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Piękną być… 

Profesor Piotr Gliński przyjechał 
bowiem podpisać z prezydentem Ma-
riuszem Chrzanowskim umowę, w myśl 
której prowadzeniem i finansowaniem 
Filharmonii będą się zajmować wspól-
nie ministerstwo i miasto. Dokument 
oznacza, że do końca 2020 roku resort 
zobowiązuje się do przekazywania pla-
cówce  nie mniej niż 405 tysięcy złotych 
rocznie. Wkład miasta w budżet insty-
tucji ma wynosić co najmniej 1 milion 
345,8 tys. zł. Ministerstwo będzie miało 
wpływ na działalność współprowadzone-
go podmiotu, m. in. w zakresie kadrowej 
organizacji szefostwa Filharmonii.   

- Wsparcie państwa, centralnego 
budżetu, resortu kultury dla polskich 
instytucji kultury o charakterze regio-
nalnym, to nasz obowiązek i wyraz 
naszej polityki. Chcemy, by kultura 
była dostępna w Polsce dla wszystkich 
w taki sam sposób. Mam na myśli do-
stęp do wysokiej kultury, a łomżyńska 
filharmonia jest instytucją, która za-
pewnia wysoką jakość. Tutaj w Łomży 

macie Państwo dostęp do kultury na 
najwyższym poziomie . Takie działania, 
jak dzisiejsza umowa mają jeszcze to 
wzmocnić i zapewnić że tak będzie da-
lej - mówił wicepremier Piotr Gliński.

Podkreślił,  że rząd Prawa i Spra-
wiedliwości jako całość i poszczególne 
ministerstwa realizują w ten sposób 
programowy obowiązek i zasadę zrów-
noważonego rozwoju. 

- Rozwoju  w sensie terytorialnym 
- regionalnym i lokalnym, ale także 
-   powiedziałbym - branżowym. Dba-
my o rozwój biznesu, ochrony zdrowia, 
wspieranie socjalne naszych rodzin , o 
to, aby rozwijała się infrastruktura - je-
chałem tutaj drogami w budowie - ale 
także kultura. Jak wszyscy wiemy, kul-
tura współcześnie  jest po prostu kołem 
zamachowym  rozwoju. Bez kultury nie 

ma rozwoju społeczno - gospodarczego i 
bez kultury nie ma rozwoju zrównowa-
żonego - tłumaczył  wicepremier rządu.

Poinformował, że ministerstwo 
wprowadza umowy o współprowadze-
niu instytucji kultury już od pewnego 
czasu. W ubiegłym roku było takich 
przypadków 10, w tym dotyczących 
tak znanych „firm” jak zespoły pieśni i 
tańca „Mazowsze” oraz „Śląsk”, filhar-

monie w Rzeszowie i Szczecinie. Wa-
runkiem podstawowym jest ponadlo-
kalne znaczenie placówek i ich wysoki 
poziom. W województwie podlaskim 
na razie nowych resort nie przewiduje, 
choć inne zasady odnoszą się  do placó-
wek  muzealnych.

Łomżyńska Filharmonia z ministerialnym wsparciem
Dźwiękami serenady „Eine 

kleine Nachtmusik” Wolfganga 
Amadeusza Mozarta powitany 
został w łomżyńskim Ratuszu 

profesor Piotr Gliński, wicepremier 
i minister kultury. W zasadzie 

muzycy kwartetu  smyczkowego  
Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej 
im. Witolda Lutosławskiego powitali 

w ten sposób swojego nowego 
współgospodarza.

Wczesny wieczór w ostatnią sobotę karnawału. Sala restauracji Concordia w Łomży. 
Światła gasną, reflektory rozbłyskują, a na scenę wchodzi 30 pięknych, młodych kobiet. 
Każdej z nich przyświeca jeden cel. Zdobyć koronę najpiękniejszej. Na razie w mieście i re-
gionie, a za chwilę –  w Polsce,  na świecie.  

Dokończenie na str. 3

Podpisy złożone, umowa zawarta, od lewej Agnieszka Muzyk, zastępca prezydenta, prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, Mariusz Chrzanowski prezydent Łomży i Jan Miłosz 
Zarzycki, dyrektor łomżyńskiej filharmonii
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Poseł z województwa podlaskie-
go Mieczysław Baszko dołączył do 
Klubu Parlamentarnego Prawa 
i Sprawiedliwości. W ten sposób 
Polskie Stronnictwo Ludowe nie 
ma już w tej kadencji posła z wo-
jewództwa podlaskiego.

To na razie koniec jednego 
z najgorętszych politycznych 
seriali ostatnich tygodni. Nie 
tylko w województwie pod-
laskim – Mieczysław Baszko 
mieszka w Sokółce -ale także 
w Sejmie i kraju. Emocje zro-
dziły się z powodu... matema-
tyki. Z odejściem posła z wo-
jewództwa podlaskiego Polskie 
Stronnictwo Ludowe mogło 
stracić prawo do posiadania 
klubu w parlamencie. Dlatego 
komunikat o przejściu Mieczysława 
Baszki z PSL do Porozumienia Jarosła-
wa Gowina spowodował tak zdecydo-
wane reakcje w PSL. Prezes Władysław 
Kosiniak-Kamysz mówił o ”kłusownic-
twie”. 

Klub PSL uratowało przyłączenie 
się byłego posła PO (i wielu innych 
partii) Michała Kamińskiego, który 
swoją polityczną karierę zaczynał jako 
„poseł z Łomżyńskiego”. 

Mieczysław Baszko przez kilka 
tygodni figurował na sejmowych stro-
nach jako poseł niezrzeszony.  Wresz-
cie jednak pojawiła się informacja, że 
Mieczysław Baszko wszedł do klubu 
parlamentarnego PiS, w którym jest 
w ten sposób  238 posłów, a zatem bez-
pieczna sejmowa większość.  Nadal też 

jednak pozostał zapis, że Mieczysław 
Baszko do Sejmu dostał się z listy PSL. 
Chociaż ona sam już tego nie pamięta. 
Na swojej oficjalnej stronie - baszko.pl - 
zamieszcza taki oto fragment dotyczący 
swego życiorysu politycznego: 

„Działalność polityczną rozpoczął 
od 1994 r., kiedy to został wybrany, 
jako kandydat niezależny, do rady mia-
sta i gminy w Sokółce.

W dniu 20 stycznia 2018 r. wstąpił 
do Porozumienia dołączając do Klubu 
Parlamentarnego Prawo i Sprawie-
dliwość. W Sejmie pracuje w dwóch 
komisjach: Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki oraz Łączności z Polakami 
za Granicą”. 

Zatem 24 lata między Sokółką a Ja-
rosławem Gowinem „wyparowało”.                  

Mieczysław Baszko - nowy poseł klubu PiS   

Setna rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości jest szczególną okazją do 
uczczenia pamięci tych, którzy walczyli 
i ginęli w jej obronie. Policjanci i przed-
stawiciele innych służb mundurowych 
postanowili to robić 11 dnia każdego 
miesiąca w tym roku.

Msza Święta za Ojczyznę pod 
przewodnictwem łomżyńskiego bisku-
pa seniora Stanisława Stefanka odby-
ła się w kościele pw. Świętego Krzyża 
w Łapach. Jak informują służby pra-
sowe białostockiej KWP, w pierwszej 
Nowennie udział wzięli komendant 
wojewódzki nadinspektor Daniel Koł-
nierowicz, szefowie służb munduro-
wych województwa podlaskiego oraz 

zaproszeni funkcjonariusze i licznie 
przybyli mieszkańcy Łap. Po zakoń-
czonej liturgii zgromadzeni wysłucha-
li pieśni patriotycznych wykonanych 
przez zespół wokalno - instrumentalny 
z Komendy Miejskiej Policji w Łom-
ży. Jako ostatni zaprezentowany został 
utwór patriotyczny „Biały krzyż”, do 
którego muzykę skomponował Krzysz-
tof Klenczon.

Hołd składany podczas uroczy-
stości państwowych czy obrzędów 
o charakterze sakralnym jest wyrazem 
przywiązania do tradycji i wynika 
z głębokiego szacunku do tych war-
tości, które stanowią o tożsamości 
narodowej – podkreślają policjanci. 

Nowenna policjantów na 100 lat 
Niepodległości 
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Coraz śmielej wypowiadają się na temat budowy ekspresowej drogi S61, 
Via Baltica, przedstawiciele rządu, parlamentu, Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad – zasadniczy termin to nadal rok 2021, ale 
często pojawia się także końcówka roku 2020.

Tak było w Śniadowie, gdzie w Gminnym Ośrodku Kul-
tury doszło do podpisania kontraktu na budowę kolejnego 
fragmentu S61 
z odcinka między 
Ostrowią Mazo-
wiecką a Szczu-
czynem. O roku 
2020 mówił nie 
tylko „urzędowo” 
op tymi s t yc zny 
p r z e d s t a w i c i e l 
rządu, wicemini-
ster infrastruktury 
Marek Chodkie-
wicz, ale nawet 
bardzo powścią-
gliwy w składaniu 
obietnic Wojciech 
Bor zuchowsk i , 
dyrektor biało-
stockiego oddzia-
łu GDDKiA.

Zadanie, o którym była mowa w Śniadowie to blisko 17 ki-
lometrów od węzła Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”. Za 
380 milionów złotych podjęła się go wykonać firma POLAQUA 
. Pokonała w przetargowej rywalizacji czterech rywali. Podob-
nie jak przy wszystkich pozostałych odcinkach S61 od Ostro-
wi do Szczuczyna, firma, w której imieniu umowę podpisywał  
Oscar Prada Bartolome, ma na to zadanie 31 miesięcy (nie licząc 
przerw zimowych).

Jak informuje Rafał Malinowski z białostockiego oddziału 
GDDKiA, odcinek od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Po-
łudnie”, wraz z zadaniem od węzła „Podborze” do węzła „Śnia-
dowo”, na który umowa została podpisana kilka dni wcześniej, 
połączą Łomżę z drogą ekspresową S8 w Ostrowi Mazowieckiej 
i dalej przez Wyszków i Marki - z Warszawą.  

Pomiędzy Ostrowią Mazowiecką (węzeł „Podborze”) - po-
przez węzeł „Śniadowo” - aż do węzła „Łomża Południe” droga 
ekspresowa S61 zostanie poprowadzona po nowym śladzie, rów-
nolegle do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 677. Zgodnie z za-
łożeniami, droga ekspresowa S61, ma mieć dwie jezdnie po dwa 
pasy ruchu, pasy awaryjne oraz pas rozdziału. Na odcinku od wę-
zła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” przewidziano jeden 
węzeł „Śniadowo” - uzupełnia rzecznik białostockiej GDDKiA.  

Podpisanie umowy w Śniadowie miało wyjątkowo bogatą 
oprawę „parlamentarną”. Przyjechali posłowie; Bernadeta Kry-
nicka, Lech Antoni Kołakowski, Kazimierz Gwiazdowski, Da-
riusz Piontkowski ,a  dodatkowo jeszcze Wojciech Kossakowski  
z Ełku. Rządową administrację reprezentowali wiceminister 
Marek Chodkiewicz ze współpracownikami, przedstawiciel 
Ministerstwa Inwestycji Rozwoju oraz wojewoda Bohdan Pasz-
kowski. Ich oraz przedstawicieli drogowców witał wójt Rafał 
Pstrągowski.

- Słyniemy z gospodarstw mleczarskich, ale mamy także 
duży zakład przemysłowy „Prefbet” produkujący m. in. znako-
mitej jakości betony. Mam nadzieję, że przy budowie Via Baltica 
z betonową nawierzchnią  nasza lokalna firma będzie mogła byc 
partnerem - zadbał o lokalna gospodarkę wójt.

Dla wiceministra Marka Chodkiewicza kontrakt jest przede 
wszystkim po-
twierdzeniem „że-
laznej konsekwen-
cji” rządu Prawa 
i Sprawiedliwości 
w realizowaniu 
kolejnych zapo-
wiadanych przed-
sięwzięć wiążących 
się z rozwojem 
regionów, dostęp-
nością komuni-
kacyjną, poprawą 
bezpieczeństwa 
podróżowania. 

- Chciałbym, 
aby tu powstał 
modelowy przy-
kład umowy, którą 

będzie można stosować we wszystkich inwestycjach infrastruktural-
nych w kraju - mówił  Marek Chodkiewicz. - Umowy partnerów 
wspólnie zaangażowanych i współdziałających w realizacji zadania, 
a nie odrębnych podmiotów, z których każdy pilnuje tylko swojego 
„wycinka” całości. To stosunkowo  niedługi odcinek do wykonania 
przez firmę znaną i doświadczoną na polskim rynku i tu w regionie. 
Chciałbym, aby we wzorcowy sposób ułożona została tu  współpraca 
wykonawcy z GDDKiA , podwykonawcami, lokalnymi podmiotami.

Parlamentarzyści skupili się na „politycznym”: fundamencie 
budowy Via Baltica i innych przedsięwzięć. Bernadeta Krynic-
ka krytycznie oceniła efekty działania Urzędu Marszałkowskiego 
w Białymstoku, w którym rządzi koalicja PSL - PO. Lech Antoni 
Kołakowski  przypomniał, że już od 2005 zabiegał o realizację eks-
presowej drogi z obwodnicą Łomży.

- Pamiętam te wszystkie, petycje, wnioski, pisma, happeningi, 
listy z podpisami poparcia, które woziliśmy do Warszawy - wspo-
minał łomżyński poseł. - To naprawdę ogromna satysfakcja widzieć 
jak powstaje droga, wokół której skupią się możliwości finansowe, 
planistyczne, organizacyjne, promocyjne, dziesiątki nowych firm, 
setki, a może tysiące miejsc pracy - mówił Lech Antoni Kołakowski.

Dariusz Piontkowski i Wojciech Kossakowski zgodnie zwró-
cili uwagę, że droga S61 oznacza ożywienie gospodarcze nie tylko 
części, ale całych regionów.  Wojewoda Bohdan Paszkowski zade-
klarował dobrą „partnerską” współpracę z wykonawcą na etapie 
przygotowywania  dokumentacji.           

Jak dodał wiceminister Marek Chodkiewicz, efektem  będzie 
lepsze skomunikowanie województwa z Warszawą, Polską i Europą. 

Z odcinków S61 między Ostrowią a Szczuczynem na pod-
pisanie umowy z wykonawca oczekuje już tylko fragment z ob-
wodnica Łomży i nowym mostem nad Narwią. W tej sprawie 
rozpatrywany jest protest jednego z ubiegających się o kon-
trakt.          

Via modelowa i wzorcowa

Łomżyński biskup senior Stanisław Stefanek celebrował pierwszą Nowennę podlaskich 
policjantów



3wydarzenia

reklama

- W przypadku łomżyńskiej filhar-
monii decyzja była łatwa. Ta instytucja 
zasłużyła na wsparcie swoimi tradycja-
mi sięgającymi 40 lat i dokonaniami - 
powiedział profesor Piotra Gliński. Jak 
dodał, idea współprowadzenie insty-
tucji polega na tym, że  nadal główny 
ciężar spoczywa na samorządzie, który 
nie zmniejsza nakładów, a pieniądze z 
ministerstwa stanowią dodatek np. na 
ciekawe przedsięwzięcia artystyczne czy  
zagraniczne tournee.         

Kluczowe znaczenie umowy dla 
łomżyńskiej Filharmonii polegać bę-
dzie na uproszczeniu i ułatwieniu drogi 
starań o fundusze inwestycyjne czy np. 
dotacje celowe. 

- Nie będziecie, panie dyrektorze, 
musieli już teraz występować w naszym 
normalnym trybie konkursów Będzie-
my to mogli uzgadniać bezpośrednio 
- zwrócił się minister kultury do Jana 
Miłosza Zarzyckiego, dyrektora łom-
żyńskiej filharmonii.

