięknie przypominał ksiądz Tomasz 
Grabowski. Pragnę jeszcze państwu powiedzieć o 
bardzo ważnej rzeczy. Bardzo często zapominamy, 
że te obrazy, rzeźby oraz inne cenne dzieła sztu-
ki zrabowane podczas II wojny światowej mają 
nierzadko na swoich ramach krew. Bardzo lubię 
o tym przypominać , gdyż jest to metafora, która 
mówi nam i przypomina, że za każdym obrazem 
czy za każdą rzeźbą kryje się stracone ludzkie życie 
lub też tragedia całej rodziny i nigdy nie wolno 
nam o tym zapominać.  
M.S: - Serdecznie dziękuję za spotkanie. 

M.O: - Ja również bardzo dziękuję za rozmo-
wę. Było mi niezmiernie miło.

O zbrodniarzu, który grabił Polskę
O brawurowym śledztwie prowadzonym w 8 krajach, na dwóch kontynentach, dziełach sztuki zagrabionych z okupowanych ziem Rzeczpospolitej oraz walce o ich powrót do Polski z doktor 

Magdaleną Ogórek rozmawia Marlena Siok.

 Relacja ze spotkania i rozmowa z Magdaleną Ogórek w Telewizji Narew i na www.narew.info 



Fo
t. m

wm
ed

ia

Joanna Moro 
Odnosiła naprawdę wspaniałe sukcesy,  

ale doznała też dotkliwych porażek. 
Najtrudniejsze chwile ma już za sobą. 

Jak kameleon
W 2007 roku zagrała postać Zosi Karnickiej w serialu „Barwy szczęścia".  

Po przerwie wróciła.
Urodziła i wychowała się w Wilnie, w polskiej rodzinie. Tam stawiała pierwsze kroki 

na deskach scenicznych: należała do szkolnego koła teatralnego, działała także w Pol-
skim Teatrze w Wilnie. W 2003 roku przyjechała studiować w Polsce, w 2007 roku 
ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie. Została w Polsce. Jak kiedyś powiedziała 
Polska kojarzyła się jej „z dobrobytem, serdecznością, ciepłem. Czułam, że to po prostu 
lepszy świat”. 

Tak naprawdę jej aktorska kariera trwa tylko dziesięć lat. Została gwiazdą po zagraniu 
piosenkarki Anny German w serialu „Anna German. Tajemnica białego anioła”. Wydawało 
się, że po tym będzie jeszcze lepiej. Ale nastąpiła katastrofa. W czerwcu 2013 poprowadziła 
festiwal w Opolu. Zaśpiewała… i to była delikatnie mówiąc totalna klapa. Jej notowania za-
częły dramatycznie spadać, a sama aktorka nerwowo szukała rozwiązania tej sytuacji. Kiedyś 
powiedziała: „Chciałam przefarbować włosy, bo myślałam, że coś to zmieni"

„Bardzo przeżyłam porażkę w Opolu, czułam się zmiażdżona krytyką, która na mnie spa-
dła. Wcześniej wszyscy chwalili mnie za rolę Anny German, a tu nagle musiałam się zmierzyć 
z tyloma nieprzychylnymi opiniami. Dużo czasu zajęło mi, by się z tym uporać i otworzyć na 
nowe wyzwania” – wyznała „Gali”.

„Producentka »Anny German«, kiedy zaczynałam pracę na planie serialu, mówiła, że teraz 
będę dostawała same ambitne role, że ten serial umocni moją pozycję. Tymczasem stało się 
inaczej” – wyznała aktorka.

Joanna Moro wyjechała do Rosji grać w serialu „Talianka". Za dzień na planie serialu do-
stała gwiazdorską stawkę. Po serialu „Anna German" Moro stała się bardzo popularna w Rosji, 
więc nie powinna dziwić stawka zaproponowana aktorce.

Serial odniósł sukces i w Rosji, i w Polsce. Początkowo planowała, że wyprowadzi się do 
Rosji, ale została w Polsce! Rodzina okazała się najważniejsza. Joanna Moro została z mężem 
Mirosławem Szpilewskim i synami Jeremim (4 lata) i Mikołajem (7 l.) w kraju i znów pojawiła 
się na planie serialu „Barwy szczęścia''.

W wywiadzie dla magazynu „Tele Tydzień'' przyznała, że dla niej najważniejsza jest rodzi-
na. „Chciałam przeprowadzić się do Rosji. Był taki pomysł, ja byłam za, ale rodzina chciała zo-
stać w Polsce! Produkcja od dawna proponowała mi pracę w »Barwach szczęścia«, ale nie było 
czasu. Teraz czas się znalazł, toteż Zosia pojawi się znów w serialu. Granie w nim to dla mnie 
ogromna przyjemność. Atmosfera jest wyjątkowo miła. Choć na co dzień mam sporo pracy, bo 
gram w trzech sztukach teatralnych, to nie narzekam, bo kocham teatr. Marzyłam, by rozwijać 
się na scenie, bo wtedy czuję sens mojej pracy i spełniam się jako aktorka. Oczywiście czasem 
brakowało mi planu zdjęciowego i, gdy producenci zgłosili się do mnie z taką propozycją, od 
razu podjęłam wyzwanie. Scenariusz wygląda interesująco. Życie mojej Zosi nabiera barw. 
I cieszę się, że będzie mogła wnieść trochę kolorów także do życia Chowańskiego, którego gra 
Jacek Rozenek”. 

„Nie mogę zdradzić co się będzie działo, bo widzowie nie będą mieli przyjemności z oglą-
dania. Powiem tylko, że im pikantniej i bardziej kolorowo w życiu, tym ciekawiej. A mój wątek 
będzie czasem nawet sensacyjny. A już najbardziej się cieszę, że ja, Joanna Moro, wreszcie będę 
mogła pokazać, że jestem kameleonem” – powiedziała interii.pl.

„Jestem teraz w najciekawszym i najpiękniejszym okresie życia – wyznaje „Pomponikowi”. 
Jako kobieta czuję się spełniona. Mam rodzinę, trochę odchowane dzieci. Mam też więcej cza-
su dla siebie. Czuję się piękna i dojrzała. Spełniam się jako aktorka, gram w serialach, teatrze, 
zdarza się kino, a przede wszystkim jest we mnie spokój i harmonia. Umiem docenić to, co jest 
dobre, a trudne momenty odsunąć na bok”.

Barwy szczęścia
TVP2

Piątek 11.15, 19.40, 20.05
TVP Polonia

Sobota 6.10, 6.35, 7.00, 7.30
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z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
To właśnie 

miłość
TVP2 piątek 22.30

Londyn, tuż przed świętami Bożego Narodzenia... 

Poznajemy dziesięć różnych historii miłosnych. 

Bohaterów łączą związki rodzinne i towarzyskie. Premier 

Wielkiej Brytanii (Hugh Grant) zakochuje się w sekretarce 

pierwszego dnia urzędowania.

 

Polowanie
TVP Kultura piątek 20.20

Dramat obyczajowy. Lucas jest nauczycielem na 

prowincji. Prowadzi samotne życie. Z czasem znajduje 

miłość, a także układa sobie relacje z synem. Spokojną 

egzystencję Lucasa zmienia pewna dziewczynka, która 

oskarża go o molestowanie seksualne.

 

Do utraty sił
TVP1 sobota 20.15

Dramat obyczajowy. Bokser Billy Hope zdobył sławę 

i bogactwo. Jego życie załamuje się po tragicznej śmierci 

żony. Mężczyzna postanawia jednak walczyć o córkę, 

która trafiła do rodziny zastępczej. Pomaga mu legenda 

boksu.

 

Love, Rosie
TVN7 sobota 20.55

Komedia romantyczna. Przyjaźniący się od dzieciństwa 

Rosie i Alex wydają się sobie przeznaczeni. Ich 

drogi z biegiem lat się rozchodzą. Rosie zachodzi 

w nieplanowaną ciążę, a Alex wyjeżdża, by podjąć studia 

w Bostonie.

Django
TV Puls niedziela 20.00

Zaskakujący, przykuwający uwagę, ze znakomitymi 

dialogami, ze scenami, które porażają dramatyzmem 

czy przemocą i takimi, w czasie których wybuchamy 

śmiechem. Django, były niewolnik, oraz łowca głów 

Schultz tropią braci, poszukiwanych za morderstwo.

Igrzyska zimowe

Rekordy, 
medale, 

pieniądze
Uczestnicy zimowych igrzysk 
w Pjongczang w 2018 roku 

rywalizować będą  
w 102 konkurencjach  

w 15 dyscyplinach sportowych. 

Na XXIII Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie zakwalifikowali się re-
prezentanci 89 państw oraz spor-
towcy z Rosji. 5 grudnia 2017 roku 
MKOl ogłosił decyzję o wyklucze-
niu Rosji z udziału w igrzyskach, 
w związku z aferą dopingową jaka 
miała miejsce podczas poprzednich 
igrzysk w Soczi. Zawodnicy z Rosji, 
którzy udowodnią, że nie stosowali dopingu, będą mogli 
wystąpić pod flagą olimpijską. Dotyczy to 169 sportow-
ców z tego kraju.

Na zimowych igrzyskach w Pjongczangu po raz 
pierwszy wezmą udział zawodnicy z 5 państw: Ekwado-
ru, Erytrei, Kosowa, Malezji i Singapuru.

Medale olimpijskie są pozbawione jakichkolwiek 
ozdobników. Jedynie faktura powoduje, że nie mamy 
do czynienia z prostym, jednolitym kołem. Na awersie 
znajdziemy jedynie pięć kół olimpijskich. Rewers to 
logo igrzysk oraz zgodnie z kilkudziesięcioletnią tradycją 
nazwa dyscypliny i konkurencji, w której dany medal 
przyznano.

Na boku medalu znajdziemy napis w alfabecie 
koreańskim: „Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pjon-
gczang". Każdy medal będzie miał także niebieską 
szarfę, która ma być symbolem tradycyjnych kore-
ańskich strojów. Do medalu dołączone będzie także 

drewniany futerał. Podobnie jak medal będzie okrą-
gły. 

Złoty medal olimpijski waży 586 g, srebrny 580 g, 
zaś brązowy - 493 g.

Olimpijskie medale mają 92,5 mm szerokości,  
109 mm długości (wliczając uchwyt na szarfę) oraz w za-
leżności od krążka 4,4-9,42 mm grubości.

Złote i srebrne medale są wykonane w 99,9 proc.  
ze srebra. Najcenniejsze krążki zawierają w sobie 6 g zło-
ta. Brązowe medale zostały z kolei wykonane z czerwo-
nego mosiądzu.

Biały tygrys o imieniu Soohorang i niedźwiedź hi-
malajski Bandabi będą oficjalnymi maskotkami igrzysk. 
Imię Soohorang pochodzi od koreańskich słów Sooho 
(ochrona) i ho-rang-i (tygrys). W tym kraju biały ty-

grys jest uważany za świętego opie-
kuna wszystkich zwierząt. Niektórzy 
mieszkańcy twierdzą, że półwysep, na 
którym leży państwo, ma kształt tego 
zwierzęcia. Z kolei symbol paraolim-
piady, niedźwiedź Bandabi symbolizu-
je odwagę oraz silną wolę.

Wybudowany za 109 mln dolarów 
stadion w Pjongczangu będzie gościć 
zaledwie cztery ceremonie - otwarcia 

i zamknięcia igrzysk olimpijskich (9-25 lutego) oraz 
paraolimpiady (8-18 marca). Gdy tylko zgaśnie znicz, 
obiekt na 35 tysięcy miejsc zostanie rozebrany.