Piotra Gliński zapewnił, że bez 
opieki ministerstwa nie pozostanie tak-
że budowa  nowej siedziby instytucji.  

- Mam nadzieję, że - mimo pew-
nych zawirowań - jak najszybciej zreali-
zujemy tę inwestycję. Zapewniam, że  
sala będzie spełniać wszystkie wymogi 
koncertowe z akustyką i wyposażeniem 
- dodał.

Drugim dużym zadaniem inwe-
stycyjnym w Łomży, którym zaintere-

sowane jest  ministerstwo kultury, jest 
przekształcenie Hali Targowej w cen-
trum w Halę Kultury.

- Od początku ten pomysł mi się 
podobał:  Świątynia Kultury w cen-
trum miasta. Miejsce dla wszystkich, 
do realizacji najróżniejszych działań dla 
dzieci i seniorów, które ma propozycje 
dla wszystkich mieszkańców. Główne 
decyzje i fundusze w tej sprawie już są,. 
dlatego tylko symbolicznie potwier-

dzamy: to ważny projekt  dla Łomży - 
stwierdził profesor Piotra Gliński.

O radości i poczuciu satysfakcji mó-
wił prezydent Mariusz Chrzanowski. 

- Dla nas dzisiaj w Łomży otwie-
rają się nowe możliwości rozwoju 
kultury. Dziękuję panu premierowi 
za ogromną życzliwość dla naszego 
miasta także we wspieraniu innych 
naszych instytucji. W ubiegłym roku 
obok filharmonii skorzystały także Te-
atr Lalki i Aktora, Muzeum Północ-
no - Mazowieckie, Miejska Biblioteka 
Publiczna.  Dziękuję za potwierdze-
nie, że program zrównoważonego roz-
woju jest w pełni realizowany. Kultura 
nie tworzy się jest przecież tylko w du-
żych ośrodkach. Na naszej ziemi rodzą 
się wielkie talenty. Trzeba zadbać o nie 
od najmłodszych lat - powiedział pre-
zydent.

Ma temu służyć m. in. nowa Hala 
Kultury.

- Jesteśmy zaszczyceni, że filhar-
monia trafia do grona szacownych in-
stytucji kultury w kraju. Jest to dla nas 
wyróżnieniem i formą wynagrodzenia 
wieloletnich działań na rzecz szerzenia 
kultury w lokalnym środowisku. Bę-
dziemy to robić nadal - dziękował Jan 
Miłosz Zarzycki.

Prezydent Mariusz Chrzanowski 
przekazał wicepremierowi Piotrowi 
Glińskiemu, zaproszenie na uroczy-
stości związane z 600-leciem praw 
miejskich Łomży. Znalazła się w nim 
propozycja, aby minister kultury roz-
ważył  osiedlenie się w Łomży na przy-
najmniej rok i wziął udział  w każdym 
jubileuszowym wydarzeniu.  Na zakoń-
czenie minister obejrzał Halę Targową 
na Starym Rynku, która zamieni się w 
Halę Kultury. Wyjaśnienia dotyczące 
projektu przekazali mu prezydent Ma-
riusz Chrzanowski oraz jego zastępcy 
Agnieszka Muzyk i Andrzej Garlicki.   

Łomżyńska Filharmonia z ministerialnym wsparciem

Prezydent Mariusz Chrzanowski wręczył profesorowi Piotrowi Glińskiemu zaproszenie na jubileuszowe uroczystości 600-lecia nadania 
Łomży praw miejskich

Idea stworzenia w Łomży Hali Kultury przypadła do gustu ministrowi kultury

Kwartet smyczkowy łomżyńskich filharmoników powitał wicepremiera Piotra Glińskiego
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Ogromne szanse na kolejny wieczór chwały i uznania 
ma Piotr Domalewski. Wywodzący się z Łomży aktor 
i reżyser zdobył  kilka miesięcy temu główną nagrodę 
festiwalu polskich filmów w Gdańsku za obraz „Cicha 
noc”. Teraz ten film ma aż 11 nominacji do „polskich 
Oscarów”, czyli Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2018, 
w tym w najważniejszych kategoriach - najlepszy film, 
reżyseria, scenariusz, główna rola męska.    

Jak podaje strona Polskich Nagród Filmo-
wych (pnf.pl), w tym roku Orły obchodzą okrą-
głą, dwudziestą rocznicę powstania. Stworzone 
w 1999 roku przez Dariusza Jabłońskiego, re-
żysera, producenta filmowego i wieloletniego 
Prezydenta Polskiej Akademii Filmowej, przez 
20 lat swojej historii stały się jednymi z naj-
bardziej prestiżowych i pożądanych nagród na 
polskim rynku filmowym, trafiając rokrocznie 
w ręce najlepszych polskich filmowców. Orzeł, 
Nagroda Polskiej Akademii Filmowej jest cenna, 
bo przyznawana przez środowisko filmowe, któ-

re zna proces powstawania filmów „od kuchni” 
i umie docenić pracę wszystkich współtwórców 
zaangażowanych w produkcję – mówił o Orłach 
Allan Starski, wybitny polskich scenograf, lau-
reat Oscara, autor wyjątkowej odznaki, symbolu 
przynależności do Polskiej Akademii Filmowej. 
Zdaniem Agnieszki Holland natomiast Polskie 
Nagrody Filmowe Orły są emanacją, prawdziwym 
niezależnym wyrazem naszych gustów, naszych 
przekonań i naszych miłości.

Polskie Nagrody Filmowe są przyznawa-
ne za najwyższe osiągnięcia w 19 kategoriach. 
Do tegorocznych Polskich Nagród Filmowych 
kandydowało 61 filmów, w kategorii Najlep-
szy Film Dokumentalny członkowie Akademii 
wybierali spośród 48 produkcji, a w kategorii 
Najlepszy Serial Fabularny spośród 10 tytułów. 
Piotr Domalewski i współtwórcy „Cichej nocy” 
nominowani są do „Orłów” za: najlepszy mon-
taż (Leszek Starzyński), najlepszy dźwięk (Jerzy 

Murawski, Kacper Habisiak, Marcin Kasiń-
ski), odkrycie roku (Piotr Domalewski), dru-
goplanową rolę kobiecą (Agnieszka Suchora), 
drugoplanową rolę męską (Arkadiusz Jakubik 
i Tomasz Ziętek), najlepszą główną rolę męską 
(Dawid Ogrodnik),  najlepsze zdjęcia (Piotr 
Sobociński jr), najlepszy scenariusz, najlepszą 
reżyserię (w obu przypadkach Piotra Doma-
lewski) oraz za najlepszy film.  

Spotkanie z Nominowanymi i ogłoszenie 
Laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia odbędzie 
się 7 marca. Ceremonia Orłów została zaplanowa-
na na 26 marca 2018 roku i będzie transmitowana 
przez CANAL+.

Głosami członków Polskiej Akademii Filmo-
wej Nominacje do Polskich Nagród Filmowych 
Orły 2018 otrzymali (prezentujemy niektóre 
z kategorii):

NAJLEPSZY MONTAŻ
– Piotr Stasik, Dorota 
Wardęszkiewicz, Tomasz 
Wolski, „21 x Nowy Jork”
– Leszek Starzyński,  „Ci-
cha noc”
– Jarosław Barzan,  „Naj-
lepszy”
– Grażyna Gradoń, „Powi-
doki”
– Dorota Kobiela, Justyna 
Wierszyńska,  „Twój Vin-
cent”
NAJLEPSZY DŹWIĘK
– Jerzy Murawski, Kacper 
Habisiak, Marcin Kasiń-
ski, „Cicha Noc”
– Radosław Ochnio, „Kró-
lewicz Olch”
– Tomasz Dukszta,  „Naj-
lepszy”
– Andrzej Lewandowski, 

Mattias Eklund, „Pokot”
– Maria Chilarecka, Kacper Habisiak, Marcin Ka-
siński, „Powidoki”
– Marek Wronko, „Volta”
ODKRYCIE ROKU
– Piotr Domalewski za najlepszą reżyserię fil-
mu „Cicha noc”
– Bronisława Zamachowska za najlepszą drugo-
planową rolę kobiecą w filmie „Powidoki”
– Dorota Kobiela i Hugh Welchman za najlepszą 
reżyserię filmu „Twój Vincent”
NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA
– Karolina Gruszka, „Ach śpij kochanie”
– Agnieszka Suchora, „Cicha Noc”
– Bronisława Zamachowska, „Powidoki”
NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA
– Akadiusz Jakubik, „Cicha noc”
– Tomasz Ziętek, „Cicha noc”
– Arkadiusz Jakubik, „Najlepszy”
NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA
– Karolina Gruszka, „Maria Skłodowska-Curie”
– Agnieszka Mandat, „Pokot”
– Magdalena Boczarska, „Sztuka Kochania”
NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA MĘSKA
– Dawid Ogrodnik, „Cicha noc”
– Jakub Gierszał, „Najlepszy”
– Bogusław Linda, „Powidoki”
NAJLEPSZE ZDJĘCIA
– Piotr Stasik, „21x Nowy Jork”
– Piotr Sobociński jr, „Cicha noc”
– Michał Englert, „Maria Skłodowska – Curie”
– Jolanta Dylewska, Rafał Paradowski, „Pokot”
– Paweł Edelman, „Powidoki”
NAJLEPSZY SCENARIUSZ
– Piotr Domalewski, „Cicha noc”
– Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland, „Pokot”
– Krzysztof Rak, „Sztuka kochania”
NAJLEPSZA REŻYSERIA
– Piotr Domalewski, „Cicha noc”
– Anna Jadowska, „Dzikie róże”
– Agnieszka Holland i Kasia Adamik, „Pokot”
NAJLEPSZY FILM
–„Cicha noc”, reż. Piotr Domalewski
–„Pokot”, reż. Agnieszka Holland i Kasia Adamik
–„Twój Vincent”, reż. Dorota Kobiela i Hugh 
Welchman

Polskie Nagrody Filmowe Orły są organizowa-
ne przez Niezależną Fundację Filmową od 1999 
roku. 

Lwy już ma, czas na Orły dla 
Piotra Domalewskiego?

Kadr z filmu „Cicha noc”
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To był dobry rok - nie ma wątpliwości star-
szy brygadier Dionizy Krzyna, komendant 
miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łom-
ży. Wprawdzie zdarzeń, którymi musieli za-
jąć się w 2017 roku łomżyńscy strażacy było 
więcej niż tysiąc i więcej niż rok wcześniej, 
ale najbardziej dotkliwe klęski i kataklizmy 
omijały miasto i powiat.

Na tradycyjne podsumowanie roku 
w łomżyńskiej komendzie PSP gospo-
darze zaprosili nie tylko przedstawiciela 
Komendy Wojewódzkiej, którym tym 
razem był starszy brygadier Andrzej 
Sobolewski, zastępca komendanta, ale 
także reprezentantów tych instytucji, 
z którymi przede wszystkim współ-
pracują. „Towarzyszami broni” zawo-
dowych strażaków są najczęściej ich 
druhowie z jednostek OSP oraz - na co 
wskazują dane statystyczne - policjanci 
i ratownicy medyczni. Straż współdzia-
ła też z samorządami. Stąd obecność 
m. in. Kazimierza Dąbkowskiego, 
szefa powiatowych struktur OSP czy 
komendanta miejskiego policji nadko-
misarza Marka Sienkiewicza, licznych 
samorządowców (niektórzy jak np. 
burmistrz Grzegorz Palka z Nowogro-
du są czynnymi strażakami ochotni-
kami). Nie mogło zabraknąć księdza 
Radosława Kubła, który jest kapela-
nem łomżyńskich strażaków, ale także 
koordynatorem Grupy Ratowniczej 
„Nadzieja”, która działa jako jednostka 
OSP. Założył zatem na tę okazję mun-
dur tej formacji.

Komendant Dio-
nizy Krzyna podsu-
mowanie roku zawarł 
przede wszystkim 
w multimedialnej 
prezentacji, która 
uwzględniała np. dane 
o pożarach i innych 
zdarzeniach, osobach 
p o s z k o d ow a n yc h , 
straconym i uratowa-
nym mieniu, wyposa-
żeniu i inwestycjach.  
W kraju był to rok 
pod  znakiem zdarzeń 
pogodowych, niekiedy 
tragicznych. Łomży 
i powiatu tak całkiem 
też te zjawiska nie 
ominęły. W czerwcu 
był jeden z dzień z kil-
kudziesięcioma inter-
wencjami z powodu 
huraganowego wiatru, 
w lipcu - z równie licz-
nymi wyjazdami do 

podtopionych po  nawałnicy budyn-
ków, piwnic. Nie było pożarów o naj-
większych rozmiarach i skutkach, ani 
nieprzeciętnie tragicznych zdarzeń na 
drogach.

Starszy brygadier  Andrzej Sobo-
lewski zestawił z łomżyńskim dane 
wojewódzkie i przyznał, że w wielu ele-
mentach statystyki ratownicy z Łomży 
mieli więcej pracy, np. pod względem 
liczby zdarzeń przypadających na każ-
dego ze strażaków.

- Najważniejsze są dane obrazują-
ce jak wielu ludziom zdołaliśmy ocalić 

życie i zdrowie czy te wskazujące, że na 
każdą złotówkę szkód i strat przypadają 
ponad 4 złote uratowanego mienia - 
podkreślał zastępca komendanta woje-
wódzkiego.

Poinformował też o planach 
wzmacniania kadrowego i sprzętowe-
go jednostek PSP w województwie 
w 2018 roku.

Gratulacje i podziękowania prze-
kazał strażakom wicestarosta Lech Sza-
błowski,  ksiądz Radosław Kubeł prze-
kazał słowa błogosławieństwa. 

Ratują życie, zdrowie, mienie 

„Na policjanta”
Jak poinformowali łomżyńscy po-

licjanci, znów pojawili się w mieście 
oszuści wykorzystujący metodę „na 
policjanta”. Na szczęście tym razem, 
dzięki rozwadze i czujności udało się 
pokrzyżować plany oszusta i uchronić 
oszczędności.

Przebieg wydarzeń wyglądał tak: 
do 57-letniego 
mieszkańca Łom-
ży zadzwonił nie-
znajomy mężczy-
zna podając się za 
funkcjonariusza 
policji. Twier-
dził, że w rejonie 
miejsca zamiesz-
kania rozmówcy 
będą prowadzone 
czynności przez 
funkcjonariuszy 
CBA w związku 
z różnymi oszu-
stwami. 

„Munduro-
wy” tłumaczył też, że oszuści posługują 
się fałszywymi dowodami osobistymi. 
Rzekomy funkcjonariusz podał nawet 
numer legitymacji służbowej i zapropo-
nował sprawdzenie jego wiarygodności 
u dyżurnego miejscowej jednostki Po-
licji. Na szczęście 57-latek podszedł do 
tego z rozwagą i rozsądkiem. Rozłączył 
się, a o zaistniałym incydencie powia-
domił dyżurnego Komendy Miejskiej 
Policji w Łomży. W tej chwili pro-
wadzone są czynności zmierzające do 
ujawnienia sprawcy. Zdecydowane po-
dejście do sprawy i czujność prawdo-
podobnie uchroniły łomżyniaka przed 
utratą oszczędności.

Pamiętajmy o tym, że policjanci 
nie rozmawiają telefonicznie o pro-
wadzonych działaniach. Zachowajmy 
czujność i rozwagę. 

W przypadku jakichkolwiek wąt-
pliwości należy zakończyć rozmowę 

telefoniczną i natychmiast powiadomić 
o tym fakcie policję.

„Na pracownika spółdzielni”
Gorzej skończyło się zetknięcie 

z dwiema oszustkami dla mieszkan-
ki osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Perspektywa” w Łomży. 

Starsza pani wpuściła  do miesz-
kania dwie młode kobiety, które rze-

komo przyszły spisać 
stan wodomierzy. 
Odwróciły jej uwagę 
dosłownie na kilkana-
ście sekund i skradły 
pieniądze. Skąd wie-
działy, gdzie szukać? 
Nie wiadomo.

- Apeluję przede 
wszystkim o ostroż-
ność i rozwagę - mówi 
Leszek Konopka, pre-
zes „Perspektywy”. - 
My także staramy się, 
aby lokatorzy mieli 
w tej sprawie poczucie 
bezpieczeństwa . Od-

czytów wodomierzy dokonują zawsze te 
same osoby i są to wyłącznie mężczyźni. 
Mam nadzieję, że są już znani miesz-
kańcom naszych bloków. Wiele osób 
stosuje też metodę samodzielnego spisy-
wania stanu zużycia wody i pozostawia-
nia tej informacji na drzwiach. Unika 
się wtedy wpuszczania do domu  osoby 
z zewnątrz. Można również informację 
z wodomierzy dostarczyć do siedziby 
spółdzielni przy ulicy Kazańskiej i tam 
odebrać rachunek. Prosimy korzystać 
z tych rozwiązań, jeżeli się Państwo oba-
wiają ewentualnych złodziei. Nic się nie 
stanie jeżeli rachunek zostanie zapłaco-
ny dzień czy dwa później. W przypad-
ku jakichkolwiek  wątpliwości  co do 
osób podających się za pracowników, 
prosimy o kontakt ze Spółdzielnią pod 
czynnym całą dobę numerem telefonu: 
86 218 24 91 lub 86 218 63 38 - dodaje 
prezes Leszek Konopka. 

Oszuści nie próżnują, próbują na 
różne sposobyPoważnych obrażeń doznało trzyletnie dziecko, które na przejściu 

dla pieszych na ulicy Zawadzkiej w Łomży znalazło się pod kołami 
busa. Kierowca uderzył w malucha, bo ominął inne auto, które za-
trzymało się, by przepuścić przechodniów.

Do zdarzenia doszło w środę, tuż po godzinie 17. Matka 
wraz z trójką dzieci przechodziła przez przejście dla pieszych na 
ul. Zawadzkiej (tuż obok skrzyżowania z ul. Mazowiecką). Jedno 
z aut zatrzymało się, by przepuścić przechodniów. Była wśród 
nich matka z trójką małych dzieci. 36-letni kierowca jadący bu-
sem marki opel vivaro ominął stojący pojazd, wjechał na pasy 
i z impetem uderzył w trzylatka. Siła uderzenia była tak duża, 
iż chłopiec został odrzucony kilkanaście metrów. Bus również 
zatrzymał się dopiero po kilkudziesięciu metrach. Policja ustaliła 
szybko, że jego kierowca był trzeźwy.

Poszkodowanemu dziecku do czasu przyjazdu pogoto-
wia pomocy przedmedycznej udzielili policjanci.

Z uwagi na stan zdrowia i obrażenia ciała, trzylatek został prze-
transportowany helikopterem do Dziecięcego Szpitala Kliniczne-
go w Białymstoku.

Potrącenie na pasach. Trzylatek w szpitalu

Policjanci z Komendy Powiatowej Po-
licji w Grajewie poszukują Mariusza 
Maliszewskiego, zaginionego 42-let-
niego mieszkańca Grajewa, który 
w nocy z 9 na 10 lutego 2018 roku 
wyszedł z domu i do chwili obecnej nie 
powrócił, ani nie nawiązał kontaktu 
z rodziną:

MALISZEWSKI MARIUSZ lat 42
zamieszkały w Grajewie

RYSOPIS: wiek 42 lata, 
wzrost około 182 cm, sylwet-
ka ciała szczupła (waga około 
82 kg), włosy koloru ciemny 
blond, krótkie proste, oczy 
ciemne (brązowe), twarz szczu-
pła, nos średni, uszy średnie, 
uzębienie pełne. Na lewym 
ramieniu blizna o długości 2-3 
cm, okulary korekcyjne.

W chwili zaginięcia ubra-
ny był w  kurtkę koloru czarnego, 
spodnie dżinsowe koloru niebieskie-
go, sweter. Posiadał przy sobie telefon 
komórkowy marki Nokia Lumia

Ktokolwiek zna miejsce poby-
tu zaginionego lub może przyczy-

nić się do jego ustalenia proszony 
jest o kontakt z Komendą Powia-
tową Policji w Grajewie, ul. Woj-
ska Polskiego 74A tel.  086-474 18 
00, lub najbliższą jednostką Policji 
tel. 997.

Zaginął mieszkaniec Grajewa  
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Marlena Siok: - Spotykamy się 
chwilę po Pana wizycie w Minister-
stwie Infrastruktury. Jej głównym ce-
lem było zatwierdzenie ostatecznej 
wersji dokumentacji techniczno - pro-
jektowej przebudowy głównej drogi 
w Kolnie. Czy wszystko poszło zgod-
nie z planem?

Andrzej Duda: - Śmiało mogę 
stwierdzić, że tak. Otrzymaliśmy ak-
ceptację ministerstwa na rozwiązania, 
które zakładała pierwotna koncepcja. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad chciałaby, żeby była to 
droga tranzytowa. Jest to serce naszego 
miasta  i moim zadaniem jest zadba-
nie o to, żeby np. wjazdy na posesje 
czy skrzyżowania były zaprojektowane 
tak, by zapewniały dobrą komunika-
cję naszym mieszkańcom. W tej chwili 
wykonawca przygotowuje opis szcze-
gółowy, który zostanie przedłożony 
wojewodzie. Mam nadzieję, że z koń-
cen marca albo początkiem kwietnia 
przedsiębiorstwo PBK z Łomży, kóre 
wygrało przetarg będzie mogło wejść 
na plac budowy, by dokonać przebu-
dowy fragmentu drogi krajowej nu-
mer 63 w naszym mieście.

M.S: - Bardzo ważnym zadaniem 
na ten rok jest także budowa dworca 
autobusowego wraz z galerią han-
dlową. Choć nieruchomość została 
sprzedana prywatnej firmie, samo-
rządowi na szczęście udało się z nią 
porozumieć i prace przy budowie 
dworca idą pełną parą. 

A.D: - Udało nam się na szczęście 
wynegocjować korzystne dla miasta wa-
runki. Jest to korzyść obopólna, gdyż 
przedsiębiorca zyskał możliwość budo-
wy galerii o większej powierzchni, zaś my 
mamy część działki, na której powstanie 
dworzec autobusowy. Obecny został  
sprzedany przez spółkę PKS Łomża, nale-
żącą do marszałka województwa. Chcie-
liśmy kupić tę nieruchomość. Niestety, 
warunki, które  postawiła spółka były 
dla nas nie do przyjęcia. Najważniejsze 
jednak, że udało nam się porozumieć. To 
będzie bardzo nowoczesny dworzec, za-
spokajający w zupełności  potrzeby 40-ty-
sięcznego powiatu, czy też 11-tysięcznego 
miasta. Będzie posiadał cztery zadaszone 
stanowiska dla autobusów odjeżdżających 
i dwa dla przyjeżdżających. Będzie to 
szczególnie ważny obiekt dla autobusów 
przelotowych np. relacji Kętrzyn – War-
szawa, Giżycko - Warszawa czy innych 
tras, które obsługują przewoźnicy i spółki 
samorządowe. 

M.S: - Czy w związku z tym sa-
morząd liczy po cichu, że dzięki tej 
inwestycji dzięki temu połączeniu zy-
ska nie tylko komunikacja, ale także 
w Kolnie rozwinie się handel?

A.D: - Myślę, że obecnie handel 
w Kolnie funkcjonuje dobrze. Mamy 
galerie oraz liczne sklepy. Oczywiście 
mnie, jako samorządowca każda po-
wierzchnia cieszy, bo są to podatki, 
które do nas wpływają. A co za tym 
idzie, miasto staje się bogatsze. Moż-
na tu posłużyć się przykładem tere-
nów inwestycyjnych. 12 hektarów 
użytkowanych przez przedsiębiorców 
przynosi bardzo duży zysk dla miasta. 

Ta powierzchnia wkrótce ma zostać 
zwiększona. Każde wpływy do budże-
tu, czy to z galerii, sklepu, czy innego 
obiektu, który jest podatnikiem przy-
nosi kolejne możliwości inwestycyjne. 
Jeśli chodzi o dworzec i galerię będą 
to bardzo nowoczesne i duże obiek-
ty. Połączenie tych dwóch obiektów 
to obecnie trend, przede wszystkim 
w większych miastach. Jest to wy-
godne i dla przedsiębiorcy, który ma 
znacznie więcej klientów, i dla samo-
rządu, który może wywalczyć pewne 
kwestie odciążające samorządy. W na-
szym przypadku, poza zamianą dzia-

łek, przedsiębiorca zobowiązał się do 
wybudowania budynku dworca i za-
daszenia oraz utwardzenia placu na 
parkingi od strony ulicy Kolejowej. 
Natomiast reszta, czyli rondo, pętla 
dla autobusów i droga, to inwestycja 
po stronie miasta. Według szacun-
kowych zestawień budowa dworca 
i zadaszenia to koszt ok. miliona zł. 
Reszta prac, które pozostają po stro-
nie miasta to około 600 tysięcy zło-
tych. Jest to dla nas duże odciążenie. 

M.S: - To nie jedyne ważne inwe-
stycje. W 2018 roku zaplanowano 
wydatek rzędu 18 mln złotych na ten 
obszar. Jest to budżet rekordowy, je-
śli chodzi o sferę inwestycyjną. Jakie 
jeszcze ważne zadania czekają zatem 
Kolno? 

A.D: - Plany są bardzo obszerne. 
Czekamy z niecierpliwością na roz-
strzygnięcie przetargów. Obecnie 
obserwujemy tendencję wzrostową 
cen, co nas bardzo niepokoi. Mam 
nadzieję, że jednak nasze wydatki 
oszacowaliśmy na tyle dobrze, by 
wszystkie inwestycje można było 
zrealizować. Budżet miasta zakłada 
w 2018 roku wydatki rzędu 48 mln 
zotych. Zwykle zamykamy go w gra-
nicy 30 - 32 mln złotych. Jest on 
rzeczywiście rekordowy, z uwagi na 
działania, które mają zostać zreali-
zowane w tym roku. Plany inwesty-
cyjne zakładają wydatek wysokości 
18 mln złotych. Wkład własny jest 

znacznie mniejszy. Udziały miasta 
w tegorocznych przedsięwzięciach 
będą wynosił około 30 procent. 
Mamy wnioski dofinansowane i na 
85 procent, i na 50 procent. Sami, 
jako samorząd nie bylibyśmy w sta-
nie wykonać tak dużych inwestycji. 
Główne zadania na ten rok to re-
mont głównej niecki basenu w Kol-
neńskim Ośrodku Kultury i Sportu. 
Ponadto planujemy zamontować 
jacuzzi oraz stworzyć wodny plac 
zabaw. Jest to bardzo potrzebna in-
westycja, gdyż basen funkcjonuje 
już 17 lat. Kolejnym bardzo du-

żym projektem jest modernizacja 
stadionu miejskiego. Obiekt ten 
od momentu wybudowania, około 
40 lat temu, nie był remontowany. 
W tym roku zamierzamy zbudować 
boisko ze sztuczną nawierzchnią 
oraz oświetleniem umożliwiającym 
także wieczorne treningi i rozgryw-
ki. Co więcej zamierzamy wykonać 
modernizację płyty głównej oraz 
bieżni stadionu. Na ten cel zostaną 
przeznaczone niemałe środki, gdyż 
chcemy wykonać ją w takim stan-
dardzie, jaki wyznacza Ministerstwo 
Sportu. Bieżnia ta będzie umożli-
wiała rozgrywanie mistrzostw wo-
jewództwa czy mistrzostw Polski 
juniorów. Na to zadanie otrzyma-
liśmy 50 procent dofinansowania 
z ministerstwa. Łączna kwota, którą 
chcemy przeznaczyć na ten cel to 7 
mln złotych. To jednak nie wszyst-
kie inwestycje. Wiele zadań czeka 
nas także w otoczeniu odcinka drogi 
krajowej nr 63. Będziemy przebu-
dowywali parkingi, zmieniali układ 
wjazdów (przy urzędzie, ale nie tyl-
ko), ale także całkowicie zmieniali 
wygląd miejsca przy dworcu i galerii 
handlowej. Chcemy, żeby to miejsce 
było nie tylko centrum usługowo-
-zakupowym, ale także miejscem, 
gdzie będzie można pospacerować 
i odpocząć. W tym roku planujemy 
również remont bardzo newralgicz-
nej ulicy Szkolnej. Z uwagi na to, 

że jest to miejsce, w którym ro-
dzice dostarczają dzieci do szkoły, 
chcemy szczególnie zadbać o bez-
pieczeństwo w tym miejscu. Tych 
inwestycji jest naprawdę dużo. 
Oprócz tego będziemy aplikowali 
o termomodernizację kilku bu-
dynków użyteczności publicznej, 
które wymagają remontu. Szcze-
gólnie remontu zewnętrznego oraz 
ocieplenia. Zależy nam na tym, by 
nasze budynki spełniały normy, 
jeśli chodzi o energooszczędność. 
Dlatego tak ważna jest ich termo-
modernizacja. 

M.S: - Ten szeroki front inwestycyj-
ny związany jest także z możliwością 
pozyskania wysokich zewnętrznych 
środków finansowych. W tym przy-
padku mówimy o 10 mln złotych. To 
ogromna szansa rozwoju miasta, któ-
ra niewykorzystana może przepaść. 

A.D: - Mamy bardzo trudny czas 
w naszym mieście. Dopiero teraz otwo-
rzyła nam się droga w perspektywie 
unijnej 2014-2020. Do tej pory miasta 
takie jak Kolno czy Wysokie Mazowiec-
kie nie miały skąd czerpać środków ze-
wnętrznych. Właśnie dowiedziałem się, 
że nasz projekt dotyczący oczyszczalni 
został zaakceptowany i w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska po-
jawiła się informacja o tym, że otrzy-
maliśmy dofinansowanie. To ogromny 
projekt, opiewający na kwotę 13 mln 
złotych. Oczyszczalnia ma już 18 lat  
i wymaga modernizacji, by funkcjono-
wała sprawnie i efektywnie. Jeżeli cho-
dzi o gospodarkę wodno-ściekową, to 
większość problemów z nią związanych 
już rozwiązaliśmy, w związku z czym 
niemal wszyscy mieszkańcy Kolna mają 
możliwość podłączenia się do kanaliza-
cji miejskiej. W tej chwili oczyszczalnię 
musimy zmodernizować, by była ener-
gooszczędna i nie generowała dodatko-
wych kosztów, ponieważ wiązałoby się 
to z podnoszeniem cen. Jest to bardzo 
ważne, byśmy działali w taki sposób, 
żeby miasto obniżało koszty funkcjo-
wania, a zwiększało swoje dochody. 