Polacy, którzy wywalczą miejsca w pierwszej trójce, 
otrzymają od Polskiego Komitetu Olimpijskiego hono-
raria. O ich wysokości poinformował dziennikarz Prze-
glądu Sportowego:

Złoty medal - 120 tys. zł., srebrny - 80 tys. zł., brą-
zowy - 50 tys. zł.

Sukcesy w kategoriach drużynowych uprawnią 
członków zespołu do otrzymania 75 proc. wymienio-
wych stawek.

Wynagrodzenia otrzymają również trenerzy – 50 
proc. stawek sportowców. 

Ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
Pjongczang 2018

TVP1 piątek , 11.55 (studio: 11.05, 14.05, 15.00)
16.10 relacja z przygotowań do zimowych igrzysk

194 odcinki 

Anioł  
ma ciężkie życie

Mała Marichuy zostaje powierzona przez chorą mat-
kę opiece księdza, który oddaje ją do sierocińca. W wie-
ku 14 lat dziewczynka ucieka i staje się dzieckiem ulicy. 
Przeżywa różne koleje losu, zanim osiągnie stabilizację.

Słodycz i piękno Marichuy przypominają anioła, 
a są tacy, którzy myślą, że mogą go łatwo zniszczyć, za-
pominając, że anioł jest w stanie pokonać demona…

„Nie igraj z aniołem" to meksykański serial (194 od-
cinki), który widzowie w Polsce mogli zobaczyć w TV4 
w 2009 roku. William Levy i Maite Perroni dzięki nie-
mu stali się prawdziwymi gwiazdami. 

Nie igraj z aniołem
TV4

Piątek 10.00, 16.00, 17.00 (odc. 1, 2, 3)

będzie się działo
Dożywocie w więzieniu

Jak 
przetrwać 
najgorsze

Komicy w roli dwóch mężczyzn odbywających 
karę dożywocia w więzieniu za przestępstwo, 

którego nie popełnili

Wygadany artysta-oszust, Rayford (Eddie Murphy), i spo-
kojny kasjer bankowy, Claude (Martin Lawrence), spotykają 
się przypadkiem. Ray musi spłacić długi, a Claude naprawić 
nadszarpniętą reputację. Wyruszają więc razem na południe 
w nadziei na zarobienie szybkiej forsy. Prześladuje ich jednak 
pech, niepowodzeniom nie ma końca, a jeszcze na dodatek 
zostają oskarżeni o morderstwo i stają przed sądem. „Życie" 
to niezwykle zabawna opowieść, po której zwrot „przyjaźń na 
całe życie" nabiera całkiem nowego znaczenia.

W scenie, w której Ray i Claude stoją na skrzynkach 
z butelkami, Claude mówi, że utknął mu palec w butelce. 

Zdarzyło się to naprawdę podczas kręcenia tej sceny, jednak 
aktorzy grali dalej. Śmiech Eddiego Murphy'ego jest całko-
wicie naturalny.

Słowo „fuck" w filmie słychać 63 razy.
Murphy został umieszczony na 10. miejscu listy najlep-

szych komików wszech czasów według „Comedy Central”.
Murphy jest też muzykiem, nagrywa, wydaje płyty, ze 

zmiennym szczęściem. Jego piosenka „Party All the Time”. 
w 2004 roku umieszczona została na 7. miejscu listy 50 naj-
gorszych utworów wszech czasów według telewizji VH1 oraz 
magazynu muzycznego Blender.

Aktor jest już ojcem dziewięciorga dzieci. 9-letnia córecz-
ka Angel pochodzi ze związku z Mel B ze Spice Girls. Aktor 
twierdził, że Mel B wrobiła go w dziecko, kłamiąc, że wzięła 
tabletkę antykoncepcyjną. Według aktora Spicetka chciała 
w ten sposób wyciągnąć od niego grube miliony. 

Życie
TV Puls 

Piątek 00.25

Makaronowy zawrót głowy

Smaczne 
rozmowy

To nie będzie kolejny program o gotowaniu! 
To będzie kulinarny talk-show, w którym gospo-
darzami przy jednym stole, będą nie byle jakie 
osobowości: Paulina Chylewska – prezenterka, 
dziennikarka sportowa telewizji Polsat i Szymon 
Kołecki - złoty i srebrny medalista olimpijski 
w podnoszeniu ciężarów, mistrz Europy i wice-
mistrz świata. To właśnie oni do swojej kuchni 
zaproszą i ugoszczą w niej znane i lubiane posta-
ci, z którymi porozmawiają na tematy związane 
z kuchnią różnych stron świata i zdrowym odży-
wianiem, a także podyskutują o ulubionych potra-
wach gwiazd. Pojawią się m.in.: Ania Wyszkoni, 
Staszek Karpiel-Bułecka, Mariusz Pudzianowski, 
Tomasz Majewski, Anita Sokołowska, Magda 
Stużyńska, Ela Romanowska, Karolina Szostak, 
Rafał Maserak, Radek Liszewski, Stefano Terrazzi-
no, Agnieszka Hyży i wielu, wielu innych. 

Przypomnijmy, że Paulina Chylewska z koń-
cem czerwca 2017 roku odeszła z Telewizji Pol-

skiej, gdzie pracowała przez 21 lat. Prowadziła 
tam serwisy sportowe, studio transmisji z igrzysk 
olimpijskich, a także programy lifestylowe (m.in. 
„Kawę czy herbatę?” i „Dzień Dobry Polsko”), fe-
stiwale muzyczne i gale kulturalne oraz programy 
z cyklu „Wielki test”. Od lipca ub.r. Chylewska 
pracuje w redakcji sportowej Telewizji Polsat oraz 
prowadzi imprezy transmitowane przez tę stację. 

Seria będzie miała 8 odcinków.
Wszystkie przepisy wykorzystane w progra-

mie będą zawierały bezglutenowy makaron kuku-
rydziany.

Makaronowy zawrót głowy
Polsat 

Sobota 10.00

Serial z kabaretem

Słodkie,  
śmieszne życie

W pewnym mieście średniej wiel-
kości znajduje się cukiernia „Słodkie 
życie". Jej właścicielami i pracownika-
mi są członkowie Kabaretu Moralnego 
Niepokoju (Robert Górski, Mikołaj 
Cieślak), wspomagani przez gwiazdy 
filmu i teatru. Obserwacja życia ro-
dziny i przyjaciół skupionych wokół 
najpopularniejszej w mieście cukierni, 
jest dobrą okazją do przyjrzenia się wa-
dom i zaletom Polaków. Trzy pokolenia 
skazane na wspólną pracę i życie obok 
siebie, muszą sobie radzić na co dzień 
i od święta.

Emisja całej serii, składającej się z 13 odcinków, ruszyła 2 marca 2014 roku 
na antenie TVP1. 

Sitcom „Słodkie życie” był nagrywany z udziałem publiczności, która reaguje 
na to, co dzieje się na planie. Taki tryb pracy był dla aktorów bardzo wymagający, 
ale przyniósł sporo satysfakcji. – To bardzo stresujące, bo wiadomo, że jak się 
nagrywa serial, to można powtórzyć coś, co nie wyszło. U nas taka możliwość 
również istnieje, ale staramy się tego nie robić, żeby widz, który przyjdzie do nas 
do studia, mógł spokojnie obejrzeć całość serialu bez przerywania i wczuć się w hi-
storię. Dla aktorów to jest podwójny stres, ponieważ tak jak w teatrze, wszystko 
dzieje się tu i teraz. To coś nowego, takie podejście wymaga innego rodzaju grania 
i nie każdy z nas miał okazję spróbować swoich sił w takiej konwencji – mówi 
Elżbieta Romanowska, która gra w serialu bogatą Klarę, marzącą od 14 lat, o za-
ciągnięciu przed ołtarz…Roberta Górskiego. 

Słodkie życie
TVP Rozrywka

Piątek 19.35 odc. 1

Szymon Kołecki, Stanisław Karpiel-Bułecka, Paulina 
Chylewska, Anna Wyszkoni

Szymon Kołecki i Mariusz Pudzianowski Szymon Kołecki, Anita Sokołowska, Paulina Chylewska, 
Magdalena Stużyńska-Brauer



będzie się działo
Dożywocie w więzieniu

Jak 
przetrwać 
najgorsze

Komicy w roli dwóch mężczyzn odbywających 
karę dożywocia w więzieniu za przestępstwo, 

którego nie popełnili

Wygadany artysta-oszust, Rayford (Eddie Murphy), i spo-
kojny kasjer bankowy, Claude (Martin Lawrence), spotykają 
się przypadkiem. Ray musi spłacić długi, a Claude naprawić 
nadszarpniętą reputację. Wyruszają więc razem na południe 
w nadziei na zarobienie szybkiej forsy. Prześladuje ich jednak 
pech, niepowodzeniom nie ma końca, a jeszcze na dodatek 
zostają oskarżeni o morderstwo i stają przed sądem. „Życie" 
to niezwykle zabawna opowieść, po której zwrot „przyjaźń na 
całe życie" nabiera całkiem nowego znaczenia.

W scenie, w której Ray i Claude stoją na skrzynkach 
z butelkami, Claude mówi, że utknął mu palec w butelce. 

Zdarzyło się to naprawdę podczas kręcenia tej sceny, jednak 
aktorzy grali dalej. Śmiech Eddiego Murphy'ego jest całko-
wicie naturalny.

Słowo „fuck" w filmie słychać 63 razy.
Murphy został umieszczony na 10. miejscu listy najlep-

szych komików wszech czasów według „Comedy Central”.
Murphy jest też muzykiem, nagrywa, wydaje płyty, ze 

zmiennym szczęściem. Jego piosenka „Party All the Time”. 
w 2004 roku umieszczona została na 7. miejscu listy 50 naj-
gorszych utworów wszech czasów według telewizji VH1 oraz 
magazynu muzycznego Blender.

Aktor jest już ojcem dziewięciorga dzieci. 9-letnia córecz-
ka Angel pochodzi ze związku z Mel B ze Spice Girls. Aktor 
twierdził, że Mel B wrobiła go w dziecko, kłamiąc, że wzięła 
tabletkę antykoncepcyjną. Według aktora Spicetka chciała 
w ten sposób wyciągnąć od niego grube miliony. 

Życie
TV Puls 

Piątek 00.25

Makaronowy zawrót głowy

Smaczne 
rozmowy

To nie będzie kolejny program o gotowaniu! 
To będzie kulinarny talk-show, w którym gospo-
darzami przy jednym stole, będą nie byle jakie 
osobowości: Paulina Chylewska – prezenterka, 
dziennikarka sportowa telewizji Polsat i Szymon 
Kołecki - złoty i srebrny medalista olimpijski 
w podnoszeniu ciężarów, mistrz Europy i wice-
mistrz świata. To właśnie oni do swojej kuchni 
zaproszą i ugoszczą w niej znane i lubiane posta-
ci, z którymi porozmawiają na tematy związane 
z kuchnią różnych stron świata i zdrowym odży-
wianiem, a także podyskutują o ulubionych potra-
wach gwiazd. Pojawią się m.in.: Ania Wyszkoni, 
Staszek Karpiel-Bułecka, Mariusz Pudzianowski, 
Tomasz Majewski, Anita Sokołowska, Magda 
Stużyńska, Ela Romanowska, Karolina Szostak, 
Rafał Maserak, Radek Liszewski, Stefano Terrazzi-
no, Agnieszka Hyży i wielu, wielu innych. 