I tak też robimy. Kluczowym projektem 
w tym działaniu są kolejne tereny inwe-
stycyjne, które są już uzbrajane. Podpi-
saliśmy umowę z Urzędem Marszałkow-
skim na dofinansowanie  w wysokości 
10 mln złotych. W poprzednim rozda-
niu, na pierwsze tereny inwestycyjne 
otrzymaliśmy dofinansowanie z Progra-
mu Rozwoju Polski Wschodniej i zaku-
piliśmy 11,5 hektara terenów. Wszyst-
kie działki sprzedaliśmy. Powstało kilka 
dobrze funkcjonujących i całkiem du-
żych zakładów. Część z nich jest jeszcze 
w trakcie budowy. W związku z tym, że 
pojawili się następni inwestorzy, któ-

rzy chcieli kupić grunty, tak dobrze 
uzbrojone i w dobrej cenie posta-
nowiliśmy zakupić kolejne działki. 
Jest to 11,5 hektara przyległych do 
wcześniejszych działek. Łącznie po-
siadamy 23 hektary terenów inwe-
stycyjnych. Mamy już pierwszych 
przedsiębiorców, którzy podpisali 
z nami umowy intencyjne. Bardzo 
nas to cieszy, ponieważ oznacza to, 
że w Kolnie powstają nowe miejsca 
pracy, a miasto staje się bogatsze. 
Oczywiście są miasta o podobnej 
wielkości, z dużo większymi docho-
dami. Jednak zwykle jest to związane 
np. z gazociągiem, który przebiega 
przez daną miejscowość, czy siedzi-
bą dużej firmy, generującej poważne 
dochody. My niestety takiego szczę-
ścia nie mieliśmy, ale staramy się, by 
nasze miasto się rozwijało. Cała istota 
zarządzania nie polega na wyłącznym 
remontowaniu dróg czy budowaniu 
nowych hal gimnastycznych. Trzeba 
pamiętać o perspektywie finansowej 
i mieć na uwadze to, iż te obiekty 

trzeba będzie utrzymać. W związku 
z tym należy myśleć o tym jak zwiększać 
te dochody. W innym wypadku może-
my znaleźć się w pułapce finansowej. 
Jak do tej pory udaje nam się działać 
w taki sposób, by zwiększać dochody, 
przez co możemy inwestować w rozwój 
naszego miasta. Bardzo się z tego powo-
du cieszę. Ponadto jestem zadowolony 
z tego, iż rada z  którą współpracuję ro-
zumie ten problem i akceptuje pomysły, 
które przedstawiam. Dzięki współpracy 
z radą udało mi się m.in. zakupić te-
reny inwestycyjne. Ta decyzja musiała 
zapaść błyskawicznie. Dlatego zdarzyło 
się kilka sesji, które musieliśmy zwołać 
w trybie natychmiastowym i nie mieli-
śmy z tym problemów. Ta współpraca 
owocuje w przyszłości zadowalającymi 
efektami i sukcesami. Nie jesteśmy du-
żym samorządem, ale myślę, że przez 
te kilka ostatnich lat zrobiliśmy bardzo 
dużo dla rozwoju naszego miasta. Od-
notowujemy mniejsze bezrobocie w na-
szym mieście. Przedsiębiorcy niekiedy 
mają nawet problem ze znalezieniem 
wykwalifikowanych pracowników. My 
mamy o tyle dobrze, że posiadamy Ze-
spół Szkół Technicznych. Ta placówka 
funkcjonuje bardzo dobrze stwarzając 
doskonałe warunki do nauki. Absol-
wenci tej szkoły bardzo szybko otrzy-
mują pracę, bo są wykwalifikowanymi 
fachowcami. Część z nich decyduje się 
kontynuować naukę np. na studiach za-
ocznych. A to bardzo nas cieszy.        

Rozwijamy się i chcemy więcej 
O milionowych inwestycjach w Kolnie, szansach i możliwościach rozwoju, a także odkrywaniu potencjału miasta z Andrzejem Dudą burmistrzem Kolna rozmawia Marlena Siok.    
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O reformie szkolnictwa wyższego, efek-
tywnym zarządzaniu organizacją oraz 
autoprezentacji rozmawiali studenccy 
samorządowcy podczas I Ogólnopolskiej 
Konferencji Szkoleniowej Forum Pań-
stwowych Wyższych Szkół Zawodowych 
w Łomży. 

– Samorząd studencki to miejsce, 
w którym wielu młodych ludzi pro-
wadzi pierwszy trening działalności 
publicznej – mówił rektor PWSIiP 
w Łomży, dr hab. Dariusz Surowik, wi-
tając w „Państwówce” przedstawicieli 
studenckich środowisk akademickich 
i życząc im udanych obrad. 

Jak informuje Jolanta Święsz-
kowska, rzecznik PWSIiP, studenccy 
działacze z PWSZ-etów przybyli do 
Łomży na trzy dni, aby wziąć udział 
w dziewięciu blokach szkoleniowych. 
Mecenas Marcin Chałupka przedstawił 

zebranym założenia ustawy 2.0. – O ja-
kości kształcenia może decydować tyl-
ko zmotywowana kadra i zaangażowani 
studenci – przekonywał. 

Tomasz Tokarski, przewodniczący 
Parlamentu Studentów RP dodawał:  – 
Przyszłością szkolnictwa wyższego są studia 
dualne, a PWSZ-ety już je posiadają, albo 
wdrażają ten model kształcenia. Ustawa nie 
„odcina” szkół zawodowych, ale daje im 
szansę. Nasze uwagi do ustawy 2.0 w więk-
szości przypadków zostały zaakceptowane. 
To duży plus. Cieszy mnie także to, że w ra-
dzie uczelni będzie zasiadać przedstawiciel 
studentów – przekonywał. 

Ustawa projektowana przez 
MNiSW dzieli uczelnie na akade-
mickie i zawodowe. Nowe zapisy 
przewidują, że organami uczelni, 
oprócz rektora i senatu (jak było 
dotychczas), będzie także rada 

uczelni, której zadaniem będzie 
m.in. monitorowanie gospodarki 
finansowej uczelni. Rada ma skła-
dać się z 6 albo 8 członków powo-
łanych przez Senat, wśród których 
wymieniany jest przewodniczący 
samorządu studenckiego, a 50 
proc. mają stanowić osoby spoza 
uczelnianej wspólnoty. 

Maksymilian Prusak z Parlamentu 
Studentów RP opowiedział zebranym, 
jak kształtować wizerunek w Interne-
cie. – Najważniejsze jest zbudowanie 
silnego kodu na portalach LinkedIn 
i Facebook – mówił. 

Konferencję zorganizowa-
li wspólnie Parlament Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej, Samo-
rząd Studencki Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży oraz Prezydium 

Forum Państwowych Wyższych 
Szkół Zawodowych.  – Gratuluję 
PWSIiP w Łomży wspaniałego Sa-
morządu Studenckiego, który dzia-
ła nie tylko na arenie regionalnej, 
ale także ogólnopolskiej – mówił 

Marcin Różycki, przewodniczący 
Forum PWSZ, wręczając rektorowi 
PWSIiP statuetkę w podziękowa-
niu za stwarzanie dobrych warun-
ków do rozwoju studenckiej samo-
rządności. 

Samorząd według studentów

Z Suwałk, Łomży, Wysokiego Mazowieckie-
go i Białegostoku przyjechali do Państwo-
wej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży uczestnicy pierwszej 
edycji konkursu „Konstytucje państw  eu-
ropejskich”.  Łącznie sześćdziesiąt siedem 
osób, wśród których przeważali licealiści, 
ale składający się z dwudziestu pytań test 
pisali także studenci drugiego roku prawa 
z Uniwersytetu w Białymstoku. 

Dziewięciu finalistów odpowiadało 
dodatkowo z wybranego przez siebie 
zagadnienia konstytucyjnego przed ko-
misją konkursową,  liczyło się oryginal-
ne ujęcie tematu, elokwencja i wiedza.  
Jak informuje Jolanta Święszkowska, 
rzecznik PWSIiP, najlepszy okazał się 
Mateusz Tyszka z I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Tadeusza Kościuszki 
w Łomży, uczeń drugiej klasy o profilu 
społeczno-ekonomicznym.

 – Konstytucja nie tworzy stanu 
faktycznego, lecz jest wyrazem obowią-
zujących norm społecznych. Jeżeli kraj 
nie posiada silnej kultury politycznej, 
to w sposób nieunikniony narastają 
problemy natury społecznej – twierdzi 
zwycięzca konkursu.    

Na podium obok Mateusza Tyszki 
stanęli Julia Urbanowicz z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Ko-
nopnickiej w Suwałkach (II miejsce) 
oraz Martyna Matysek z Uniwersytetu 
w Białymstoku (III miejsce). 

Podróże kształcą. Przekonała się 
o tym Julia Urbanowicz, która dwa lata 
temu odwiedziła Pragę i poczuła, że jest 
czechofilem, do tego stopnia, że zaczęła 
uczyć się języka południowych sąsiadów 

Polski, a konstytucję Republiki Cze-
skiej ma w małym placu. Jest uczennicą 
pierwszej klasy, a w rywalizacji o kon-
kursowe trofea: tablety, słuchawki, vo-
uchery, pokonała starszych od siebie 
kolegów, licealistów oraz studentów.  
– Drugie miejsce mnie satysfakcjonuje, 
jeszcze bardziej polubiłam Czechy – 
żartuje nastolatka. 

Przed Mateuszem Tyszką już nieba-
wem kolejne wyzwanie, czyli Olimpia-
da Wiedzy o Polsce i Świecie Współcze-
snym organizowana przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej.  – Łomżyński 
konkurs był trudny, to dobry trening 
przed rozszerzoną maturą z wiedzy 
o społeczeństwie – mówi Mateusz. 

Konkurs „Konstytucje państw eu-
ropejskich” składał się z dwóch etapów. 
W pierwszym młodzież   odpowiadała 
na dwadzieścia pytań: połowa z nich 
dotyczyła polskiej konstytucji, pozosta-
łe konstytucji kraju, który został wybra-
ny przez ucznia lub studenta. Do wybo-
ru było siedem krajów członkowskich 
Unii Europejskiej oraz Szwajcaria, jako 
reprezentująca unikalny system  parla-
mentarno - komitetowy. Młodzież naj-
częściej wybierała konstytucję Francji 
oraz Niemiec, sporadycznie Finlandii 
i Szwajcarii. – Szwajcarska konstytucja 
jest niesamowicie pogmatwana i skom-
plikowana – twierdzi Oskar Nosalik 
z I LO w Łomży, który jednak posta-
nowił się z nią zmierzyć, a w przyszłości 
chce studiować prawo. 

Do drugiego etapu konkursu trafiło 
dziewięciu finalistów, którzy przed ko-
misją w składzie: prof. Joanna Salachna, 
dr hab. Krzysztof Prokop, dr Łukasz 
Buczkowski i prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski, referowali wybrane przez 
siebie zagadnienie konstytucyjne. – Po-
ziom uczestników był bardzo wyrów-
nany, zwłaszcza pomiędzy pierwszym 
a drugim miejscem – komentuje prze-

wodnicząca komisji konkursowej prof. 
Joanna Salachna z Wydziału Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych PWSIiP. 
A dr Anna Ostrowska, pomysłodawczy-
ni konkursu,  tłumaczy, że wszystko za-
częło się od Monteskiusza, którego teza 
o trójpodziale i ograniczeniu władzy 
ukształtowała systemy demokratyczne 
wielu państw: parlamentarno - gabine-
towe (Wielka Brytania, Włochy, Hisz-
pania, Polska, Czechy, Dania, kraje Be-
neluksu),  parlamentarno - kanclerskie 
(Niemcy), parlamentarno - komitetowe 
(Szwajcaria) oraz prezydenckie (USA, 
Brazylia, Meksyk). 

Francuski filozof epoki Oświe-
cenia w traktacie „O duchu praw” 
wydanym po raz pierwszy w 1748 r. 
poddał krytyce francuski, monarchi-
styczny porządek prawny i sformu-
łował postulat o trójpodziale władzy, 
który stał się inspiracją dla Konsty-
tucji Stanów Zjednoczonych Amery-
ki z 1787 r., a współcześnie stanowi 
podstawę porządku ustrojowego 
większości państw demokratycznych. 
Monteskiusz twierdził, że posiadanie 
władzy skłania do jej nadużywania 
i łamania praw obywatelskich. Jego 

zdaniem, społeczeństwo jest suwere-
nem i tworem pierwotnym w stosun-
ku do państwa, dlatego powinno wy-
łaniać z siebie władze: ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą. 

– Warunkiem zachowania wolno-
ści politycznej obywateli jest podział 
władz między różne, niezależne, wza-
jemnie dopełniające i kontrolujące 
się podmioty. Stąd też wyłoniła się 
koncepcja mechanizmów kontroli 
i równowagi tzw. checks and balances, 
która jest wyrażona w konstytucjach 
wielu krajów, w tym także w obo-
wiązującej obecnie Konstytucji RP 
z 2 kwietnia 1997 r. Nasz konkurs nie 
tyle dotyczył samych konstytucji, co 
sposobu w jaki dane państwo, poprzez 
ustrój demokratyczny, realizuje triadę 
Monteskiusza, a także decentralizuje 
władzę na rzecz samorządów teryto-
rialnych. Chcę, aby młodzież potrafiła 
dokonać analizy porównawczej syste-
mów, które obowiązują w poszczegól-
nych państwach europejskich, myślała 
krytycznie. Ten poziom autorefleksji 
mamy obowiązek zaszczepiać wśród 
młodych obywateli  – twierdzi dr 
Anna Ostrowska. 

Konstytucje nie mają przed nimi tajemnic
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Kontrole w biznesie to temat pierwszego 
„Śniadania Biznesowego” w 2018 roku, któ-
re odbyło się w siedzibie Parku Przemysło-
wego Łomża.

Początek „Śniadań...” to inicja-
tywa prezydenta Łomży z ubiegłe-
go roku. Ich celem jest integracja 
środowiska łomżyńskiego biznesu 
poprzez wzajemne poznanie się, wy-
mianę doświadczeń czy nawiązanie 
bliższych relacji biznesowych, a tak-
że budowanie poczucia tożsamości 
lokalnej w mniej formalnej atmos-
ferze niż na typowych konferencjach 
przedsiębiorców.

Jak rela-
cjonuje Łukasz 
Czech z Ratusza, 
zastępca prezy-
denta Łomży 
Andrzej Garlicki 
powitał prawie 
p i ę ć d z i e s i ę c i u 
przedsiębiorców 
przybyłych na 
inaugurujące rok 
2018 spotkanie. 
- Rzeczywistość 
wokół nas zmie-
nia się dynamicz-
nie. Na tych spo-
tkaniach możemy 
pozyskać wiedzę, 
która jest trudno 
dostępna, a jest 
niezbędna do od-
powiedniego pro-
wadzenia biznesu. 
Te spotkania są 
okazją pozyskania 
tej wiedzy od osób 
merytorycznie do tego przygotowa-
nych – mówił Andrzej Garlicki.

W swoim wystąpieniu opowiedział 
także o inwestycjach, jakie w tym roku 
są planowane. Wymienił głównie inwe-
stycje drogowe, ale zachęcał również do 
udziału w przetargach na rewitalizację 
hali targowej oraz przebudowę dworca 
autobusowego, na który postępowanie 

przetargowe ma być ogłoszone w naj-
bliższych dniach. Zachęcał również 
do udziału w systemie Łomżyńskiej 
Komunikacji Rowerowej „ŁoKeR”. 
- Bazując na rozmowach, które są już 
za mną i wielu deklaracjach, które na 
nich padły, jestem przekonany, że ten 
program uda się dla naszych miesz-
kańców zrealizować. To głównie dzię-
ki Państwa zaangażowaniu ten projekt 
będzie mógł w Łomży powstać – mówił 
Andrzej Garlicki.

Zaprosił również do udziału 
w następnych „Śniadaniach Biz-
nesowych”. Kolejne odbędzie się 

już 8 marca i dedykowane będzie 
kobietom prowadzącym biznes 
lub odgrywającym znaczącą rolę 
w łomżyńskim biznesie. Zapowie-
dział również, że jeżeli będzie taka 
wola samych zainteresowanych, to 
w tym roku Łomżyńskie Anioły Biz-
nesu zostaną wręczone jesienią pod-
czas balu przedsiębiorców.