Przypomnijmy, że Paulina Chylewska z koń-
cem czerwca 2017 roku odeszła z Telewizji Pol-

skiej, gdzie pracowała przez 21 lat. Prowadziła 
tam serwisy sportowe, studio transmisji z igrzysk 
olimpijskich, a także programy lifestylowe (m.in. 
„Kawę czy herbatę?” i „Dzień Dobry Polsko”), fe-
stiwale muzyczne i gale kulturalne oraz programy 
z cyklu „Wielki test”. Od lipca ub.r. Chylewska 
pracuje w redakcji sportowej Telewizji Polsat oraz 
prowadzi imprezy transmitowane przez tę stację. 

Seria będzie miała 8 odcinków.
Wszystkie przepisy wykorzystane w progra-

mie będą zawierały bezglutenowy makaron kuku-
rydziany.

Makaronowy zawrót głowy
Polsat 

Sobota 10.00
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE

Usługi 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.  

Dam Mercedesa wartego 100 tys. 
zł w rozliczeniu za wybudowanie 
3 domów, do wybudowania 
pozostanie 20 szt. Tel. 880 970 120.
Usługi hydrauliczne PLUMBER  
Sobociński Sławomir: instalacje 
CO, instalacje wodno – 
kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłownie (olejowe, 
gazowe, węglowe), kolektory 
słoneczne, pełen zakres usług. Tel. 
516 376 389.  

IWBUD Iwona Wiśniewska 
wypożyczalnia sprzętu 
budowlanego i  i ogrodniczego:
- młoty wyburzeniowe i inne

- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, 
areator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel. 
600 011 914. 

DOM
EDWAL – meble na zamówienie. 
Projekt 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 – dokumentacja ochrony 
danych osobowych. 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 
Sokołowska – twoja pewność 
w rozliczeniach z Urzędem 
Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: ul 
3 Maja 9, ul. Sikorskiego 166. Tel. 
862 173 474, 606 728 258. 

USŁUGI  INFORMATYCZNE
Serwis technologii i systemów 
informatycznych. Informatyka dla 
firm i domu. Łomża. 
Tel. 86 225 20 77, 602 673 711 

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

Zakład Usługowy RTV - Marek 
Brzeziak ul. Wojska Polskiego 26 a, 
Łomża. 
Tel. 862 115 343, 696 884 735. 
Usługi w 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. Stary Rynek 7 (Hala 
Targowa). Tel. 505 997 115. 

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

Cadillac 1960 – wynajem na 
imprezy okolicznościowe: śluby, 
wesela i inne. 
Tel. 862 185 746, 513 755 00. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy 

na weselu, studniówce, balu 
okolicznościowym i inne imprezy. 
Tel. 508 637 509. www.zespol-
amor.dzs.pl 

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

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie wraz z 
wyposażeniem o pow. 36,23 
m2 w Nowogrodzie przy ul. 
Miastkowskiej 3 (cena 1100 zł /m2). 
Tel. 519 186 895.

Sprzedam działki budowlane: w 
Zosinie 1500 m2 i w Kupiskach 
Starych 1200 m2, wydane 
warunki pod zabudowę oraz 
działkę rekreacyjną w Balikach, w 
rozliczeniu przyjmę mieszkanie. 
Tel. 534 480 220.

MATRYMONIALNE
Nazywam się Ryszard, mam 74 
lata. Zmarła moja żona i zostałem 
sam. Chciałbym poznać dobrą 
Panią, która chciałabym dzielić ze 
mną życie. Mieszkam w Jankowie 
Młodziankowie. Tel. 86 216 82 44.

Poznam zaradnego kawalera 
do 42 lat, który da radę założyć i 
poprowadzić działalność. 
Tel. 513 059 639.

RÓŻNE

Oprawa obrazów, 
Ignacy Jaworski, Łomża, 

ul. Rządowa 9a. 
Tel. 216 57 38.

SPRZEDAM
Yorkshire, słodkie maleństwa, 6 
marca będą miały dwa miesiące 
(dziewczyna lub chłopak). Tel 
600 680 638.

Sprzedam z powodu wyjazdu 
skuter Kynco Dowtown 300 i, 
ABS, 2016 rok produkcji, 1375 km 
przebiegu. Tel. 606 950 551.

Siano w belach + sianokiszonka + 

owies. Tel. 603 499 353.

Drewno z nadleśnictwa: dąb, grab, 
brzoza, olcha, osika, sosna, świerk 
od 100 do 150 zł m.p. Dostawa do 
klienta. Łomża. Tel. 608 412 919. 

Tanio ciemne garnitury, mało 
używane (bal, studniówka). 
Rozmiary 188/104/90/a, 
188/108/94. Tel. 514 049 529.

Sprzedam przyczepę 4,5 tonową 
(sztywną). Tel. 579 435 575. 

MOTORYZACJA
Fiat Seicento 1,1, 1999 rok, cena 
1500 zł. Tel. 534 254 711. 

Elektromechanika. Sprzedaż 
opon: nowe i używane. Montaż 
i wyważanie kół gratis. Najtaniej 
w Łomży. Kompleksowy 
serwis klimatyzacji, nabijanie, 
odgrzybianie, sprawdzanie 
szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. 
Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

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

PRACA
Przyjmę do pracy w gospodarstwie 
rolnym. Tel. 609 354 650. 

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. 

ZAPRASZAMY

SPORTOWE  
EMOCJE  



tel. 503 010 038



a to ciekawe

Biuro detektywistyczne prowadzone 
przez Marzenę Fliegel, Macieja Friedka 
i Krzysztofa Dzioba nie narzeka na brak 

klientów. Detektywi to prawdziwi policjanci, 
z wieloletnim doświadczeniem. 

Wciąż napływają nowe zlecenia. Codziennie zgłaszają się 
ludzie, dla których pomoc detektywów jest jedyną nadzieją... 
Zdarza się, że z pozoru śmieszne czy banalne przypadki oka-
zują się bardzo niebezpieczne. Trafiają się również historie po-
ruszające, które wymagają wyjątkowego potraktowania, które 

na zawsze zapadają w pamięci. Pomimo trudności detekty-
wi zawsze starają się zakończyć śledztwa pomyślnie. Widząc 
profesjonalizm śledczych, a także ich zaangażowanie, ludzie 
odzyskują nadzieję na wyjście z kłopotów.

Program realizowany z udziałem aktorów amatorów, na-
leży do niezwykle popularnej grupy seriali fabularno-doku-
mentalnych. Wystepują:

Maciej Friedek (ur.1973) – w policji pracuje od 1994 
roku. Na początku jako pracownik dochodzeniowo–śledczy 
w Referacie Kryminalnym, a od 2000 r. jako pracownik ope-

racyjny. Poprzednio grał w serialu „W11 - Wydział Śledczy”. 
Ma dwóch synów oraz żonę Karolinę Lutczyn-Friedek.

Marzena Fliegel (1962) – pracowała w policji od 1981 r. 
Początkowo w wydziale dochodzeniowym, później w wydzia-

le prewencyjnym. Ma męża oraz córkę i syna.
Krzysztof Dziób (1976) – ukończył studia w szkole te-

atralnej w Krakowie. Aktor, podróżnik, instruktor narciar-
stwa, żeglarz. Interesuje się walkami wschodu. Ma żonę Anis 
Dziób-Pordes, która pracuje na planie „W11 - Wydział Śled-
czy” jako reżyser.

Detektywi. Na zlecenie
TTV

Piątek 12.45 odc. 1/30

Sprawy ważne, niebezpieczne, delikatne

Detektyw pomoże  
wyjść z kłopotów

Bohaterowie programu (od lewej): Maciej Friedek, Marzena Fliegel, 
Krzysztof Dziób.

Psychiczna broń

Zahipnotyzować 
kozę

Reporter Bob Wilton (Ewan McGre-
gor) poszukuje kolejnego intrygującego te-
matu. Poznany przypadkiem Lyn Cassady 
(George Clooney) opowiada mu niepraw-
dopodobną wprost historię eksperymen-
talnego oddziału wojskowego, do którego 
sam należał. W skład tej elitarnej jednostki 
mieli wchodzić żołnierze posiadający zdol-
ności paranormalne. Grupa z determinacją 
i wiarą próbowała nauczyć się przechodze-
nia przez ściany i bycia niewidzialnymi. 
Ćwiczyli też, jak przekazywać wrogowi 
komunikaty wzrokiem. 

By potwierdzić uzyskane informacje 
reporter musi dotrzeć do samego założy-
ciela oddziału, Billa Django (Jeff Bridges). 

Problem w tym, że ten gdzieś zniknął. Cas-
sady chce go odnaleźć. Bob trafia do obozu 
szkoleniowego prowadzonego przez zbun-
towanego psychiatrę Larry'ego Hoopera 
(Kevin Spacey) i staje się świadkiem oraz 
uczestnikiem niezwykłej rozgrywki. 

Podstawą scenariusza stała się solid-
nie udokumentowana książka autorstwa 
dziennikarza Jona Ronsona, który opisał 
szokujący, tajny program szkolenia woj-
skowego. Ujawnił jak trafił na informacje 
o dziwacznej tajemnicy w amerykańskiej 
historii: od zakończenia wojny w Wietna-
mie wojsko amerykańskie finansowało jed-
nostkę badawczą specjalizującą się w no-
wych psychicznych technikach wojowania, 
dopingiem do działania były doniesienia, 
że Rosjanie robią to samo.

Ronson jest cenionym brytyjskim 
dziennikarzem, blogerem, a także do-
kumentalistą filmowym i telewizyjnym, 
publikującym swe prace m.in. na łamach 
dziennika „The Guardian” oraz magazynu 

„Time Out”. Ekipa 
filmowa w wielu kwe-
stiach konsultowała 
się właśnie z nim.

Człowiek, który gapił 
się na kozy
Zoom TV

Sobota 23.55

Ciągłe zaskoczenia

Niezwykła 
historia 

przedmiotów
Co łączy taśmę klejącą i kawę rozpusz-

czalną? Albo nawigację GPS i chusteczkę hi-
gieniczną?   

Seria opowiada o tym, jak i dlaczego 
przedmioty, których codziennie używamy 
zostały wymyślone oraz jak zmieniło się ich 
zastosowanie i produkcja

Wojny, konflikty, dale-
kie wyprawy - wszystko to 
wpływa na rozwój nauki oraz 
techniki. Twórcy tej popular-
no-naukowej serii opowia-
dają o często zaskakującym 
pochodzeniu przedmiotów 
codziennego użytku. Okazu-
je się, że z pozoru najzwyczaj-
niejsze wynalazki powstawały 
w wojskowych laboratoriach, 
jednak z czasem znalazły zu-
pełnie inne, całkowicie pro-
zaiczne zastosowanie. W dru-
gim sezonie cyklu widzowie 

poznają niezwykłą historię przedmiotów 
takich jak żarówka, pianino czy deska surfin-
gowa.

Twórcy programu przyglądają się też nie-
zwykłej historii kosiarki i wyjaśniają, w jaki 
sposób technologia, która umożliwiła wyna-
lezienie poduszkowca, pozwoliła też wymyślić 
nową metodę przycinania trawy. Widzowie 
odkryją, jakie sekrety skrywa szwedzka stal, 
której używa się do produkcji łyżew. Dowie-
dzą się też, czym jest śruba Archimedesa i co 
łączy ten starożytny wynalazek z telefonami 
komórkowymi.

Odlotowe wynalazki
Focus

Piątek 11.00, 11.30 odc. 1 i 2 /sezon 2



zobacz to

Philippe Abrams, naczelnik poczty 
w miasteczku na południowym wybrzeżu 
Francji, mieszka z synkiem i żoną marzącą 
o przeprowadzce na Lazurowe Wybrzeże. 

Mężczyzna próbuje spełnić jej pragnienie. Starając się 
o przeniesienie do urzędu pocztowego na Riwierze, dopusz-
cza się oszustwa. Gdy intryga wychodzi na jaw, zwierzchnik 
załatwia mu nadzór nad placówką w Bergues, miasteczku na 
północy kraju. Abrams nie jest w stanie przekonać żony, by 
dołączyła do niego. Po dramatycznym pożegnaniu z rodziną 
pełen obaw Philippe wyrusza samotnie w drogę. Na miejscu 
jest mile zaskoczony. Zaprzyjaźnia się z pracownikami pocz-
ty. Odkrywa uroki Północy. Ku jego wielkiemu zaskoczeniu, 
miasteczko okazuje się urokliwe, a ludzie gościnni i sym-
patyczni. Znajduje tu nawet przyjaciela, którego gra reży-
ser i scenarzysta filmu Dany Boon - dziś megagwiazda nad 
Sekwaną (na zdjęciu w jasnej marynarce). 

Komedia pobiła rekordy popularności we Francji (ponad 
20 mln widzów), była nominowana do Cezara za scenariusz.

W Polskich kinach przeszła niezauważona, a jest zabaw-
na, urocza i mądra! Chyba żaden film lepiej nie uzmysławia 
prawdy przysłowia „Nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło".

Dany Boon, francuski komik, aktor, reżyser, scenarzysta 
oraz producent filmowy otrzymał tytuł Oficera Orderu Sztu-
ki i Literatury oraz Rycerza Legii Honorowej.

Dzięki sukcesom swoich filmów został najlepiej zarabiają-
cą europejską gwiazdą w historii. 

„Kiedy nagle zaczyna się zarabiać duże pieniądze - więk-

sze niż rodzice przez całe życie - człowiek czuje się winny. Dla 
mojej mamy kwoty moich honorariów są jak chińszczyzna. 
Od razu kupiłem jej dom i samochód, bo miała opla corsę 
z lat 70. i stale inwestowała w zabezpieczenia, żeby nikt go 
nie ukradł. Później zaangażowałem się w działalność chary-
tatywną”.

Realizując zdjęcia w autentycznych plenerach Bergues, 
reżyser nie zapomniał o mieszkańcach regionu. Na casting do 

mniejszych rólek stawiło się ponad 1000 osób na 200 miejsc, 
a praca ekipy przez cały czas utrudniona była przez oblegające 
ekipę tłumy gapiów. 

Jeszcze dalej niż północ
Nowa TV, Piątek 21.45, sobota 20.00

Lęk przed nieznanym

Tolerancja i radość życia

Vincent chce nad morze

Sentymentalna 
komedia

Dwudziestokilkuletni Vin-
cent cierpi na zespół Tourette'a, 
objawiający się nerwowymi 
tikami, niepohamowanym wy-
krzykiwaniem wulgaryzmów 
i zachowaniem wskazującym, 
że w jego komórki nerwowe co 
chwilę – jak sam stwierdza – „za-
łatwia się gromada klaunów”. 

Kiedy umiera jego ukocha-
na matka, trafia do zakładu psy-
chiatrycznego. Ojciec, polityk 
walczący o reelekcję, uznaje, że chory syn przeszkodziłby mu w kampanii 
wyborczej. W ośrodku chłopak poznaje cierpiącego na nerwicę natręctw, 
pedantycznego Alexa i anorektyczkę Marie. Osamotniony Vincent, po-
zostawiony na uboczu toczącego się życia, postanawia uciec z zakładu 
i jechać nad morze, gdzie chciałby rozsypać prochy matki. Chłopak 
wspólnie z przyjaciółmi kradnie samochód szefowej ośrodka i wraz 
z nimi wyrusza w stronę Morza Śródziemnego. Tak zaczyna się ich droga 
ku wolności. Są szczęśliwi i w końcu mogą myśleć o tym, co dla nich 
najważniejsze: miłości, przyjaźni, odpowiedzialności... 

 
Vincent chce nad morze

ATM Rozrywka
Sobota 19.00

Krwawa bitwa I wojny światowej

W obcym, 
wrogim kraju
Debiut reżyserski Russella Crowe'a.
Rok 1919. Cztery lata po zakończeniu bitwy 

o Gallipoli, uznawanej za jedną z najbardziej krwa-
wych bitew I wojny światowej, australijski farmer 
Joshua Connor (Russell Crowe) przybywa do Turcji. 
Chce spełnić ostatnią wolę niedawno zmarłej żony - 
odszukać ciała trzech poległych synów. 

Connor jest człowiekiem twardym i doświad-
czonym przez życie, lecz kraj, w którym się znalazł, 
zaskakuje go odmiennością. Początkowo nie może 
przebić się przez mur biurokracji i konwenansów. 
Z pomocą przychodzą mu piękna Turczynka oraz 
major Hasan. 

Bitwa o Gallipoli toczona była od 25 kwiet-
nia 1915 do 9 stycznia 1916, w założeniu ententy 
miała być początkiem większej operacji mającej 
za zadanie zdobycie Stambułu (stolicy Imperium 
Osmańskiego) i wyeliminowanie z wojny Impe-
rium Osmańskiego.

Operacja zakończyła się fiaskiem państw enten-
ty, w szeregach której walczyli żołnierze z Australii, 
Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Indii, 
Nowej Fundlandii. Łącznie straty obu stron wynio-
sły 131 tys. zabitych i 262 tys. rannych. 

Kampania na Gallipoli stanowi jeden z przeło-
mowych momentów w dziejach Australii i Nowej 
Zelandii. Do tej pory oba te kraje uważały się za 
wiernych poddanych Brytanii i wierzyły w brytyjską 
wyższość. Wydarzenia na Gallipoli zachwiały tymi 
przekonaniami. Australijscy i nowozelandzcy żołnie-
rze przekonali się, że wcale nie są gorsi od swoich 
brytyjskich kolegów, a pod wieloma względami na-
wet ich przewyższają. 

Gallipoli to moment, w którym obudziła się 
świadomość Australijczyków jako odrębnego narodu

Źródło nadziei
TVN7

Sobota 23.10W bitwie o Gallipoli zginęło ok. 50 tys. żołnierzy ententy.



Łotr, który chciał ukraść Księżyc

Kosmiczny 
przekręt

Gru planuje najzuchwalszą kradzież 
na Ziemi - zamierza ukraść Księżyc! Gru 
jest wyposażony w arsenał miotaczy laserów 
służących do obezwładniania, zamrażania, posiada 
wszelkie maszyny do walki w powietrzu i na ziemi - zmiecie 
wszystko co stanie mu na drodze. Do dyspozycji ma też armię małych pomocni-
ków, niezbyt mądrych żółtych stworków Minionków. Na jego drodze pojawiają się 
trzy małe sierotki: Margo, Edith i Agnes. To właśnie one zobaczą w nim coś czego 
nikt inny nie mógł zobaczyć: potencjalnego kandydata na tatę.

Krzyżuje to plany Gru i zagraża jego reputacji super łotra, który miał przecież 
ukraść Księżyc… Super zły? Wcale nie!

Amerykańsko-francuski film animowany z 2010 roku, twórców „Epoki lo-
dowcowej". Po trzech latach doczekał się kontynuacji w postaci filmu „Minionki 
rozrabiają”. Jest w grupie najlepiej „zarabiających” filmów świata. Przyniósł ponad 
pół miliarda dolarów.

Jak ukraść Księżyc
TVN Sobota 20.00

Jak wrócić na Olimp?

Bohaterskie 
czyny herosa

Mały Herkules wiedzie szczęśliwe życie u boku 
przybranych rodziców. Chłopca wyróżnia nadludz-
ka siła. Przybrani rodzice wyjawiają chłopakowi, że 
jest dzieckiem Zeusa. Aby powrócić na Olimp, 
Herkules musi udowodnić, że jest bohaterem god-
nym boskiego rodowodu. Wyrusza z wiernym Pe-
gazem na poszukiwanie Filokteta, trenera herosów. 
Dzięki jego naukom zdobywa sławę i uwielbienie 
tłumów, dokonując wielu bohaterskich czynów. 
Podczas wypraw poznaje też piękną Megarę, w któ-
rej zakochuje się bez pamięci.

Akcja filmu rozgrywa się w Grecji więc główny bohater powinien nosić imię 
Herakles, bo Herkules to jego odpowiednik w rzymskiej mitologii. 

Herkules
Puls2 Sobota 19.35

Skaczące misie

Wspaniała siódemka 
Gumisiów

Gumisie to mityczne stworzenia, potomkowie Wielkich Gumisiów, którzy 
w tajemnicy przed ludźmi zamieszkują las. Za zadanie mają strzec Wielkiej Księgi 
i utrzymać swoje istnienie w tajemnicy. Zami, Tami, Sani, Grafi, Bunia, Gusto 
i Kabi mieszkają w wielkim drzewie, a o ich istnieniu wie tylko dwójka przyjaciół: 
Kevin i Księżniczka Kala, oraz zły królewski brat - Książę Igthorn. To on dowodzi 
armią silnych orków i chce zdobyć zamek. 

W każdym z odcinków Gumisie gotują dla siebie sok z gumi-jagód, który po 
wypiciu daje im nadzwyczajne możliwości bardzo wysokich i szybkich wyskoków. 
Dzięki temu wywarowi są one w stanie uniknąć wielu przykrych niespodzianek, 
które najczęściej szykuje im zły Książę Ighton wraz ze swoimi ogrami.

Sok inaczej działa na ludzi. Wypicie daje nadludzką siłę, dzięki której można 
podnieś wszystko. Niestety, działa bardzo krótko (około 30 sekund) i tylko raz 
dziennie.

Przy tworzeniu animacji pracowało aż 150 osób.
Na każdy odcinek potrzebowano około 20 - 25 tysięcy obrazków.
Pierwszy odcinek serialu ze studia Disneya nadano w USA 14 września 1985 

roku, ostatni - 22 lutego 1991. Serial liczy 95 odcinków.
Gumisie

Puls2
Piątek 8.00 (odc.1), 13.00 (odc.2, sezon 4)

plac zabaw

Film dla całej rodziny

Przygody 
na Missisipi

Adaptacja słynnej powieści Marka 
Twaina  „Przygody Hucka”. 

Jej bohaterem jest młody Huckelberry Finn 
(w tej roli Elijah Wood) - włóczęga, urwis, po-

dróżnik i poszukiwacz przygód w jednej osobie. 
Huck nade wszystko kocha wolność. Razem z Ji-
mem, zbiegłym niewolnikiem, udaje się w pełną 
niebezpieczeństw wyprawę tratwą w dół rzeki 
Missisipi. Po drodze czeka ich mnóstwo przygód, 
a każda z nich jest bardziej niewiarygodna od 
poprzedniej. Propozycja na doskonałe spędzenie 
czasu w rodzinnym gronie.

Elijah Jordan Wood w 2000 roku zagrał 
w trylogii „Władca Pierścieni" - filmowej wersji 
słynnej powieści Tolkiena.

Film z 1993 roku, wyprodukowany przez 
Walt Disney Pictures. W Polsce premiera odbyła 
się dopiero w 2012 roku.

Przygody Hucka Finna
TV Puls

Sobota 13.25
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Uratujmy 
Oliwkę...

Olwika ma 6 lat. Zdiagnozowano u 

niej bardzo rzadką neurometabolicz-

ną chorobę o podłożu genetycznym 

- Deficyt Kompleksu Dehydrogenazy 

Pirogronianu (Zespół Leigha). Ta cho-

roba jest, niestety, nieuleczalna...

Organizm Oliwki nie potrafi 

czerpać energii z węglowodanów. 

Zamiast niej wytwarza kwas mle-

kowy, który uszkadza układ ner-

wowy, a także zaburza proces oddychania. Dziewczynka jest pod opieką wielu 

poradni specjalistycznych.