Na „Śniadaniu Biznesowym” za-
prezentował się również m.in. Grzegorz 
Rytelewski, który został nowym preze-
sem Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – 
Handlowej. Zapowiedział, że po wielu 
latach marazmu Izba chce prężnie dzia-
łać i ponownie być głównym reprezen-
tantem łomżyńskiego biznesu.

Głównym prelegentem lutowego 
„Śniadania Biznesowego” był Tadeusz 
Zysik, naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Łomży. W trakcie swojego wystą-
pienia przekazał informacje na temat 
zmian dotyczących kontroli działalno-
ści gospodarczej, obowiązujących od 1 

stycznia br. oraz wynikających z Kon-
stytucji Biznesu (marzec 2018).

Wykaz głównych zmian, które 
dotyczą prowadzenia działalności 
gospodarczej w 2018 roku można 
znaleźć m.in. na internetowej miasta 
www.lomza.pl w relacji ze Śniadania 
Biznesowego „Kontrole w biznesie 
podczas śniadania biznesowego”.

Przy śniadaniu o kontrolach

Mają mnóstwo pomysłów i chęci do pra-
cy na rzecz naszego miasta. Zmiany jed-
nak zaczynają od siebie. Młodzieżowa 
Rada Miejska w Łomży na kolejnej sesji 
zastanawiała się m.in. nad transforma-
cją statutu określającą zasady jej funk-
cjonowania. 

Zgodnie z  zaproponowany-
mi zmianami, Młodzieżową Radę 
Miejską mieliby tworzyć jedynie 
uczniowie szkół ponadpodstawo-
wych. Obecnie młodymi radnymi 
są także uczniowie likwidowanych 
gimnazjów oraz studenci. Ponadto 
kadencja MRM miałaby trwać nie 
jak obecnie 2 lata, licząc od dnia 
wyboru, lecz 20 miesięcy od wrze-
śnia do maja. W tym przypadku 
wybory odbywałyby się co dwa lata 
w czerwcu. W celu wprowadzenia 
tych zmian młodzi radni są za skró-
ceniem obecnej kadencji. Aby jed-
nak proponowane zmiany w statucie 
mogły zostać wprowadzone w życie, 
musi zatwierdzić je „dorosła” Rada 
Miejska. Jej przewodniczący Wie-
sław Grzymała był obecny podczas 

czwartkowych obrad Młodzieżowej 
Rady Miejskiej. 

- To ważne, że młodzież sama 
dostrzega, co należy zmienić, by ich 
działalność była jak najbardziej pręż-
na i efektywna – zauważa Agnieszka 
Muzyk, zastępca prezydenta. 

Po zakończonych obradach re-
prezentanci MRM: Mateusz Zdro-
dowski, Jędrzej Lutostański, Piotr 
Krakowiecki oraz Wiktor Walewski 
przeprowadzili akcję „Słodki Ratusz  
z MRM”, w trakcie której częstowa-
li pracowników Urzędu Miejskiego 
pączkami. Jak podkreślają, takie 
inicjatywy to dla nich czysta przy-
jemność i zapowiadają, że będzie ich 
coraz więcej. 

Z pączkami młodzi radni odwie-
dzili miedzy innymi zastępcę prezy-
denta Łomży Agnieszkę Muzyk. 

- Cieszę się, że te młode oso-
by potrafią łączyć wysokie wyniki 
w nauce z aktywnym życiem spo-
łecznym –  mówi odpowiedzialna 
m.in. za oświatę w Łomży Agniesz-
ka Muzyk. 

Są młodzi, zdolni i chcą 
zmieniać Łomżę 

Pierwsze tegoroczne spotkanie Związku Sa-
morządów Polskich odbyło się w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów z udziałem ministra 
Jacka Sasina. W zarządzie organizacji skupia-
jącej 20 samorządów z całego kraju jest pre-
zydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

- Uważam, że wspólnie możemy 
zrealizować wiele ciekawych inicjatyw 
na rzecz mieszkańców naszych miast, 
gmin i powiatów – akcentuje prezydent.

Jak relacjonuje portal lomza.pl, ob-
rady poprowadził minister Jacek Sasin, 
który od samego początku był mocno 
zaangażowany w powstanie stowarzysze-
nia. Ma ono być skutecznym partnerem 
dla władzy rządowej. 

- Powoli się rozpędzamy. Jest nas 
coraz więcej. Mamy możliwości legisla-
cyjne – mówił.

Podczas spotkania z samorządow-
cami oznajmił również, że z inicjatywy 
premiera Mateusza Morawieckiego po-
wstała „lista priorytetowych przedsię-
wzięć”. Obejmują one działania z zakre-
su gospodarki oraz spraw społecznych 
i będą realizowane w drugiej połowie 
trwającej kadencji rządu Prawa i Spra-
wiedliwości. 

- Zależy nam na wsparciu Polski 
lokalnej. Chcemy tam skoncentrować 
uwagę poprzez inwestycje oraz dostęp-
ność do nowych technologii – podkre-
ślał przewodniczący Komitetu Stałego 

Rady Ministrów, zachęcając samorzą-
dowców do współpracy i zgłaszania swo-
ich pomysłów.

Obecny na spotkaniu prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski podkre-

ślał, że po ostatnich wyborach parla-
mentarnych nasze miasto zyskało bardzo 
dużo. 

- Przychylność ze strony rządu od-
czuwalna jest na każdym kroku. Uda-
je nam się pozyskiwać środki na nasze 
lokalne przedsięwzięcia, co było bardzo 
trudne, a wręcz niemożliwe, gdy wła-

dzę sprawowała poprzednia koalicja 
PO-PSL. Ten zrównoważony rozwój 
kraju jest widoczny, środki nie są już 
lokowane tylko w duże aglomeracje 
na zachodzie kraju – mówił Mariusz 
Chrzanowski, zwracając się do ministra 
Jacka Sasina o wsparcie w przyspieszeniu 
działań w realizacji programu Mieszka-
nie Plus. Nasze miasto wraz z kilkoma 
innymi samorządami podpisało w grud-
niu ubiegłego roku umowę z Krajowym 
Zasobem Nieruchomości umowę na 
mieszkań w ramach tego rządowego 
przedsięwzięcia.

Zanim jeszcze rozpoczęły się głów-
ne obrady w skład powstałego w ubie-
głym roku stowarzyszenia przyjęte 
zostały dwa nowe samorządy – miasto 
Halinów oraz gmina Zbuczyn. - Uwa-
żam, że samorządy wciąż są za mało 
wykorzystywane w procedowaniu waż-
nych ustaw – mówił Adam Ciszkowski, 
burmistrz Halinowa, położonego 20 
km od Warszawy. Podobnego zdania 
jest również Tomasz Hapunowicz, wójt 
gminy Zbuczyn w powiecie siedleckim. 
Obaj samorządowcy wyrażają nadzieję, 
że przynależność do Związku Samo-
rządów Polskich to zmieni i stwarzając 
możliwość większej partycypacji w pro-
cesach legislacyjnych. 

Polska centralna i Polska lokalna to partnerzy 

Grzegorz Rytelewski po raz pierwszy na śniadaniu biznesowym jako prezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo - Handlowej
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Marta Żmuda-Trzebiatowska 
Młoda, zdolna, atrakcyjna, przyciągająca męskie 

spojrzenia i budząca sympatię u widzów

Kaszubska 
szlachcianka
Już niedługo, 14 marca zobaczymy ją w nowym odcinku  

serialu „Na dobre i na złe”. 
„Świat Seriali” doniósł, że twórcy nagrodzonego Złotą Telekamerą serialu „Na dobre i na złe" wciąż zaskakują 

swoich lojalnych widzów świeżymi pomysłami. W obsadzie zobaczymy 34-letnią Martę Żmudę-Trzebiatowską.
Aktorka we wrześniu ubiegłego roku została mamą. Synek jest całym jej światem! 
Teraz wraca do pracy. Tym razem wcieli się w postać doktor Hanny Sikorki. Gdy pojawi się w Szpitalu Kli-

nicznym im. Wojciecha Oczki w Leśnej Górze, oświadczy, że ma tętniaka tętnicy śledzionowej i kategorycznie 
zażąda, by operował ją najlepszy z najlepszych lekarzy, czyli profesor Falkowicz (Michał Żebrowski).

Z uzyskanych informacji wynika, że postać Hani zagości w serialu dłużej. Czekają ją dramatyczne przeżycia. 
Warto przypomnieć, że prywatnie pani Marta jest żoną Kamila Kuli, który też występuje w „Na dobre i na 

złe". Gra pielęgniarza Szczepana Lipskiego. W tej chwili nie wiadomo, czy ścieżki tych bohaterów będą się często 
krzyżować. 

W kuluarach mówi się o tym, że aktorka bardzo cieszy się z roli w popularnym serialu. Teleshow doniósł, że 
jest podekscytowana. Już dwa lata temu chciała zagrać w tym serialu, ale wtedy przegrała casting. Teraz udało się 
jej zdobyć rolę innej postaci. 

Przypomnijmy, że wcześniej celebrytka długo przygotowywała się do roli mamy. Aktorka chciała, aby 
wszystko było dopięte na ostatni guzik. Być może również dlatego zdecydowała, że chce rodzić w prywatnej 
klinice, by jej dziecko było od samego początku pod najlepszą opieką. Marta wybrała prywatny szpital, gdzie 
mogła liczyć na wiele udogodnień i nie musiała się o nic martwić – zdradziła „Gwiazdom” osoba z otoczenia 
aktorki. Jak ustalił tygodnik, w placówce, gdzie przyszedł na świat syn aktorskiej pary, za opiekę trzeba zapłacić 
nawet 16 tysięcy złotych!

Co ciekawe, para już następnego dnia po narodzinach syna miała kolejny powód do świętowania. 26 wrze-
śnia 2017 roku przypadła bowiem druga rocznica ich ślubu. 

Życiu zawodowemu poświęca wszystkie siły, wtedy gdy miała wiele obowiązków „nie oszczędzałam się, 
naprawdę – powiedziała Gali. Jak trzeba było wstać o świcie – wstawałam. Gdy trzeba było zostać na planie po 
zdjęciach – zostawałam. Bez kaprysów, bez fochów, ale za to z nastawieniem, że chcę się jak najwięcej nauczyć 
i chcę pracować. Bo o tym, żeby być aktorką, marzyłam od dawna. Najpierw wprawdzie odrzuciłam to marzenie, 
bo uznałam, że ten zawód nie daje żadnej stabilizacji w życiu. Potem jednak to wróciło do mnie ze zdwojoną 
mocą. I już nie odpuściłam. Jestem z tego pokolenia, które uczone było w szkole teatralnej, że jeśli aktora nie ma 
w pracy, to znaczy, że umarł. Nie ma takiej możliwości, żebym nie stawiła się na spektaklu.

Często słyszysz, że jesteś piękna?- zapytał dziennikarz Plejady.
(chwila ciszy) To trudne pytanie. Nawet jeśli ktoś prawi mi komplementy, to się do nich nie przyzwyczajam. 

Dzisiaj jestem jeszcze młoda, ale za parę lat pojawią się zmarszczki. Wtedy pewnie ludzie zaczną mówić, że jestem 
brzydka i stara. Nie skupiam się na tym, nie jest to sensem mojego życia.

Co więcej, głęboko wierzę w to, że z każdą zmarszczką mogę być coraz ciekawszą aktorką. Moja twarz to 
przecież mapa mojego życia, wpisane są na niej wszystkie moje doświadczenia. Jak każda kobieta dbam o siebie, 
ale wygląd nie jest dla mnie najważniejszy. Nie mam obsesji na jego punkcie. Chcę po prostu dobrze czuć się ze 
sobą. Poza tym, uważam, że świat jest tak pojemny, że zmieści nas wszystkich – grubych i chudych, wysokich 
i niskich, z cellulitem i bez. Jestem aktorką, więc powinnam się zmieniać. Dzisiaj wyglądam tak, ale gdy pojawi 
się rola, która będzie tego warta, to będę wyglądała zupełnie inaczej. Każda aktorka pragnie takich wyzwań”.

Głos Pomorza poprosił o wyjaśnienie skąd pochodzi drugi człon jej nazwiska. „Czuję przynależność do Ka-
szubów, ale nie mam na tym punkcie bzika. Nie uczę się języka kaszubskiego i nie znam wszystkich tradycji. Ale 
pamiętam, skąd pochodzę i jestem z tego dumna. Gdy przyjechałam do mojego rodzinnego Przechlewa, zrobili-
śmy sobie wycieczkę krajoznawczą. Pojechaliśmy do Trzebiatkowa, miejscowości, z której wywodzi się mój ród. 
Potem udało mi się zdobyć książkę, z której dowiedziałam się trochę na temat mojej rodziny. Bodajże w 1515 
roku pewien książę nadał wszystkim rodom zamieszkującym Trzebiatkowo dodatkowe nazwisko - Trzebiatowski.

Na dobre i na złe
TVP2

Sobota 16.50, niedziela 16.20
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z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Kogel-mogel

Polsat piątek 20.05

Komedia obyczajowa. Kasia, dziewczyna ze wsi, bez 

wiedzy rodziców zdaje egzaminy na Wydział Pedagogiki 

Uniwersytetu Warszawskiego i zostaje przyjęta. W dniu 

swojego planowanego od dawna ślubu po kryjomu 

wyjeżdża do stolicy.

Chłopcy
TVP Kultura piątek 16.35

Kalmita, Pożarski, Jo-Jo, Smarkul, profesor Perlec 

i hrabina De Profundis są pensjonariuszami domu 

starców prowadzonego przez zakonnice. Jedna z nich chce 

wprowadzić tu żelazną dyscyplinę. Czeka ją jednak trudne 

zadanie. Popis aktorski na najwyższym poziomie.

 

Bad Boys 2
Polsat sobota 22.00

Sensacyjny. Policjanci Lowrey i Burnett działają 

w specjalnej jednostce do spraw walki z narkotykami. 

Podejmują się przejęcia dużej partii środków 

odurzających, przemycanych z Amsterdamu na teren 

Miami.

Lwie serce 
TV4 niedziela 20:00 

Sensacyjny. Żołnierz Legii Cudzoziemskiej otrzymuje 

wiadomość, że jego brat został ciężko ranny. Dezerteruje, 

by pospieszyć jego rodzinie na pomoc. Chcąc zdobyć 

pieniądze, bierze udział w nielegalnych walkach.

Dom z piasku 
i mgły

Stopklatka TV niedziela 22.30

Wskutek pomyłki urzędników dom rodzinny Kathy Lazaro 

zostaje wystawiony na aukcję. Budynek kupuje Masud 

Amir Behrani, emigrant z Iranu, który nie zgadza się na 

anulowanie transakcji.

„Miała oczy Kaliguli,  
a usta Marilyn Monroe"

Żelazna 
Dama 

Opowieść o byłej brytyjskiej premier 
Margaret Thatcher. 

Ukoronowaniem jej działalności politycznej było 
stanowisko szefa rządu, które piastowała przez ponad 10 
lat. Kierując krajem twardą ręką, złamała kark związkom 
zawodowym paraliżującym wszelkie działania, wyciągnę-
ła Wielką Brytanię z ciężkiego kryzysu.

Miała piskliwy głos, własny pogląd na każdy temat 
i niezwykły tupet. Zanim stała się jedną z najbardziej 
wpływowych postaci współczesnego świata, jej kapelusz 
i nieodłączne perły budziły pobłażliwy uśmiech. Na na-
szych oczach z pyskatej Maggy rodzi się Żelazna Dama, 
której czarna torebka do dziś jest symbolem rządów sil-
nej ręki. 

Królów było wielu, Żelazna Dama tylko jedna. Mar-
garet Thatcher była jedną z dominujących postaci poli-
tycznych XX wieku. Tak silnie oddziaływała na innych, 
że powstał nawet, wywodzący się od jej nazwiska pogląd 
– taczeryzm. Zakłada on, że państwo opiekuńcze prowa-
dzi do demoralizacji ludzi, a zbyt duży interwencjonizm 
państwa powoduje ograniczenie wolności osobistej jed-
nostki.