Dzięki leczeniu dietetycznemu (diecie katogennej), leczeniu farmakologiczne-

mu, suplementacji i rehabilitacji Oliwka ma szansę prowadzić w miarę normalne 

życie. Jednak koszty związane z leczeniem przewyższają możliwości finansowe jej 

rodziców.

Dlatego to właśnie my możemy pomóc Oliwce w walce o "lepsze jutro", prze-

kazując 1 procent podatku.

Pomóżmy Oleczkowi 
Alexander urodził się 18 grudnia 2013 roku. Jest radosnym i uśmiechniętym dzieckiem, cho-
ciaż nie rozwija się tak jak jego rówieśnicy. Zmaga się z ciężką chorobą. Jest to holoprosen-
cefalia, małogłowie oraz padaczka. 

Oleczek nie potrafi samodzielnie stać, ani mówić. Na każdy postęp w rozwoju 
musi ciężko pracować. Koszty leczenia, rehabilitacji oraz sprzętu rehabilitacyjnego 

i ortopedycznego są ogromne. Potrzebna jest pomoc, by Oleczek stanął na nogi. 
Otwórz swoje serce! Pomóż Alexandrowi pokonać jego słabości i przekaż 1 % 

swojego podatku!
- Choć Oleczek ma niespełna pięć lat nie chodzi i nie mówi. Jego bioderka nie 

rozwinęły się tak, jak u zdrowych dzieci. Dlatego wisi nad nami widmo operacji. 
Robimy wszystko by temu zapobiec. Jednak potrzebujemy wsparcia, gdyż leczenie 
przekracza nasze możliwości finansowe – mówi mama Oleczka, prosząc o wsparcie. 

Aby przekazać 1 % podatku wpisz w rozliczeniu PIT numer KRS Fundacji 
„Serca dla Maluszka” 0000387207, z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy „Ale-
xander Świerczyński”.

Serca dla 
serca

Ola Niksa od sześciu lat 
choruje na chorobę Le-
śniewskiego-Crohna. Prze-
wlekłe leczenie znacznie 
obniżyło Jej odporność i 
doprowadziło do uszko-
dzenia ośrodkowego 
układu nerwowego. Teraz 
wszystko w naszych rę-
kach.

Ola Niksa hospitali-
zowana jest od kwietnia 
2017 roku. Obecnie 
przebywa w Klinice 
„Budzik dla dorosłych” 
Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego w Olsz-
tynie. Dzięki dalszemu 
leczeniu i intensywnej 
rehabilitacji Ola powoli 
wraca do zdrowia. Dzięki terapii logopedycznej zaczęła mó-
wić. Wypowiada proste wyrazy. Zawzięcie i z uporem walczy 
o powrót do dawnej sprawności. Jak możemy pomóc Oli? 
Wystarczy przekazać 1%, wypełniając deklarację podatkową.

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są nie-
zbędne by przekazać 1% rocznego podatku.

W pola te wpisać należy:
numer KRS organizacji, w przypadku Oli jest to: KRS 

0000186434, cel szczegółowy: 195/N ALEKSANDRA NIK-
SA

przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%
Leczenie Oli można także wesprzeć przekazując dowol-

nę kwotę na KONTO FUNDACJI: 89 8944 0003 0000 
2088 2000 0010, w tytule wpisując: ALEKSANDRANIK-
SA-SUBKONTO195/N.

Nie przechodźmy obojętnie. Każdy grosz liczy się w le-
czeniu Oli. Pamiętajmy, dobro wraca, a człowiek jest tyle 
wart, ile może dać z siebie innym.

Pomóżmy Edycie cieszyć 
się życiem

Edyta Jańczuk 15 lat temu uległa tragicznemu wypadkowi, w któ-
rym doznała poważnego urazu mózgowo - czaszkowego. Walka o jej 
życie powiodła się. Aby Edyta mogła cieszyć się życiem potrzebna 
jest jednak kosztowna rehabilitacja. Każdy z nas może jej w tym 
pomóc.

Wystarczy przekazać 1% poprzez deklarację podatkową. 
Jak to zrobić?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są nie-
zbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpi-
sać należy:

numer KRS organizacji, w przypadku Edytki jest to: 
KRS 0000037904

przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%
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ARiMR informuje: od 2018 r. wszystkie wnioski o przy-
znanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszaro-
wych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicz-
nej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego 
udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. 

Powyższe wynika wprost z przepisów wspól-
notowych i dotyczy wszystkich państw członkow-
skich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z 
internetu, Agencja oraz współpracujące z nią in-
stytucje będą udzielały pomocy.

ARiMR, tak jak dotychczas, będzie przesy-
łać rolnikom wstępnie wypełniony wniosek tzw. 
wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami 
wersji papierowej (do 2020 r.). Należy jednak 
traktować go jedynie informacyjnie.

Złożenie wniosku w formie papierowej będzie 
możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są 
w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej 
i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy 
technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe 
ARiMR.

Nowa aplikacja e-wniosku
Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków 

przez internet, Agencja przygotowała nową apli-
kację eWniosekPlus. Jest ona przejrzystsza, prost-
sza i bardziej intuicyjna niż poprzednia.

Przez cały proces wypełniania wniosku rolnik 
jest prowadzony za pomocą kreatora. Wypełnianie 
wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw 
na działkach referencyjnych spersonalizowanych 
na podstawie wniosku o przyznanie płatności na 
rok 2017 lub na dodanych nowych działkach re-
ferencyjnych (ewidencyjnych). Po wyrysowaniu 
uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega 
się do danej uprawy. Może dodać niezbędne za-
łączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane 
są automatycznie przez aplikację.  Aplikacja po-
równuje dane deklarowane przez rolnika z dany-
mi referencyjnymi m.in. w zakresie maksymalne-
go kwalifikowanego obszaru (MKO), jak również 
przeprowadza kontrolę krzyżową między danymi 
deklarowanymi przez innych rolników oraz inne 
sprawdzenia w zakresie kompletności wniosków.

Aplikacja również na bieżąco wylicza po-
wierzchnie gruntów ornych, procent uprawy 
głównej oraz dwóch upraw głównych. W zakresie 
sprawdzenia wymogów zazielenienia dostępny jest 
kompleksowy przegląd zawierający informacje na 
temat zwolnienia z wymogu dywersyfikacji upraw, 
zwolnienia z wymogu utrzymania obszarów pro-
ekologicznych (EFA), spełnienia wymogu dywer-
syfikacji upraw, spełnienia wymogu utrzymania 
EFA, powierzchni, nazwy

i procentu upraw głównych, danych dotyczą-
cych elementów EFA oraz trwałych użytków zielo-
nych wrażliwych pod względem środowiskowym.

Program ma tę zaletę, że nie tylko wychwy-
ci pomyłki, ale również na bieżąco będzie infor-
mował o popełnionych błędach czy brakach. 
Prawidłowo wypełniony e-wniosek zaoszczędzi 
rolnikowi czasu na składanie dodatkowych wy-
jaśnień, dokonywanie korekt, co w konsekwencji 
przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na 
wcześniejsza wypłatę płatności

Główne korzyści wynikające z wypełniania 
oraz złożenia wniosku o przyznanie płatności na 
rok 2018 poprzez aplikację eWniosekPlus to:

brak konieczności uzupełniania danych alfa-
numerycznych w zakresie płatności obszarowych, 
wszystkie dane generowane są automatycznie na 
podstawie narysowanych granic upraw i wybra-
nych płatności,

brak konieczności wielokrotnego rysowania 
tych samych powierzchni w ramach działek rol-
nych głównych i podrzędnych, działki rolne gene-

rowane są automatycznie na podstawie narysowa-
nych granic upraw i wybranych płatności,

dostęp do aktualnych danych referencyjnych, 
które prezentowane są w ramach przeglądu da-
nych dla działek referencyjnych oraz wykorzysty-
wane podczas kontroli wstępnych,

możliwość złożenia wniosku bez konieczno-
ści modyfikowania danych, w przypadku, gdy 
powierzchnie deklarowane do płatności oraz ich 
położenie nie uległy zmianie w stosunku do po-
przedniego roku (dostępne w ramach uproszczo-
nego trybu wypełniania wniosku),

wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania 
wniosku wskazówki w zakresie uzupełniania pól, 
dołączania wymaganych załączników,

wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania 
wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach 
lub błędach we wniosku o przyznanie płatności 
(ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwier-
dzeniem i wysłaniem wniosku do biura powiato-
wego ARiMR pozwoli na uniknięcie zmniejszeń 
kwot płatności ze względu na stwierdzone niepra-
widłowości),

wyświetlany na bieżąco przegląd w zakresie 
danych do płatności za zazielenienie,

możliwość złożenia wniosku oraz mobilny do-
stęp do konta przy użyciu tabletu lub smartfonu.

Jak skorzystać z aplikacji eWniosekPlus
Od 12 lutego 2018 r. wszyscy rolnicy za po-

średnictwem strony internetowej ARiMR  www.
arimr.gov.plbędą mogli zapoznać się z wersją de-
monstracyjną aplikacji eWniosekPlus i sprawdzić, 
jak ten program działa i jak z niego korzystać.

Pełna wersja nowej aplikacji zostanie udostęp-
niona na stronie internetowej Agencji 15 marca 
2018 r., czyli w dniu rozpoczęcia tegorocznej 
kampanii przyjmowana wniosków o przyznanie 
płatności.

Krok pierwszy to zalogowanie się do systemu 
informatycznego ARiMR.

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplika-
cji e-Wniosek, mogą zalogować się na istniejące 
konto. W przypadku, gdy rolnik nie posiada kon-
ta w aplikacji e-Wniosek,  powinien je utworzyć 
na stronie HYPERLINK "http://www.arimr.gov.
pl/"www.arimr.gov.pl  w zakładce eWniosekPlus. 
Do założenia konta wystarczy podać trzy dane 
weryfikacyjne:

numer identyfikacyjny producenta – „numer 
gospodarstwa”,

kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z 
ARiMR, zrealizowanego w roku 2017

(w przypadku gdy rolnik w danym dniu 

otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowa-
dzić kwotę z największego przelewu, w przypadku 
braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 
2017 należy wprowadzić wartość 0),

8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowe-
go wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Krok drugi  to wypełnienie wniosku o przy-
znanie płatności na rok 2018 z wykorzystaniem 
podpowiedzi wyświetlanych na bieżąco i dołącze-
nie wymaganych dokumentów. Aplikacja automa-
tycznie sprawdzi, czy wszystkie pola obowiązkowe 
we wniosku zostały wypełnione i czy wniosek zo-
stał wypełniony poprawnie.

Krok trzeci  to wysłanie  wniosku i pobranie 
potwierdzenia.

Szkolenia i pomoc
Rolnicy, by wypełnić obowiązek ubiegania się 

o dopłaty za pośrednictwem e-wniosku, nie zosta-
ną pozostawieni sami sobie.

Od 16 lutego br., po udostępnieniu wersji 
DEMO aplikacji eWniosekPlus, ARiMR prze-
prowadzi cykl szkoleń praktycznych mających 
na celu przygotowanie pracowników ARIMR, 
rolników, doradców (zatrudnionych zarówno w 
ODR-ach, jak i tych prywatnych), pracowników 
Izb Rolniczych do korzystania z aplikacji eWnio-
sekPlus. Szkolenia będą się odbywać kaskadowo, 
tzn. pracownicy centrali ARiMR przeprowadzą 
szkolenia dla pracowników Centralnego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego oraz pracowników Od-
działów Regionalnych ARiMR, którzy następnie 
będą szkolić pracowników ośrodków doradztwa 
rolniczego oraz pracowników biur powiatowych, 
natomiast pracownicy ODR oraz biur powiato-
wych będą prowadzić szkolenia dla rolników.