Film został obsypany nagrodami - Oscar i Złoty 
Glob przypadł fenomenalnej Meryl Streep w roli tytu-
łowej.

Meryl Streep to jedna z wielkich gwiazd współcze-
snego kina: 20 nominacji do Oscara i trzy statuetki - 
jedna właśnie za „Żelazną damę”. Jest uważana przez 
krytyków za największą aktorkę naszych czasów.

Przygotowując się do roli Margaret Thatcher, Me-
ryl Streep brała udział w posiedzeniach Izby Gmin, 
gdzie podpatrywała zachowanie deputowanych. Streep 
nauczyła się naśladować nie znoszący sprzeciwu wzrok 
Thatcher, malowała usta tą samą szminką, tak samo się 
czesała i ozdobiła uszy perłowymi kolczykami.

Aktorka nie tyle zagrała słynną polityk, co idealnie 
się w nią wcieliła. Wszystkie gesty, ruchy, co więcej głos 
i intonacja zostały perfekcyjnie dopracowane. Niekiedy 
można by się pokusić o stwierdzenie, że sama Marga-
ret Thatcher wystąpiła w tym filmie. Choć warto wspo-
mnieć, że wybór aktorki do głównej roli zrodził ogromne 
kontrowersje - Amerykanka miała zagrać brytyjską pre-
mier!

Żelazna Dama
TV4

Sobota 16.45

Nowa gwiazda telewizyjnego gotowania

Śpiewająco 
w kuchni

Donal Skehan, kucharz, autor książek kulinarnych 
i prezenter telewizyjny, wyrusza w kulinarną podróż do 
Włoch, gdzie pozna najlepsze lokalne produkty i trady-
cyjne przepisy kulinarne. Zdradzą mu je niekwestiono-
wane królowe kuchni i panie domu - włoskie babcie. 
Razem z babcią Riną przygotuje tradycyjną potrawę 
z małżami, danie z cykorii i anchovies, a następnie ri-
sotto z mątwą.

Donal Skehan (ur. 1986 roku) jest Irlandczykiem, 
prowadzi kulinarne programy telewizyjne, jest pisarzem, 
kucharzem, fotografem i byłym piosenkarzem. Donal 
sam robi wszystkie zdjęcia do swojego blogu i książek 
kucharskich. Gotować zaczął w wieku czterech lat. Wte-
dy usmażył pierwszego pancake’a (naleśnik z proszkiem 
do pieczenia, sodą lub drożdżami) i od tego czasu nie-
ustannie przesiaduje w kuchni!

Cykoria z sardelą  
i cytrynowym dressingiem
• 8 kolb cykorii
• kilka garści grubo posiekanych liści pietruszki
• drobno starta skórka z 1 cytryny 

• 2 łyżki soku cytrynowego
• 7 drobno posiekanych solonych filetów anchois (sar-
deli)
• papryka, sól, oliwa 
• Sos: w misce wymieszać skórkę z cytryny i sok, anchois, 
paprykę i sól, oliwę.
• Pokrojone cienko wzdłuż kolby cykorii zalać sosem 
i posypać pietruszką.

Włoska kuchnia jak u babci
TVP2

Sobota 6.35

Margaret Thatcher i grająca ją Meryl Streep

będzie się działo

Dwaj dyplomaci zostali zastrzeleni w gmachu ONZ 
w Nowym Jorku. Z miejsca zbrodni przestępca zabrał teczkę 
ze ściśle tajnymi dokumentami. Podejrzenie pada na Marka 
Robertsa. Odciski jego palców na znalezionej w Chicago bro-
ni są identyczne z tymi, które zdjęto na miejscu zabójstwa dy-
plomatów. Aresztowanemu Robertsowi udaje się uciec eskor-
tującym go policjantom. Szeryf Gerard rozpoczyna pościg 
za zbiegiem. Wkrótce odkrywa jego prawdziwą tożsamość. 
Mężczyzna nazywa się Sheridan i był agentem CIA. Gerard 
i Sheridan to godni siebie przeciwnicy, lecz ich pojedynek to 

nierówna walka. Sheridan jest sam, a przeciw sobie ma bez-
względnego szeryfa, jego ludzi i skorumpowanych agentów 
CIA.

Zręcznie skonstruowana sensacja w doborowej obsadzie, 
wykorzystująca schemat ze „Ściganego” (1993). Tommy Lee 
Jones gra tu nawet bardzo podobną rolę (za tę w „Ściganym” 
dostał Oscara), a jego przeciwnikiem jest może mniej chary-
zmatyczny, ale za to wiele bardziej wysportowany czarnoskóry 
mistrz sztuk walki Wesley Snipes.

Podczas kręcenia sceny katastrofy lotniczej, produkcja 
wynajęła prawdziwego Boeinga 727 od właściciela kasyna 

w Las Vegas, kupiła dwa kadłuby i zbudowała półtonowy 
model maszyny. Scena katastrofy została nakręcona na dro-
dze o długości tysiąca metrów, z modelem poruszającym się 
z prędkością 100 kilometrów na godzinę. Nagrywało ją dzie-
więć kamer. Całą sekwencję przygotowywało siedemdziesię-
ciu pięciu ludzi przez sześć miesięcy. Między innymi analizo-
wali filmy i zdjęcia z katastrof lotniczych, aby zobaczyć, jak 
mógłby rozbić się samolot.

Wydział pościgowy
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Po 30 latach – część druga

Dwaj 
znakomici 

starsi 
kłótnicy

Jack Lemmon z Walterem Matthau 
stworzyli duet wybitny. Przyjaciele w ży-
ciu prywatnym, na planie doskonale się 
wyczuwali. W sumie pojawili się na 
ekranie razem aż 10 razy, m.in. w: „Naj-
lepszym kumplu" i „Dwóch zgryźliwych 
tetrykach". 

„Dziwna para 2", pobił rekord, jeśli 
chodzi o odstęp czasowy - 30 lat! - mię-

dzy filmem oryginalnym „Dziwna para” 
z 1968 roku, a częścią drugą. W dodatku 
wszyscy główni aktorzy powrócili do swo-
ich ról.

Oscar i Felix spotykają się po siedem-
nastu latach. Nie przepadają za sobą, ale 
są zmuszeni do zachowania pozorów, po-
nieważ ich dzieci postanowiły wziąć ślub. 
Obydwaj ojcowie witają się na lotnisku 
w Los Angeles, wynajmują samochód 
i wspólnie udają się na ślubną ceremonię. 
Ich podróż jest pełna niespodzianek. Po 
drodze mężczyźni poznają też dwie fascy-
nujące dziewczyny. Z ich powodu przy-
jaciele mają coraz to nowe preteksty do 
rywalizacji i ulubionych sprzeczek.

Był to ich ostatni wspólny film.
 

Dziwna para
Nowa TV

Piątek 20.00

Kuba przed rewolucją

Wielki 
romans 

w burzliwych 
czasach

Hawana, rok 1959. W przededniu prze-
wrotu na Kubie, prowadzącego do obalenia 
dyktatury generała Batisty, przybywa na wy-
spę emerytowany major brytyjskich sił po-
wietrznych, Robert Dapes (Sean Connery). 
Jako najemny doradca w sprawach bezpie-
czeństwa ma podjąć współpracę z generałem 
Bello i dopomóc ekipie Batisty utrzymać wła-
dzę.

Na miejscu jednak Dapes odkrywa, że nie 
potrafi zignorować brutalności i zdeprawo-
wania tego reżimu. Nie umie także oprzeć się 
pięknej Alessandrze, swojej dawnej kochance, 
teraz żonie bogatego kubańskiego właścicie-
la ziemskiego. Otoczony przez bojowników 
Dapes musi dojść do porozumienia z samym 
sobą i swoimi poglądami.

Na Belgradzkim Festiwalu Filmowym 
w 1980 roku, Ambasada Kuby w Belgradzie, 
zgłosiła protest dyplomatyczny, stwierdzając, 
że film „obraża rewolucję kubańską". Film 
został wycofany z programu i zastąpiony 
filmem „Cezar i Kleopatra”. Wtedy z kolei 
ambasada Egiptu zaprotestowała, stwierdza-

jąc, że film przedstawia Egipcjan jako osoby, 
„które ulegają obcym najeźdźcom".

W niektórych wersjach tego filmu usu-
nięto dwadzieścia cztery sekundy, ponieważ 
zdjęcia pokazywały prawdziwe walki kogu-
tów.

Richard Lester reżyser „Kuby” opisał 
kiedyś ten film jako „polityczny - choć nikt 
nie mówi w nim o polityce; opowiadający hi-
storię miłosną - choć nikt nie mówi w nim 
o miłości".

Kuba
TVP1 

Piątek 21.35
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będzie się działo
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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 działki rekreacyjne. Jest prąd, woda, 
dojazd asfaltem. Dwie lokalizacje: Baliki k. 
Nowogrodu i Piopiołki gm. Zbójna, działki są 
ogrodzone. Cena 9 tys. zł. Tel. 535 480 220.
 
Wynajmę kawalerkę przy ul. Stacha Konwy. 
Tel. 693 182 968.
 
Wynajmę dom przy ul. L. Kaliwody 15 (szeregówka, 
140 m2, ogrzewanie gazowe). Tel. 606 950 551.

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 wolną Panią z Łomży lub bliskiej okolicy, 
wiek: do 48 lat spod znaku Barana, Lwa lub 
Strzelca. Ja lat 50, wolny bez zobowiązań, 180 cm 
wzrostu. Tylko poważne oferty.  Tel. 662 901 769.

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. 

Do wynajęcia garaże lub magazynki o pow. 
20 m2, 35 m2, 50 m2 położone w Łomży. 
Tanio. Tel. 535 480 220. 

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. 

Poszukuję wykonawcy domków letniskowych 
drewnianych 30 m2 Tel. 535 480 220.

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. 

Restauracja „Na Farnej” zatrudni 

kelnerów i kelnerki, bardzo ważne:

- doświadczenie, 

- pogodne nastawienie do życia i ludzi.

- pracowitość.

Stwórzmy razem zespół godny 

Łomżyńskiej Starówki. Tel.513 045 105.

ZAPRASZAMY

SPORTOWE  
EMOCJE  



tel. 503 010 038



a to ciekawe

Apple na cenzurowanym

Samobójstwa 
przy 

taśmie
W 2010 roku świat obiegła informacja o samobójstwie 
wycieńczonych pracowników chińskiej fabryki wytwarzającej 

elektronikę i części komputerowe. 

Fabryka, z której produkcji korzysta amerykański koncern Apple znajduje się w Chinach 
i należy do tajwańskiej firmy Foxconn - największego na świecie producenta elektroniki 
i komponentów komputerowych.

Desperaci nie mogli dłużej znieść skandalicznych warunków przy produkcji popularnych 
na Zachodzie smartfonów. Pochodzący z ubogich regionów kraju ludzie pracowali na stojąco 
po czternaście godzin dziennie, pozbawiani byli urlopów, a ich miesięczne wynagrodzenie 
wynosiło około 130 dolarów. Ponadto nielegalne praktyki firmy doprowadziły do skażenia 
środowiska, w wyniku którego na poważne choroby zaczęli zapadać okoliczni mieszkańcy. 
Zatrudniające ponad milion osób przedsiębiorstwo stanowi jednak ważną część rozwijającej 
się gospodarki, dlatego jego właściciele otrzymują przyzwolenie na takie praktyki.

Apple jest kultową marką. Ma wiernych wyznawców, jej produkty sprzedawane są na 
całym świecie. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że sukces popularnego „jabłuszka” jest 
okupiony morderczą pracą. 

Wstrząsający dokument Anne Poiret zdobył w 2014 roku nagrodę na międzynarodo-
wym festiwalu filmów dokumentalnych zaangażowanych w walkę o prawa człowieka.

Apple. Cała prawda
Focus TV

Niedziela 21.00

Apple zawojowało świat

Ekscentryk, 
szaleniec, 
wizjoner

Historia założyciela firmy Apple Steve’a Jobsa  
(ur. 1955, zm. 2011). 

Steve Jobs, w tej roli Ashton Kutcher, rozpoczyna studia w Reed College, ale porzu-
ca je już po pół roku i na kilka miesięcy wyjeżdża do Indii, gdzie pod wpływem LSD 
obmyśla, jak zmienić świat. Steve'a Wozniaka poznaje jeszcze w ogólniaku. Geniusz in-
żyniera inspiruje Jobsa i wkrótce namawia przyjaciela, by założyli firmę. Koncentruje się 
na rozwijaniu biznesu. Jest zdeterminowany, przekonany, że to co robią z Woźniakiem 
zmieni świat. 

W 1980 roku wypuszczają na rynek pierwszy domowy komputer Apple II. Wkrótce 
Apple Computers wchodzi na giełdę i zostaje wyceniona na 1,2 miliarda dolarów. In-
westuje 7 milionów i zakłada firmę NeXT , 11 lat później dostaje za nią 427 milionów. 
Odkupuje też za 5 milionów studio produkujące filmy animowane, po 20 latach sprze-
daje za 7,4 miliarda dolarów. Powstaje iPod, iMac, iPhone i iPad, a zasoby globalnej sieci 
internetowej stają się dostępne w każdym miejscu i momencie.

Jobs był ekscentrykiem, buntownikiem, czasem szaleńcem. Zawsze uważał, że wie 
lepiej i zwykle się nie mylił. Od początku wiedział czego chce i potrafił o to walczyć. 
Był niełatwym partnerem w biznesie i w życiu. Potrafił uszczęśliwiać, ale także okrutnie 
ranić najbliższych. 

Na 3 dni przed rozpoczęciem zdjęć Ashton Kutcher trafił do szpitala z zaburzeniami 
pracy trzustki. Ich przyczyną była dieta frutariańska (jedzenie tylko owoców, co stosował 
Jobs), na którą aktor przeszedł, przygotowując się do swojej roli. W filmie wiernie oddał 
nie tylko mimikę Steve'a, jego gesty, ale także charakterystyczny sposób chodzenia.

Film pokazuje również scenę, w której Jobs niedbale parkuje swój samochód na 
miejscu dla niepełnosprawnych. To było jedno z jego niesławnych dziwactw.

Jobs
TVP1

Niedziela 22.45

Steve Jobs 
od początku 
wiedział 
czego chce 
i potrafił o to 
walczyć



zobacz to

Napad na kasyno

Ucieczka 
autobusem 

Vaughn wszelkimi sposobami stara się zdobyć pie-
niądze na leczenie śmiertelnie chorej córki. Gdy szef 
odmawia mu pożyczki, w akcie rozpaczy decyduje się 
obrabować prowadzone przez niego kasyno. Skok się 
udaje, a łupem Vaughna i jego kompanów padają 3 mi-
liony dolarów. W trakcie ucieczki mężczyźni zmuszeni 
są porwać miejski autobus. Ścigani przez policję i mafię 
podejmują desperacką walkę o życie. Czy zwyciężą?

Trzymający w napięciu, mogący się pochwalić zwro-
tami akcji i mający w obsadzie gwiazdę formatu Roberta 
De Niro „Człowiek mafii" jest całkiem przyzwoitym ki-
nem akcji z doskonałym zakończeniem.

Robert de Niro jest drugim aktorem, który otrzy-
mał Oscara za rolę Vito Corleone. Pierwszym był Mar-

lon Brando. Są więc w historii kina jedynymi aktorami, 
którzy otrzymali Oscara za tę samą postać.

Kierowcy limuzyn w Los Angeles żartują sobie 
z jego niskich napiwków i nazywają go „No Dinero" (po 
hiszpańsku dinero to pieniądz).

Do roli Maxa Cady w „Przylądku strachu” (1991) 
zapłacił dentyście 5.000 dolarów, aby sprawił, że jego 
zęby będą wyglądały bardzo źle (bohater, którego grał 
spędził w więzieniu 14 lat).Po nakręceniu filmu zapłacił 
20.000 dolarów, aby znów wyglądały dobrze.

De Niro ma do siebie duży dystans. Powiedział: 
„Najtrudniejszą rzeczą w byciu sławnym jest to, że 
ludzie zawsze są dla ciebie mili. Prowadzisz rozmo-
wę i wszyscy zgadzają się z tym, co mówisz - nawet 
jeśli mówisz coś kompletnie szalonego. Potrzebujesz 
ludzi, którzy potrafią powiedzieć ci, czego nie chcesz 
usłyszeć”.

Człowiek mafii
TV Puls

Niedziela 20.00

40 lat milczenia

Konflikt na odludziu
Akcja rozgrywa się w scenerii dalekiej północy Europy, w Islan-

dii. Pośród nieskazitelnie czystej przyrody, na kompletnym odludziu 
żyją dwaj bardzo różniący się między sobą bracia, którzy nie odzywają 
się do siebie od 40 lat. Jeden z nich nadużywał alkoholu i z tego po-
wodu został wydziedziczony, co jeszcze bardziej pogłębiło konflikt.

Gummi i Kiddi mieszkają w przyległych domach na rodzinnej 
farmie, prawnie należącej tylko do niepijącego Gummiego. Obaj bra-
cia hodują rzadką odmianę islandzkich owiec i rywalizują ze sobą. 
Każdy z nich jest bardzo przywiązany do swej trzody. Tymczasem 
okazuje się, że nagradzany tryk, którego właścicielem jest Kiddi, 
cierpi na kołowaciznę. Władze lokalne ogłaszają, że wszystkie owce 
w regionie, nawet te, które nie mają żadnych objawów choroby, będą 
wybite, by zaraza nie rozprzestrzeniła się na cały kraj. Farmerzy mają 
obowiązek spalić siano i zdezynfekować obory, resztą zajmie się spe-
cjalna ekipa. 

Reżyser wykorzystał autentyczną historię opowiadaną przez ojca 
o dwóch braciach, którzy nie rozmawiali ze sobą przez 40 lat, bo 
kiedyś zabiegali o względy tej samej kobiety. 

Dwaj najbardziej znani aktorzy Islandii przygotowali się do swo-
ich ról, pracując na farmie owiec. Większość pozostałych bohaterów 
to prawdziwi farmerzy. 

Barany. Islandzka opowieść
TVP2 

Niedziela 21.50

Kreskówka dla dorosłych, 
która zdobyła Oscara

Tango  
z Rango!
Główny bohater wiódł stateczne życie domowe-

go kameleona w terrarium. Ale dnia pewnego wypadł 
ze swego mieszkania, kiedy jego właściciel przemierzał 
z dobytkiem autem pustynię Mojave. I tak kameleon 
w charakterystycznej pstrokatej, kwiecistej koszulce ru-
szył boso przez świat, dzierżąc pod pachą gumową rybkę, 
by odnaleźć dom. Po kilku niebezpiecznych przygodach 
trafił do… Piachu, małej mieściny, której mieszkańcy 
cierpią z powodu terroryzujących ich złoczyńców i chro-
nicznego braku wody. Rango podszywa się pod znanego 
zabijakę i jako szeryf rozpoczyna walkę z bezprawiem 
i poszukiwanie źródła wody.

Groteskowe postacie, brzydka – zamierzenie – 
scenografia, straszne typki. Przyjaciele i wrogowie 
Rango to m.in.: jaszczurka, która zastyga w bezru-
chu w najbardziej nieodpowiednich momentach; 
impertynencka młoda mysz, która uwierzyła w Ran-
go; pancernik o charakterze Don Kiszota, który staje 

się przewodnikiem duchowym Rango; grzechotnik, 
najbardziej przebiegły łajdak w mieście; przywódca 
piesków preriowych; jaszczur rewolwerowiec; za-
pijaczony królik; burmistrz o żelaznych pięściach 
i twardej skorupie; lisiczka - asystentka burmistrza; 
puchacz hazardzista; stoicki drapieżny ptak. Pościgi, 
strzelaniny, wybuchy i nieogarnięty kameleon – tak 
w skrócie można opisać animowany film reżysera 
trzech pierwszych części „Piratów z Karaibów", Go-
re'a Vebinskiego. 

Wygląd Ducha Zachodu został zaprojektowany na 
podstawie aparycji Clinta Eastwooda. Co więcej, z tyłu 
jego wózka golfowego znajdują się cztery złote statuetki. 
Eastwood jest zdobywcą czterech Oscarów.

Rango
TVN7

Piątek 20.00

Zawsze uderzał w lewą stronę pleców

Seryjny morderca
Karol jest zwyczajnym nastolatkiem. Pochodzi z dobrego domu, 

odnosi sukcesy w sporcie, zakochuje się. Punktem zwrotnym w jego 
życiu jest moment, gdy przypadkiem zostaje świadkiem morderstwa. 
Kierowany ciekawością, zaczyna śledzić zabójcę, który okazuje się… 
weterynarzem. Staje się on jego nauczycielem w sztuce zabijania.

Film nie przedstawia prawdziwej historii Karola Kota, jedynego 
znanego światowej kryminalistyce seryjnego mordercy nastolatka, 
a jest tylko luźno inspirowany jego postacią. Karol Szczepan Kot, 
znany również jako „Wampir z Krakowa” (ur. 1946 roku), został 
oskarżony o zamordowanie 2 osób, o 10 prób zabójstwa oraz o 4 
podpalenia. W Krakowie swoimi zbrodniami wywołał psychozę stra-
chu w latach 60. XX wieku. W mieście zapanowała panika. Lekarze 
opowiadali o starszych pacjentkach, które pod ubraniem nosiły wy-
konane domowym sposobem – z pokrywek, garnków itp. – tarcze 
chroniące lewą stronę pleców, miejsce, w które zawsze uderzał Kot.

Po ujęciu 14 lipca 1966 r., a więc kilka tygodni po maturze, przy-
znał się do popełnionych przestępstw, opisując przebieg zbrodni.

Nie poczuwał się do winy, powiedział: „Drań to ktoś taki, kto 
jest pijakiem, złym człowiekiem. Ja zaś uważam siebie za dobrego 
człowieka. Dokonywane przeze mnie mordy to była moja prywatna 
sprawa. Byłbym złym człowiekiem, gdybym pił wódkę i zadawał się 
z prostytutkami. Można więc być mordercą i zarazem dobrym czło-
wiekiem. Tak jak ja".

17 marca 1968 roku skazano go na karę śmierci przez powie-
szenie, został stracony 16 maja 1968 r. Podczas sekcji jego zwłok 
stwierdzono rozległego guza mózgu.

Czerwony pająk
TVP2, Piątek 22.40



Hip-hop 

Romans  
w tańcu

Pasją nastoletniej Sary, dorastającej w małym miasteczku 
w Illinois, jest balet. Po śmierci matki dziewczyna przeprowadza się do 
ojca, muzyka, do Chicago i rozpoczyna naukę w tutejszej szkole. W życiu 
Sary zaczyna się bardzo trudny okres. 

Nowa szkoła, w której jest jedyną białą uczennicą, nowe środowisko 
i nowe znajomości, wszystko to ją deprymuje i sprawia, że dziewczyna czuje się bar-
dzo zagubiona. Dopiero przyjaźń z Chenille, młodą czarnoskórą samotną matką, 
sprawia, że Sara zaczyna czuć się pewniej w Chicago. 

Chenille ma młodszego brata, bardzo przystojnego chłopaka, który jest najpo-
pularniejszą postacią w szkole. Derek jest utalentowanym tancerzem i niekwestio-
nowaną gwiazdą hip-hopu. Derek wprowadza Sarę w świat hip-hopu, a wspólna 
pasja, taniec, staje się początkiem ich romansu. Na drodze do szczęścia młodych 
stają uprzedzenia rasowe.

W rytmie hip-hopu
TVN7 Sobota 16.40

Czary przeciwko czarom

Walka  
ze smokami

Nad baśniowym imperium Izmaru 
zawisło niebezpieczeństwo. Podstępny 
tyran Profion chce zawładnąć tronem 
tej krainy i zabija jej prawowitego króla. 
Władzę obejmuje jego córka, księżniczka Savina, która za cenę własnego życia nie 
pozwoli, by Profion zasiadł na tronie. Młodziutka Savina musi stawić czoło zastę-
pom przerażających wojowników oraz potężnym i złym czarodziejom. Samotna 
i osaczona dziewczyna wysyła grupkę zaufanych przyjaciół, by zdobyli czarodziej-
ską różdżkę dającą władzę nad armią smoków.

W królestwie smoków
TV Puls Sobota 15.40

Najpopularniejsi polscy bracia

Bolek i Lolek  
w świecie bajek

Dwaj sympatyczni bracia, Bolek i Lolek, przeżywają niezwykłe przygody 
w świecie bajek. Młodym widzom przypominają historie o Tomciu Paluchu, Kop-
ciuszku, Czerwonym Kapturku, brzydkim kaczątku, złotej rybce oraz wiele innych.

Wyższy i szczuplejszy chłopiec to Bolek. 
Jego codzienny strój to żółta bluzka i czerwone 
spodenki. Jego brat Lolek - niższy i tęższy - za-
zwyczaj występuje w białej koszulce i fioletowych 
spodniach na szelkach. Na pomysł powołania do 
życia tych dwóch chłopców wpadł Władysław 
Nehrebecki, dyrektor Studia Filmów Rysunko-
wych w Bielsku-Białej a pierwowzorami chłop-
ców stali się jego synowie: Roman i Jacek.

 W 1997 roku w plebiscycie „Gazety Wy-
borczej” na Dobranockę wszech czasów Bolek 
i Lolek zajęli pierwsze miejsce przed Smerfami 
i Wilkiem i zającem. 

Przygody Bolka i Lolka obejrzało podobno 
w sumie miliard widzów w ponad 60 krajach świata. Nawet w Iranie, w którym 
ajatollah Chomeini zakazał wszelkich europejskich filmów, dla tej kreskówki zrobił 
jednak wyjątek.

Chłopcy doczekali się również swojego pomnika w Bielsku-Białej, którego od-
słonięcie nastąpiło 19 maja 2011 r., zaś ulice Bolka i Lolka znajdują się w Dzieka-
nowie Leśnym, Kwidzynie, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze.

Bajki Bolka i Lolka
Puls2 Piątek 11.25, 11.35, 11.50 odc. 1 – 3

plac zabaw

Pod nieobecność farmera jego zwierzęta cho-
dzą na dwóch nogach, mówią ludzkim głosem, 
oglądają telewizję i urządzają imprezy w stodole. 
Zabawie przewodzi krowa Otis. Jego ojciec Ben 
bezskutecznie próbuje nauczyć syna dojrzałości 
i odpowiedzialności za innych. Gdy w gospo-
darstwie pojawiają się kojoty, które napadają na 
kurnik, Ben postanawia sam walczyć z wrogami. 
Niestety, ponosi klęskę. Zwierzęta wybierają no-
wego lidera - Otisa. Wierzą, że ten uchroni ich 
przed niebezpieczeństwem.

Ponad 200 rysowników i techników praco-
wało nad produkcją filmu przez 4 lata. Nagrodą 
okazała się aprobata i uznanie rozbawionej do łez 
widowni. 

Krowy na wypasie
Polsat, Sobota 20.15

Balanga na farmie

Otis  
– beztroska 

krowa
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Mówi się, że miłość nie wybiera. Niekiedy przychodzi niespodziewana ci-
skając w człowieka niczym grom z jasnego nieba, a czasami potrafi „wyklu-
wać” się latami. Może być namiętna i burzliwa albo delikatna i nieśmiała, 
przypominająca pierwsze wiosenne promienia słońca, po długiej i srogiej 
zimie. Każda z nich jest jednak na swój sposób piękna, bo pozwala zoba-
czyć świat oczami innego człowieka. Świat, który w pojedynkę ma o poło-
wę mniej barw. 

Jest jeden dzień w roku, kiedy czerwone serca, krwiste róże, 
pluszowe misie i bogato zdobione kartki zalewają niemal wszystkie 
sklepy, galerie handlowe czy restauracje. Tym dniem są Walentyn-
ki. Święto zakochanych przypadające na 14 lutego. 

Zakochani mężczyźni tego dnia zabierają swoje wybranki na 
romantyczne kolacje czy do kina. Obsypują bukietami róż i po-
całunkami. Z kolei zapatrzone w swych herosów panie dają się za-
skakiwać i powierzają swój los w ich dłonie, pozwalając okalać się 
ramieniem ich męstwa. 

Upss.. jednak w tym roku z romantycznej kolacji w dniu 
Świętego Walentego mogą wyjść nici. Środa popielcowa, a co 
za tym idzie ścisły post jakościowy i ilościowy, który wypada 
w tym roku również 14 lutego nie pozwoli zamówić w małej, 
uroczej restauracyjce soczystej karkóweczki albo aromatyczne-
go sznycla. 

Ale nic straconego. To idealna okazja do tego by zaskoczyć 
swojego ukochanego/swoją ukochaną czymś zupełnie nowym i sa-
memu przygotować małą niespodziankę. Czerwone świece, cichut-
ka romantyczna muzyka i pięknie nkryty stół, a na nim on... 

Pieczony łosoś w pomarańczach z miodem i roz-
marynem. 

Składniki:
- płat świeżego łososia (bez skóry)
- 3-4 gałązki świeżego rozmarynu
- 1-2 ząbki czosnku
- kawałek świeżego imbiru 
- sok wraz z miąższem, wyciśnięty z 3 pomarańczy
- 2 łyżki oleju rzepakowego z dodatkiem oleju lnia-

nego Fithia
- 2 łyżki miodu
- sól morska
- świeżo zmielony pieprz
Przygotowanie: 
Płat łososia pokroić na kawałki, doprawić solą 

i świeżo zmielonym pieprzem. Ułożyc w naczyniu ża-
roodpornym.

Na rozgrzanym oleju delikatnie podsmażyć posie-
kany czosnek, imbir i rozmaryn. Całość przełożyć do 
naczynia żaroodpornego z łososiem. Zalać wyciśniętym 
sokiem z pomarańczy i dodać miód. Piec w rozgrzanym 
piekarniku w 180 stopniach celsjusza przez 15-18 minut 
lub do momentu zarumienia skórki. Podawać na ciepło!

I już. Bo nic tak nie świadczy o miłości, jak czło-
wiek, który jest, zabiega i trwa niezależnie od niepo-
wodzeń i wad. Wówczas każde uczucie będzie miało 
roześmiane oczy dziecka, pełne niewinności i nadziei.   

Miodowo-pomarańczowy smak miłości 

Przez niemal trzy godziny widow-
nia podziwia pokazy i prezentacje. 
Dziewczęta dumnie kroczą po de-
skach sceny w wytwornych sukniach, 
strojach fashion, kostiumach kąpielo-
wych oraz bieliźnie (Dorosłe – pod-
kreśla prowadzący galę). Wszystko 
opatrzone choreografią, dobrą muzy-
ką oraz efektami świetlnymi. Każda 
z nich chce wypaść jak najlepiej. 

Udział w takim konkursie 
to bez wątpienia ogromny stres 
i cały wachlarz emocji. Sylwetka, 
uśmiech, uroda oraz intelekt pod-
dawane są szczegółowej ocenie. 
Tylko ten jeden, jedyny wieczór 
i jedna, jedyna możliwość, by za-
prezentować siebie. Wydobyć to, 
co najlepsze. 

Po czterech miesiącach przygo-
towań jury wybrało tę najpiękniej-
szą, honorując ją koroną, pięknymi 
kwiatami i masą upominków. 