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do inter-
netu, by złożyć wniosek, będą mogli skorzystać 
ze stanowisk komputerowych biur powiatowych 
Agencji oraz pomocy jej pracowników.

Po udostępnieniu pełnej wersji aplikacji na 
stronie internetowej od 15 marca 2018 r. ARiMR 
uruchomi punkty pomocy technicznej w biurach 
powiatowych, gdzie rolnik będzie mógł skorzystać 
z pomocy technicznej przy wypełnianiu wniosku 
w aplikacji eWniosekPlus. Planuje się również 
zorganizowanie dni otwartych w biurach powia-
towych, w trakcie których rolnik będzie mógł sko-
rzystać z pomocy pracowników BP.

Dodatkowo na stronie internetowej ARiMR 
udostępnione będą filmy instruktażowe oraz 

wszelkiego rodzaju instrukcje obejmujące swo-
im zakresem całość procesu składania wniosku 
- począwszy od założenia konta w aplikacji eW-
niosekPlus po wysłanie kompletnego wniosku do 
ARiMR przez internet.

Po pomoc rolnicy będą mogli także udać się 
do ODR-ów oraz Izb Rolniczych. Przygotowana 
jest także szeroka kampania informacyjna poprzez 
spoty telewizyjne, audycje radiowe, spoty infor-
macyjno-promocyjne, artykuły w prasie ogólno-
polskiej, regionalnej, branżowej oraz na porta-
lach o tematyce rolniczej, udział w imprezach o 
charakterze targowo-wystawienniczym i ulotki. 
Planowany jest również udział ekspertów ARiMR 
w programach telewizyjnych, radiowych, podczas 
których rolnicy będą informowani o zasadach 
składania wniosku on-line. 

Oświadczenie zamiast e-wniosku
W roku 2018 zamiast wniosku o przyznanie 

płatności rolnicy mogą złożyć pisemne oświadcze-
nie, w którym potwierdzą brak zmian w porówna-
niu do wniosku z poprzedniego roku.

Oświadczenie może być składane przez rolni-
ków, którzy we wniosku o przyznanie płatności na 
rok 2017 deklarowali powierzchnię gruntów or-
nych mniejszą niż 10 ha i:

ubiegali się o co najmniej jedną z płatności:
jednolitą płatność obszarową, płatność za za-

zielenienie, płatność dodatkową, płatność związa-
ną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do 
owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do 
tytoniu,

płatności dla obszarów z ograniczeniami natu-
ralnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
(płatność ONW) (PROW 2014-2020),

wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-
2013),

premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową 
(PROW 2014-2020),

nie ubiegali się o:
płatności dla młodych rolników, płatności do 

powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, 
płatności do upraw roślin pastewnych, płatności 
do powierzchni uprawy buraków cukrowych, 
płatności do powierzchni uprawy ziemniaków 
skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy 
truskawek, płatności do powierzchni uprawy po-
midorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, 
płatności do powierzchni uprawy konopi włókni-
stych, płatności do bydła, płatności do krów,

płatności rolno - środowiskowo - klimatyczne 
(PROW 2014-2020),

płatności ekologiczne (PROW 2014-2020),
płatności rolno - środowiskowe (PROW 

2007-2013),
potwierdzają brak zmian w odniesieniu do 

wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 r.,
chcą ubiegać się w 2018 r. o te same płatno-

ści co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 
roku.

  Oświadczenie będzie można składa w ter-
minie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na for-
mularzu udostępnionym na stronie internetowej 
ARiMR, w biurach powiatowych i oddziałach 
regionalnych Agencji.

Skuteczne złożenie oświadczenia będzie rów-
noznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie 
płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika 
o płatności, o które ubiegał się w 2017 r.

W przypadku, gdy po złożeniu oświadcze-
nia w gospodarstwie wystąpią zmiany w zakresie 
wnioskowania lub działek referencyjnych (ewi-
dencyjnych) lub działek rolnych, rolnik będzie 
musiał złożyć zmianę do wniosku w terminie do 
31 maja 2018 r.. 

Ważne! Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza nowe
rozwiązania dotyczące płatności bezpośrednich i obszarowych



20 www.narew.infotu jesteśmy



21po godzinach

Łomżyńskie 
Kapsle i 

białostockie 
Śledzie 

Nasza Łomża ma rok swego Wielkiego Jubi-
leuszu. Każdy ma jakąś swoją Łomżę, czasa-
mi nieznaną nikomu innemu. Zapraszamy 
Czytelników do opowiedzenia o tej swojej 
Łomży. Prezentujemy kolejną już refleksji 
kogoś, kto był gościem naszego miasta i 
zdążył je nieco poznać.

Mieszkam w Białymstoku. Gdy 
przyjeżdżam do Łomży zazwyczaj po-
jawia się kwestia łomżyńsko - biało-
stockich relacji. W rozmowach ze zna-
jomymi słyszę o jakichś konfliktach, 
wzajemnych kompleksach, a nawet 
niechęci czy animozjach. Nie ulega 
wątpliwości, że częściej z tego typu opi-
niami spotykam się w Łomży niż w Bia-
łymstoku. W „aglomeracji wschodu” 
na temat Łomży ludzie wypowiadają 
się zazwyczaj życzliwie, a jeżeli dostrze-
gają coś krytycznego to jest to sposób 
jazdy łomżyńskich kierowców. Mówi 
się, że czują się bezpiecznie na drodze, 

gdy mają dużo wolnej przestrzeni na 
drodze, przynajmniej 40 metrów przed 
swoim pojazdem. Krytykują najczęściej 
białostoccy świetni kierowcy, ci sami, 
którzy obawiają się przejechać przez 
centrum Warszawy.  

Łomżyńsko-białostockie „proble-
my” nie są tematem poruszanym na 
oficjalnych uroczystościach, nikt o 
tym nie mówi i nie pisze w mediach, 
nie uczy się tego w szkołach. Ale one 
wyraźnie istnieją. Najprościej byłoby 
wyjaśnić to poprzez kompleks miesz-
kańców mniejszego wobec większego 
miasta. Mniejsi nie lubią większych, 
właśnie dlatego, że są oni więksi. Ta 
prosta teza jest jednakże trudna do 
obrony. Podobnych negatywnych flu-
idów wobec Białegostoku nie można 
wyczuć u mieszkańców Bielska Pod-
laskiego, Siemiatycz czy Sokółki. Inną 
koncepcją są „urażone” ambicje łom-
żynian, których niegdyś wojewódzkie 
miasto zostało sprowadzone do po-

ziomu powiatu. Może coś w tym jest, 
ale takich problemów nie dostrzega się 
przecież w Suwałkach…

Dalsze socjologiczne poszuki-
wania skierowały mnie na inne tory 
– mieszkańcy Łomży określają biało-
stoczan pieszczotliwą nazwą „śledzie”. 
Mało jest w tym określeniu sympatii, a 
więcej lekceważenia i poczucia odręb-
ności. Intuicja zaczęła mi podpowia-
dać, że ten trop jest właściwy. Biały-
stok to stolica Podlasia, czyli regionu, 
który nigdy nie uchodził za najbar-
dziej zaawansowany w sensie cywiliza-
cyjnym czy gospodarczym. Natomiast 
pod względem geograficznym Łomża 
z Podlasiem niewiele ma wspólnego. 
Rzut oka na mapę pozwala stwierdzić, 
że jest to północno-wschodnie Ma-
zowsze, a zatem kraina w centralnej 
Polsce, która ma wyższe notowania niż 
wschodnia prowincja. W każdej szko-
le przedmiotem „zaprzyjaźnionym” z 
geografią jest historia. W tej dziedzinie 

łomżynianie z poczuciem wyższości 
mogą traktować białostoczan. Gdy w 
1418 roku mazowiecki książę Janusz I 
Stary nadawał Łomży prawa miejskie, 
w miejscu dzisiejszego Białegostoku 
porastały bory i pasły się żubry. W 
2018 roku Łomża będzie hucznie i 
dumnie obchodzić 600-lecie nadania 
praw miejskich. To świetna okazja, by 
odreagować wszystkie kompleksy ma-
łego miasta i pokazać światu (i Białe-
mustokowi) swoją wartość.   

Gdyby nasza ułomna percepcja 
miała ograniczać się do podobnych 
stereotypów, Konarzyce powinny mieć 
kompleks wobec Łomży, Łomża wobec 
Białegostoku, Białystok wobec War-
szawy, a Warszawa wobec Londynu. 
Co zrozumiałe, mam bardziej na myśli 
ludzi zamieszkujących te miejscowości 
niż budynki czy ulice. Jak w takiej sy-
tuacji musi się czuć mieszkaniec Kona-
rzyc, który by pominął wszystkie szcze-
ble i trafił bezpośrednio do Londynu? 

Powinien chyba przejść półroczną kwa-
rantannę połączoną z intensywną na-
uką cywilizowanego życia w światowej 
aglomeracji. 

Cóż, koniec drugiej dekady XXI 
wieku to chyba najwyższa pora, by 
stwierdzić, że jest dosyć poważną głu-
potą ocenianie ludzi na podstawie ich 
miejsca urodzenia czy zamieszkania. 
Na podobnej zasadzie faceta w oku-
larach można zakwalifikować do mą-
drych, a blondynek nigdy nie należy 
pytać czy droga prowadzi w prawo czy 
w lewo. Większy sens ma raczej realna 
ocena ludzi, z którymi mamy kontakt. 
Przy niewielkim wysiłku umysłowym 
można określić czy są porządni, życz-
liwi, sympatyczni, mądrzy, czy mają 
coś interesującego do powiedzenia… 
Niezależnie od tego czy mieszkają w 
Nowym Yorku czy Pcimiu Dolnym, w 
Łomży czy w Białymstoku.

ANDRZEJ KONDEJ 

Dwa tygodnie błogiego odpoczynku, 

minęły niczym jak za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki. Po zimowym 

szaleństwie niestety trzeba 

wracać do codzienności. Lekcji, 

klasówek i przeróżnych zajęć. 

Optymistycznie jednak nastraja 

fakt, że jeszcze tylko kilka miesięcy 

i nadejdą wakacje. Za nim to jednak 

nastąpi przypominamy jak młodzi 

łomżyniacy odpoczywali podczas 

zimowych ferii. 

Tym nieco szybszym i sprytniej-

szym udało się jeszcze ulepić bałwana, 

pozjeżdzać na sankach czy stoczyć bi-

twę na śnieżki. Tylko pierwsze dni ferii 

pozwoliły na białe szaleństwo w śniegu. 

Później przyszło już tylko ubierać gu-

mowe kalosze by ruszać na zimowiska 

organizowane w mieście. 

Warsztaty teatralne, wokalne, 

muzyczne, plastyczne czy wspólna 

zabawa z książką pod hasłem „Cie-

kawscy żyją ciekawiej” w bibliotece 

miejskiej. To tylko część atrakcji, 

które czekały na chętnych, chcących 

aktywnie spędzić czas podczas zimo-

wego odpoczynku.

Znaleźli się także goście, którzy w 

Łomży bawili się znakomicie. Najpierw 

szaleństwo na lodowisku i zabawa w 

śniegu, później kino (repertuar także 

nie zawiódł) a na koniec pyszna i aro-

matyczna pizza. Dopiero wtedy można 

było wracać do domu.  

I choć dopiero teraz, kiedy ferie 

w województwie podlaksim dobiegły 

końca pogoda zaczyna przypominać, 

że o to mamy zimę. Mimo to młodym 

łomżyniakom nic nie przeszkodziło by 

korzystać z dwóch tygodni odpoczyn-

ku. 

A teraz kiedy na nowo wróciły 

szkolne obowiązki życzymy dużo opty-

mizmu ducha. Słońce góruje coraz wy-

żej, dzień staje się dłuższy, a to znak, 

że jeszcze chwila i nadejdzie wiosna, a 

zaraz za nią lato. I wtedy już tylko wody 

szum i ptaków śpiew...    

W Zambrowie jak w Rio 
Księżniczki, rycerze, batmani i policjanci pojawili się na balu karna-
wałowym w Zambrowie. Głównym organizatorem zabawy był Miej-
ski Ośrodek Kultury. Dzieci i rodziców 
zachęcali do wspólnej zabawy aktorzy 
teatru „Maska” z Krakowa.

- Dzisiaj w Zambrowie bawi-
my się jak w czasie karnawału w 
Rio de Janeiro, wszyscy w pięknych 
strojach i doskonałych humorach - 
powiedziała Wioleta Czyżykiewicz, 
aktorka teatru „Maska” w Krako-
wie.

Specjalną atrakcją balu była 
możliwość wykonania własnej ma-
ski - pomalowania i ozdobienia ce-
kinami przygotowanego szablonu. 
Organizatorzy zadbali także o słod-
ki poczęstunek. Wszystkim smako-
wały wafelki przekładane kremową 
masą.  Po tanecznym poranku dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Marta Konopka zaprosiła wszyst-

kich  uczestników do sali kinowej na film animowany. Za-
bawa karnwałowa została zorganizowana pod honorowym 
patronatem burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego.

WIESŁAW KOŁOWSKI

 Bajkowe stroje, taneczne rytmy. W Zambrowie było jak w Rio  

1, 2, 3...  
Do szkoły marsz

Łomża w czasie ferii gościła także młodzież z okolicznych miejscowości, np. Miastkowa
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Niewiele czasu na odpoczynek 
między jednym sezonem wyścigów 
na schodach a kolejnym miał Piotr 

Łobodziński. Zawodnik LŁKS "Prefbet 
Śniadowo" Łomża  udanie rozpoczął 

kolejny (już ósmy) sezon startów.

Jak podkreśla Andrzej Korytkow-
ski, prezes "Prefbetu", pięciokrotny 
zdobywca Pucharu Świata w bieganiu 
po schodach nie wybiera się jeszcze 
na sportową emeryturę. Po raz trzeci 
triumfował  biegu Almas Tower Run 
w Dubaju.  Bardzo lubi zawody w 
Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich. Przez trzy lata wziął udział w 
sześciu i wszystkie wygrał. 

Wbiegnięcie na 280 metrowy biuro-
wiec, czyli pokonanie ponad 1600 stop-
ni zajęło Łobodzińskiemu 7 minut i 57 
sekund. Co prawda zabrakło 12 sekund 
do własnego rekordu trasy, jednak bie-
gacz LŁKS 'Prefbet  Śniadowo" był usa-
tysfakcjonowany z uzyskanego czasu a 
szczególnie miejsca - relacjonuje Andrzej 
Korytkowski i tradycyjnie przytacza ko-
respondencję samego Piotra Łobodziń-
skiego. 

"Uzyskałem prawie minutową 
przewagę nad drugim zawodnikiem. 
To przepaść, jednak nie oznacza to że 
mogłem sobie odpuścić i pobiec wol-
niej. Biegamy indywidualnie i nigdy nie 
wiadomo czy nie przyjedzie jakiś utalen-
towany Kenijczyk i nie pobiegnie nad-
spodziewanie dobrze. Wolałem nie ryzy-
kować i po prostu pobiegłem na miarę 
swoich obecnych możliwości. Forma 
na schodach jaką obecnie prezentuję 
jest jak najbardziej satysfakcjonująca. 
Główny cel schodowy na rok 2018 to 
Mistrzostwa Świata, które odbędą się w 
Tajpej 5 maja. Niedługo udaję się na ty-
godniowy obóz do Hiszpanii, więc będę 
miał krótki rozbrat ze schodami. Czas 
podszlifować 'płaską' formę, gdyż MP w 
przełajach coraz bliżej."

sport

Karnawałowy 
bal sportowców 

Ma swoją wspaniałą tradycję Bal 
Mistrzów Sportu wieńczący plebiscyt 
na Najlepszych Sportowców Polski 
"Przeglądu Sportowego" , który w 
tym roku został zorganizowany już po 
raz 83. Łomżyńscy sportowcy także 
lubią się bawić i posłuchać gratulacji 
oraz pochwał.      

Tradycję jednak trzeba cierpliwie 
budować. A zatem Łomżyńska Rada 
Sportu zaprasza wszystkich chętnych 
na V Bal Sportowca, który odbędzie 
się 9 lutego w Restauracji Amadeus, 
ul. Przykoszarowa 16 godz. 20.00.

Karty wstępu do nabycia w Re-
stauracji Amadeus, a bliższe informa-
cje można uzyskać telefonicznie:  86 
218 1142 lub 698 898 297.

Najlepsze 
rakietki zagrały 

w Łomży
Czołówka specjalistów tenisa stołowego w 
Polsce zjechała do Łomży na trzeci turniej z 
cyklu Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów. 
Honory gospodarza prestiżowych zawodów 
pełnił Klub Uczelniany AZS PWSIiP Metal 
-Technik.

Jak informuje Weronika Łuba z 
łomżyńskiego klubu, do rozgrywek 
zgłosiło się łącznie 199 zawodników. 
Odbyły się się eliminacje, z których 
pierwsza ,,szesnastka” zarówno wśród 
kobiet, jak i mężczyzn uzyskała prawo 
startu w turnieju głównym. Największą 
niespodzianką pierwszej fazy turnieju 
była przegrana Daniela Góraka z dużo 
młodszym Damianem Węderlichem i 
odpadnięcie utytułowanego zawodni-
ka z głównych rozgrywek. Weronika 
Łuba przypomina, że Daniel Górak to 
reprezentant Polski, olimpijczyk z Rio 
de Janeiro 2016 i wielokrotny mistrz 
Polski seniorów.

W eliminacjach wystąpili również 
łomżyńscy tenisiści: Monika Żbikow-
ska (studentka III roku Zarządzania w 
PWSIiP w Łomży, zawodniczka KU 
AZS PWSIP Metal-Technik Łomża) 
i Maciej Dobrowolski (zawodnik KU 
AZS PWSIP Metal-Technik Łomża). 

Tylko Żbikowskiej udało się zakwalifi-
kować do dalszych rozgrywek.

W sobotnim turnieju uczestnicy 
rywalizowali najpierw w grupach. W 
turnieju głównym oprócz wspomnia-
nej wcześniej Żbikowskiej, reprezen-
tantką KU AZS PWSIP Metal-Tech-
nik Łomża była również Karolina 
Łada, która zapewniła sobie miejsce od 
razu w głównych rozgrywkach, dzię-
ki eliminacjom wojewódzkim. Obie 
łomżynianki ukończyły rywalizację na 
miejscach 41 - 48. W niedzielę odbyła 

się końcowa faza rywalizacji w systemie 
pucharowym. Wśród kobiet wygrała 
zawodniczka SKTS Sochaczew Kata-
rzyna Grzybowska- Franc, która przed 
turniejem była uznawana za faworytkę 
całych zawodów. Przypomnijmy, że to 
reprezentantka kadry narodowej, olim-
pijka z Londynu 2012 i Rio de Janeiro 
2016, a także wielokrotna mistrzyni 
Polski seniorek. W finale pokonała 
równie utytułowaną Klaudię Kusińską 
z GLKS Nadarzyn 4:0. Trzecie miej-
sce zajęły wspólnie: Paulina Krzysiek 

(GLKS Nadarzyn) i Marta Smętek (KS 
Bronowianka Kraków).

Wśród seniorów najlepszym za-
wodnikiem okazał się Konrad Kulpa 
(ENERGA KTS Toruń), który w fi-
nałowym meczu pokonał Tomasza Le-
wandowskiego (KU AZS Politechnika 
Rzeszowska) 4:3. Na trzecim stopniu 
podium stanęli: Tomasz Kotowski 
(ENERGA KTS Toruń) i Patryk Za-
tówka (PKS KOLPING Jarosław).

Organizację turnieju współfinan-
sował Urząd Miejski w Łomży.

Mamy to!  
Przechodzimy 

do finału
To wiadomość na którą czekali wszyscy fani 
wspierający łomżyńską załogę motopara-
lotniarzy. Adam Pupek i Piotr Kozikowksi 
nominowani w Plebiscycie Cumulusy 2017 
„wlecieli” do finałowej 15-nastki. Teraz za-
ledwie centymetry dzielą ich od zostania 
najlepszymi sportowcami lotniczymi. 

Rywalizacja była zacięta. Do ostat-
niej chwili Adam i Piotrek ścigali się z 
innymi sportowcami. Jak się okazuje 
łomżyniacy to najlepsi kibice, którzy 
nie mają sobie równych. Swoim wspar-
ciem awansowali „rodaków” do finało-
wej 15-nastki i to z pierwszego miejsca. 
Oficjalne wręczenie nominacji odbyło 
się w warszawskim Airport Hotel Okę-
cie podczas weekendowej gali Cumulu-
sy 2017 Open Day z Dywizonem 303. 

- To dzięki waszym głosom mogli-
śmy się tam znaleźć! Ostatnie wydarze-
nia pokazały nam jak fantastycznych 
mamy fanów, przyjaciół i znajomych. 

Razem jesteśmy najlepszą drużyną. Wa-
sze wsparcie jest nieocenione – przy-
znają zgodnie, poruszeni i szczęśliwi 
Adam i Piotrek.  

Na tym jednak nie koniec. Teraz 
czas na kolejny etap rywalizacji i głoso-
wanie finałowe, które potrwa do 16 lu-
tego. Aby pomóc łomżyniakom wnieść 
się nad kłębiaste kopuły cumulusów i 
wydobyć z nich złotą statuetkę najlep-
szych sportowców lotniczych wystarczy 
wysłać raz dziennie SMS-a o treści: 
TC.PC.3 pod numer: 71068.  

Wręczenie nagród odbędzie się 
17 lutego w Hotelu AirPort Okęcie w 
Warszawie. Gala połączona będzie z 
promocją filmu „Dywizjon 303”.  

Ostateczna walka o złotego cu-
mulusa rozpoczęła się na dobre. Aby 
jednak łomżyniakom udało się stanąć 
na podium potrzebne jest wsparcie. 
Skoro już raz mieszkańcy naszego mia-
sta udowodnili jak bardzo wierzą w 
wygraną motoparalotniarzy, tym razem 
nie może być inaczej, bo w Łomży je-
steśmy jedną wielką rodziną, w której 
sukces staje się zwycięstwem każdego z 
nas.  

Łobodziński lubi  
arabskie schody 
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TENIS STOŁOWY

Wysoka 
porażka AZS-u

Na tarczy wróciły z wyjazdowego meczu 
w Białymstoku tenisistki stołowe AZS-u 
PWSIP Metal-Technik Łomża. Akademiczki 
uległy miejscowemu UKS-owi Dojlidy aż 2 
do 8, chociaż większość pojedynków była 
niezwykle wyrównana.

Już pierwsza tura gier pojedyn-
czych zapowiadała, że w tym spotkaniu 
może być bardzo dużo emocji. Joanna 
Sokołowska przegrała z najbardziej 
doświadczoną w drużynie rywalek We-
roniką Mielnicką 1:3. Potem nastąpi-
ła całą seria starć pięciosetowych. Na 
pierwszym stole Monika Żbikowska 
wygrała z Sandrą Kozioł. Na "dwójce" 
Ugne Baskutyte uległa Kamili Gryko, a 
Weronika Łuba okazała się słabsza od 
Julii Jackowskiej – Najbardziej szkoda 
meczu Weroniki, gdyż prowadziła już 
2 do 0 w setach i w przypadku wygra-
nej po pierwszej serii gier byłby remis 
– podkreśla trener Wacław Tarnacki. 
A tak to gospodynie wyszły na dwu-
punktowe prowadzenie, które niestety 
później tylko powiększały. "Koszmar" 
przegranych pięciosetówek towarzy-
szył akademiczkom także w grze po-
dwójnej. Sokołowska i Żbikowska 
wygrywały 2:1 z Mielnicką i Kozioł, 
ale ostatecznie musiały uznać wyższość 
rywalek. Wynikiem 2:3 zakończył się 
także drugi pojedynek. Karolina Łada 
grając wspólnie z Baskutyte uległy 
Jackowskiej i Gryko i sytuacja łom-
żanek zrobiła się bardzo zła. Niestety 
seria gier zakończonych w pięciu se-
tach trwała nadal. Na pierwszym stole 
Żbikowska przegrała z Mielnicką, a na 
"dwójce" Łuba nie sprostała Gryko i 
było już po meczu. W ostatnich dwóch 
grach Sokołowska na otarcie łez poko-
nała młodziutką Michalinę Górską 3:0, 
a Baskutyte w czterech partiach prze-
grała z Jackowską.

- Powiem szczerze, że zagraliśmy 
słabe spotkanie, a mimo to większość 

pojedynków była zacięta i bardzo wy-
równana. Niestety w końcówkach 
lepiej prezentowały się gospodynie, 
u których widać, że ostatnio zrobiły 
duże postępy w grze. Nie przypadkowo 
ograły tak mocne zespoły jak MRKS 
Gdańsk czy LUKS Chełmno – ocenia 
szkoleniowiec AZS-u.

Po jedenastu meczach akade-
miczki plasują się na szóstym miejscu 
mając w dorobku 11 punktów. O po-

prawę tego bilansu postarają się w naj-
bliższy weekend. W piątek, 9 lutego 
o godz. 17.00 zmierzą się z najsłabszą 
ekipą ligi, Stellą Gniezno, a następne-
go dnia, ale o 14.00 rywalizować będą 
z zajmującym trzecią lokatę UKS-em 
Chrobry Międzyzdroje. Oba spotka-
nia rozegrane zostaną w hali II Liceum 
Ogólnokształcącego w Łomży. Wstęp 
wolny.

(DB)

Piłka nożna

Czwarte spotkanie sparingowe 
podczas przygotowań do rundy wio-
sennej rozegrali w minioną sobotę gra-
cze III-ligowej Olimpii Zambrów. Tym 
razem podopieczni trenera Wiesława 
Jacewicza 2:1 pokonali na wyjeździe 
grającą na co dzień w grupie północ-
nej mazowieckiej IV ligi Mławiankę 
Mława. Gole dla Olimpii padły po tra-
fieniach Michała Hryszki oraz jednego 
z graczy z Mławy. Kolejnym rywalem 
będzie ekipa Znicza Biała Piska, lidera 
grupy warmińsko-mazurskiej IV ligi. 
Ten mecz odbędzie się w Zambrowie w 
środę, 7 lutego o godz. 18.00.

***

O sporym pechu muszą mówić 
piłkarze Łomżyńskiego Klubu Spor-
towego 1926. W ostatnią środę mie-
li bowiem sprawdzić swoją aktualną 
formę z silną ekipą pierwszoligowego 

Stomilem Olsztyn. Niestety grypa żo-
łądkowa oraz kontuzje wykluczyły z gry 
aż dziewięciu zawodników ŁKS-u i w 
związku z tym spotkanie zostało odwo-
łane. Trzy dni później łomżanom udało 
się już jednak zagrać kolejny z zaplano-
wanych sparingów. W Ostrołęce zespół 
Krzysztofa Ogrodzińskiego pokonał 
tamtejszą Koronę (lider grupy mazo-
wieckiej IV liga) 2:1 po golach Michała 
Tarnowskiego i Marcina Świderskiego. 
Następne spotkanie ełkaesiacy rozegra-
ją już w środę, 7 lutego. O godz. 19.00 
podejmować będą na boisku ze sztucz-
ną nawierzchnią przy ul. Zjazd drużynę 
Wissy Szczuczyn (IV liga podlaska).

***

Treningi wznowili już także wystę-
pujący na czwartoligowych boiskach 
gracze Orła Kolno. Pierwszym wystę-
pem zespołu trenowanego przez Ire-
neusza Piwko był start w Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej im. Emila Świ-

derskiego, który odbył się w Szczu-
czynie. W fazie grupowej kolnianie 
pokonali Mazura Pisz 3:0 oraz zespół 
Przyjaciół Emila 4:0, a także ulegli 
Mamrom Giżycko 1:2 i dzięki temu 
awansowali do finału imprezy. Tam  
po zaciętym pojedynku ograli w nim 
Promień Mońki 2:1. Oprócz pucharu 
za zwycięstwo w ręce zespołu z Kolna 
trafiło także jedno wyróżnienie indy-
widualne. Najlepszym zawodnikiem 
zawodów wybrano bowiem Radosława 
Jurczyka.

Lekka atletyka

Dobrze spisał się reprezentant 
LKS-u Narew-Kurpiewski Łomża, Do-
minik Mieczkowski podczas halowego 
mityngu w Aleksandrowie Łódzkim. 
Trenowany przez Jana Kotowskiego 
lekkoatleta zajął trzecie miejsce w kon-
kursie skoku w dal. Łomżanin w naj-
lepszej próbie uzyskał odległość 6,56 
m co jest jego najlepszym rezultatem w 

tym sezonie.

Szachy

Wartościowe wyniki osiągnął w 
ostatnim czasie zawodnik Klubu Sza-
chowego Maraton Łomża, Bartosz 
Chełstowski. W dniach 29-30 stycznia 
podopieczny trenera Vafy Mamma-
dova wziął udział w Otwartych Mi-
strzostwach Białegostoku do 10 lat w 
szachach szybkich. 10-letni łomżanin 
spisał się bardzo dobrze. Z dorobkiem 
6,5 punktu w 9 partiach zajął trzecie 
miejsce w klasyfikacji OPEN, nato-
miast wśród chłopców był drugi. 

W miniony weekend uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 10  rywalizował w VI 
Międzynarodowym Turnieju Szacho-
wym ,,Szachy bez granic”, który odbył 
się w Sokółce. W gronie 96 zawodni-
ków z województwa podlaskiego, a tak-
że z Białorusi, młody szachista uplaso-
wał się na wysokiej, piątej pozycji (5,5 
punktu w 7 partiach) wygrywając przy 

tym klasyfikację dzieci do 10 lat. War-
to podkreślić, że rozstawiony dopiero 
z 27. numerem startowym zawodnik 
niemal wszystkie partie stoczył ze sporo 
starszymi od siebie rywalami, a w po-
konanym polu pozostawił m.in. turnie-
jową "jedynkę" i "czwórkę".

***

W przyszłą sobotę, 10 lutego, w 
sali gimnastycznej I Liceum Ogól-
nokształcącego w Łomży rozegrany 
zostanie czwarty turniej XIX edycja 
Szachowej Łomżyńskiej Ligi Szkolnej 
o Puchar Prezydenta Miasta Łomży. W 
zawodach mogą wystartować wszyscy 
chętni, którzy nie ukończyli 20 roku 
życia. Zapisy prowadzone są na stronie 
www.chessarbiter.com. W dniu zawo-
dów zgłaszać można się do godz. 9.50, 
a dziesięć minut później rozpocznie się 
turniej. Obowiązuje wpisowe w wyso-
kości 15 zł oraz obowiązkowa zmiana 
obuwia. 

PIŁKA RĘCZNA

Udany początek rundy
Bardzo dobrze drugą część sezonu w I lidze rozpoczęły szczypiornistki GUKS-u Dwójka Łom-
ża. Zespół prowadzony przez Janusza Świętonia niespodziewanie pokonał na wyjeździe SPR 
Sambor Tczew 25:22 (10:12).

W przerwie między rundami w Dwójce doszło do kilku ważnych zmian. Z 
pracy w klubie zrezygnował jego wieloletni trener Stanisław Niedbała. Z drużyny 
odeszła też jedna z czołowych zawodniczek, Adrianna Warda, która zdecydowała się 
na powrót do Płocka i występy w tamtejszej Jutrzence. Po stronie zysków zespół z 
Łomży może dopisać natomiast powrót Katarzyny Siennickiej, która całą poprzed-
nią rundę nie grała. I właśnie ta doświadczona zawodniczka była jedną z kluczo-
wych postaci w starciu z wyżej notowaną ekipą z Tczewa. Pierwsza połowa sobot-
niego starcia nie wskazywała jednak, że to przyjezdne będą cieszyć się ze zdobycia 
kompletu punktów. 
Zespołem lepszym 
i grającym skutecz-
niej były gospody-
nie, które niemal 
cały czas prowadziły 
różnicą 2-3 bramek. 
Ostatecznie na prze-
rwę obie drużyny 
schodziły przy wy-
niku 12 do 10 dla 
SPR-u. 

Drugą odsłonę 
nieco lepiej rozpo-
częły tczewianki. Po 
siedmiu minutach 
powiększyły prze-
wagę do czterech 
trafień (16:12), a 
spowodowane to było głównie słabszą grą łomżanek w ataku. Wtedy o przerwę 
poprosił trener Świętoń. Jak się później okazało, był to przełomowy moment tego 
spotkania. Chwilę później dwie bramki rzuciły Martyna Matysek i Michalina Gry-
czewska, a kolejne dwa trafienia dołożyła Amanda Szymborska i wynik ponownie 
był na styku (17:16). W 46. minucie swój zespół do jeszcze większego wysiłku 
zmobilizowała wspomniana wcześniej Siennicka. Doświadczona skrzydłowa zdo-
była trzy gole z rzędu i tym samym wyprowadziła Dwójkę na prowadzenie. Oprócz 
dobrej gry byłej zawodniczki Startu Elbląg warto podkreślić znakomitą postawę 
Urszuli Bałdowskiej w bramce GUKS-u, która w końcówce meczu broniła na-
wet w najtrudniejszych sytuacjach. W efekcie łomżanki nie dały sobie już odebrać 
wygranej kończąc starcie z Samborem zwycięstwem 25:22. Najskuteczniejszą za-
wodniczką Dwójki po raz pierwszy w tym sezonie została Alicja Sobocińska, która 
zdobyła aż 7 bramek.

Mimo zwycięstwa zespół z Łomży w dalszym ciągu zajmuje 9., przedostatnie 
miejsce w tabeli grupy A I ligi. Następne spotkanie rozegra 14 lutego o godz. 
18.00. W hali II Liceum Ogólnokształcącego Dwójka podejmować będzie zajmu-
jący czwartą lokatę SMS ZPRP I Płock.

(DB)

Potyczki szachowe z Tygodnikiem 
Narew – część 87

Rozwiązanie zadań z poprzedniego numeru Tygodnika:
Zadanie 174: Mat w 6 posunięciach (ruch białych): 1. G:h7+ K:h7, 2. W:f7+ 

Kg8, 3. Wg7+ Kh8, 4. Wg8+ Kh7, 5. Wh8+ Kg6, 6. Wh6X.
Zadanie 175: Mat w 3 posunięciach (ruch białych): 1. Wh8+ K:h8, 2. Wf8+ 

Kh7, 3. Wh8X.
Zadanie 176: Mat w 4 posunięciach (ruch białych): 

Zadanie 177: Mat w 3 posunięciach (ruch czarnych):
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