Zaszczytny tytuł Miss Ziemi 
Łomżyńskiej 2018 przypadł łom-
żyniance, Elwirze Talkowskiej, 
która oczarowała jurorów szykiem 
i gracją z jaką poruszała się po wy-
biegu. I Wicemiss została Patrycja 
Kowalewska z Małego Płocka, na-
tomiast II Wicemiss - Jolanta God-
lewska z Przytuł.

- Jestem bardzo szczęśliwa. Nie 
spodziewałam się wygranej. Spełni-
ło się jedno z moich największych 
marzeń. Mogę zapewnić, że będę 
dzielnie pełniła obowiązki miss 
i godnie reprezentowała Ziemię 
Łomżyńską –  nie kryła wzruszenia 
Elwira Talkowska.

O tytuł najpiękniejszej ry-
walizowały także nieco młod-
sze dziewczęta.  Delikatnością 
i dziewczęcym urokiem jury za-
chwyciła Wiktoria Wiśniewska 
zdobywając tytuł Miss Nastola-
tek Ziemi Łomżyńskiej. Korona 
I Wicemiss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej przyozdobiła głowę 
Zuzanny Poteraj z Łomży, zaś II 

Wicemiss Izabeli Grabowskiej 
z Jedwabnego. 

- Nadal nie mogę w to uwie-
rzyć. Jestem bardzo szczęśliwa 
i zaskoczona. Mam nadzieję, że 
nie zawiodę tych, którzy we mnie 
wierzyli oddając swój głos - mówiła 
Wiktoria Wiśniewska

Każda dziewcząt na swój sposób 
odznacza się urodą, wdziękiem, tym 
nieuchwytnym „czymś”, co przyciąga 
uwagę. Ocena nie należy do najłatwiej-
szych. Zdaniem Mariusza Chrzanow-
skiego, prezydenta Łomży, tytuł naj-
piękniejszej kobiety w naszym mieście 
najbardziej należał się Natalii Gawek, 
która ubrana w swą koronę będzie re-

prezentowała Łomżę podczas różnych 
tegorocznych wydarzeń 600-lecia nada-
nia praw miejskich. 

- Czuję się niesamowicie. Tytuł, 
który zdobyłam zamierzam nosić 
z dumą, promując nasze miasto – za-
pewniała tuż po ogłoszeniu wyników 
Natalia Gawek. 

Spośród 30 pięknych kandydatek 
dodatkowo trzy dziewczęta beda miały 
szansę zaprezentować się w konkursach 
piękności z tzw. dzikimi kartami. Drzwi 
do światowej kariery zostały uchylone 
dla Joanny Kruk, Katarzyny Piątkow-
skiej oraz Izabeli Chludzińskiej. 

Choć wieczór pełen emocji i wzru-
szeń dobiegł końca i spośród kandy-
datek wybrano te najpiękniejsze, które 
swe korony będą dumnie nosić przez 
najbliższy rok, to tak naprawdę zwy-
ciężczyniami są wszystkie. Bowiem 
każda z nich jest wyjątkowa przez swą 
indywidualność. 

Jak twierdziła Coco Chanel, ko-
bieta musi mieć dwie rzeczy: klasę 
i bajeczny urok. Mieszkankom Zie-
mi Łomżyńskiej z całą pewnością 
tego nie brakuje. I gdyby Gabrielle 
„Coco” Bonheur Chanel miała oka-
zję je poznać, podbiłyby jej serce tak 
samo jak Chanel No.5podbiło serca 
kobiet na całym świecie.

Piękną być… 

Tegoroczną Galę poprowadził Kamil Baleja z radia RMF FM

Prezentacje w sukniach ślubnych jak zawsze wzbudziły romantyczne uczucia

Mikołaj i Ania po prostu lubią być razem
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Obiad na kuchni przypalił się. Z piecyka gazowego ulat-
nia się tlenek węgla. I do tego za drzwiami wybuchł 
pożar. Co wtedy?

To zdarzenia, które mogą spotkać każdego 
z nas w codziennym życiu. Dorośli w większości 
wiedzą jak postąpić w takich sytuacjach. Nieco 
inaczej jest z dziećmi, które dopiero poznają świat 
i zasady bezpieczeństwa.

Wędrówkę po bezpiecznym świecie ma uła-
twić „Ognik”. Dwie sale edukacyjne, które po-
wstały w ramach rządowego programu „Bezpiecz-
na+”. W pierwszej z nich  strażacy będą prowadzić 
zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego z wykorzystaniem prezenta-
cji multimedialnych oraz sprzętu pożarniczego. 
W drugiej zaś, najmłodsi będą mogli uczestniczyć 
w praktycznych zajęciach, które im pozwolą zaob-
serwować, jak rozprzestrzenia się dym, jak działają 
czujki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się 
drzwi, za którymi powstał pożar, a także nauczą 
się jak skutecznie wezwać służby ratownicze czy 
udzielić pierwszej pomocy.

- Sala, którą wyposażyliśmy w sprzęty znaj-
dujące się w naszych domach, służy do obrazo-
wego zaprezentowania zagrożeń, które czyhają na 
nas w codziennym życiu. Natomiast druga sala, 
w której znajdują się atrybuty pracy strażaka oraz 
sprzęt mulimedialny, ma służyć do prezentowania 
właściwych i bezpiecznych zachowań – wyjaśnia 
brygadier Grzegorz Wilczyński, zastępca miejskie-
go komendanta PSP w Łomży.

Otwarcie „Ognika” wiąże się z odpowie-
dzialną rolą spoczywającą na łomżyńskich 
strażakach. Bowiem to właśnie oni muszą wy-
tłumaczyć dzieciom jak ustrzec się przed za-
truciem tlenkiem węgla (czadem), jak należy 
dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, 
do jakich zagrożeń może doprowadzić niewła-
ściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz 

jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca 
objętego pożarem.

Pierwsze lekcje już się odbyły. Dzieci 
ubrane w hełmy i kamizelki ze Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Łomży odpowiadały na zadawa-
ne przez strażaków pytania, a także z zacieka-
wieniem dopytywały o szczegóły ich trudnej 
i wymagającej pracy.

- Na dzisiejszej lekcji poznawaliśmy znaki 
bezpieczeństwa. Dowiedzieliśmy jak udzielać 
pierwszej pomocy. Było bardzo fajnie i mamy 
nadzieję, że tu jeszcze przyjdziemy – przyznają 
zgodnie mali zuchowie.    

Znalazło się nawet kilkoro śmiałków, któ-
rzy w przyszłości marzą o byciu strażakiem 
lub strażaczką.  

- Bardzo się cieszę, że przyszliście. Już teraz 
zapraszam na kolejne wizyty. Będzie to obiekt 
otwarty przez cały tydzień dla szkół podsta-
wowych z naszego miasta i powiatu  – zachęca 
do odwiedzania „Ognika” starszy brygadier 
Dionizy Krzyna, komendant miejski PSP 
w Łomży. 

„Ognik” uczy najmłodszych jak poradzić sobie z ogniem

Robert Kowalewski to chłopczyk zma-
gający się z autyzmem oraz niepełno-
prawnością sprzężoną. Imprezy, które 
inicjuje jego tata, Zdzisław Kowalew-
ski, są organizowane, żeby pomóc 
w zbiórce pieniędzy na leczenie chłop-
ca. Leczenie jest bardzo kosztowne 
i każda kwota ma ogromne znaczenie. 

Pierwsza z dużych imprez miała 
miejsce w sierpniu na Starym Rynku. 
Tłumy łomżyniaków bawiły się w ryt-
mach disco polo. Były loterie, atrakcje 
dla dzieci . Tak właśnie było w sierpniu 
pod gołym niebem

Kolejna z imprez odbyła się w listo-
padzie w Hali Olimpijczyków przy ul. 
Księżnej Anny. Wówczas tata Roberta 

zorganizował mecz w piłkę nożną. Za-
grały trzy zespoły, nie zabrakło atrakcji 
dla najmłodszych.

Walka o zdrowie chłopca trwa. 
Obecnie walczy o to, żeby zacząć mówi. 
Tata Robercika zwraca się o przekaza-
nie 1% podatku.   

Deklaracja zawiera dwa pola, które 
są niezbędne by przekazać 1% roczne-
go podatku. 

W pola te wpisać należy:
numer KRS 

organizacji, w przypadku 
Robercika jest to: 113872, 

Fundacja Przyjaciół Dzieci Ariad-
na, 04- 244 Warszawa, ul. Laskowa 1

przekazywaną kwotę, która nie 
może przekroczyć 1 procenta

W łomżyńskiej Szkole Podstawowej nr 2 
ostatnie dni karnawału z Tłustym Czwart-
kiem to nie tylko festiwal smaku i zapa-
chu, chociaż  rzeczywiście niosły ze sobą 
aromaty pączków z najlepszych łomżyń-
skich cukierni.

Na zorganizowanym w szkole 
kiermaszu charytatywnym pod ha-
słem „Podziel się tym co lubisz. Pącz-
kuj z SP 2” uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy szkoły i rodzice mogli 
kupić fantastyczne smakołyki wspie-
rając jednocześnie akcję Fundacji 
Kapucyni i Misje. Kiermasz wspie-
rał osobiście proboszcz parafii p.w. 
Matki Bożej Bolesnej - o. Mirosław 
Ferenc.

Cele tegorocznej akcji to: pomoc 
głodującym dzieciom w Afryce, budo-
wa szkół, przedszkola, studni i kaplic. 

Sfinansowane zostaną też operacje dla osób nie-
sprawnych ruchowo, dzięki czemu będą mogły żyć 
samodzielnie.

Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom oraz 
wszystkim, którzy w tym dniu kupili pączki i otwo-
rzyli swoje serca na pomoc bliźniemu.

Najdroższy pączek został sprzedany za 100 zło-
tych i trafił dalej na kiermasz.

Jeżeli i Ty chcesz wesprzeć akcję, to na stronie 
www.pączek.kapucyni.pl możesz kupić dowolną licz-
bę „wirtualnych pączków” i w ten sposób ufundować 
posiłek dla dzieci z Afryki.

JS@JS@BD

Pączkowanie dobroci w łomżyńskiej  „Dwójce”
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Od ponad dwóch tygodni wśród bloków przy ul. Mazowieckiej w Łomży (zwłasz-
cza nr 4,5 i 6) błąkała się mała i czarna „kocia bieda”. Trzeba odnaleźć jej dom.

Znalazła sobie schronienie pod balkonem z okratowaniem. Oko-
liczni mieszkańcy bardzo zmartwieni losem czworonoga, przygotowa-
li jej prowizoryczny domek z kartonu  ocieplony kocykami. Bardzo 
szybko zgłosili się również do spółdzielni „Perspektywa” z prośbą o po-
stawienie ocieplanej budy.

Temperatura w tym czasie spadała nawet poniżej -10 stopni 
Celsjusza. „Perspektywa” , która niedawno zasłynęła zakupem 
dwóch specjalnych kocich domków, sprowadziła jeszcze jedną, 
mniejszą budkę. Koteczka z widoczną radością skorzystała ze schro-
nienia. Ludzie nadal chętnie jej pomagali, przynosili jedzenie.

Kiedy już kotka trochę zaufała swoim „przyszywanym” opieku-
nom, zaczęła wychodzić z budy i się do nich zbliżać. Zauważyli, że ma 
problemy z łapką. Szybko zatem powstał kolejny „łańcuch pomocy”. 
Urząd Miejski wskazał lecznicę dla zwierząt. „Oaza. Prywatna Leczni-
ca Dużych i Małych Zwierząt” Adama Ołdziejewskiego była kolejną 
życzliwą instytucją .

- Okazało się, że „Pumcia” (tak jest przez nas nazywana ) praw-
dopodobnie ma lub miała swojego właściciele, bo były ślady wcze-
śniejszego leczenia weterynaryjnego. Może uciekła, może spadła 
z balkonu. Szukamy jej właściciela- mówi jedna z opiekunek.

Na razie kotek ma ochronę i opiekę.
- Było mi kociaka bardzo szkoda. Koty przeważnie cho-

dzą w stadach, a ten sam - wystraszony. Dlatego poprosiliśmy 
o pomoc „Perspektywę”. Okoliczni mieszkańcy też się prze-
jęli. Przynosili mu różnego rodzaju karmy ( mokrej, suchej, 
a nawet ciepłe zupy). Budka jest za kratą pod balkonem, kot-

ka tam bez problemów wchodzi, a nie powinien się dostać 
żaden pies. Kluczyk do okratowania ma jedna z opiekunek 
- mówi pani Ewa.

Kotka jest czarna. Ma około 1-2 lata. Czysta , zadbana, ufna. 
Nie boi się transportera ani jazdy samochodem Obecnie przebywa 
w lecznicy „Oaza Prywatna Lecznica Dużych i Małych Zwierząt” 
Adama Ołdziejewskiego.  Kotka tęskni do swojego domu.  Telefon 
lecznicy : 86- 216-57-72, tel. do osoby, która jest w stałym kontak-
cie z lecznicą: 606-369-146

JOANNA OSIŃSKA

Czarna koteczka czeka powrót do domu

W niedzielę 18 lutego 2018 r. w Parku Wodnym odbędą się zawody pływackie organizowane 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i klas gimnazjalnych pod nazwą: „Otwarte Zawo-
dy Pływackie klas gimnazjalnych i Szkół Średnich 2017/2018 - II edycja” oraz zawody dla 
uczniów szkół podstawowych pod nazwą: „Podstawówka na fali H2O 2017/2018 - II edycja”.

 
W zawodach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Łomży uczniowie rywalizować będą w następujących stylach pływackich: do-
wolny, grzbietowy, klasyczny i motylkowy. Oficjalne otwarcie zaplanowane jest na 
godzinę 8:40, start zawodników na godzinę 9.00.

 
Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail: mosir@mosir.lomza.pl bądź do-

starczyć do recepcji Parku Wodnego najpóźniej do dnia 13.02.2018. Wzór karty 
zgłoszeniowej dostępny jest do pobrania na dole strony.

W czasie imprezy tj. w godzinach 8:00 – 14:00 Park Wodny przy ul. Wy-
szyńskiego 15 będzie zamknięty dla klientów. W tym dniu zapraszamy wszystkich 
klientów od godziny 14:00.

 
Konkurencje: Otwarte Zawody Pływackie klas gimnazjalnych 
i Szkół Średnich
50 m st. Dowolny
50 m st. Klasyczny
50 m st. Motylkowy
50 m st. Grzbietowy
 
Konkurencje: Podstawówka na fali H2O 2017/2018
25 m st. dowolny chł. i dz. - kat. A, A1, A2
25 m st. grzbietowy chł. i dz. - kat. A, A1, A2
25 m st. klasyczny chł. i dz. - kat. A, A1, A2
50 m st. dowolny chł. i dz. - kat. B, C, D
50 m st. grzbietowy chł. i dz. - kat. B, C, D
50 m st. klasyczny chł. i dz. - kat. B, C, D
50 m st. motylkowy chł. i dz. - kat. B, C, D
Sztafeta 4x25 m st. dowolny chł. i dz.
 
Otwarte Zawody Pływackie klas gimnazjalnych i Szkół Średnich
8.30 oficjalne otwarcie zawodów
8.40 wejście zawodników do szatni
8.45 rozgrzewka
9.00 rywalizacja w poszczególnych stylach pływackich
9.50 zakończenie zawodów
 
Podstawówka na fali H2O 2017/2018
10.00 rozgrzewka
10.15      25 m st. dowolny chł. - kat. A, A1, A2 

25 m st. dowolny dz. -kat. A, A1, A2
10.30  25 m st. grzbietowy chł. - kat. A, A1, A2 

25 m st. grzbietowy dz. - kat. A, A1, A2
10.50  25 m st. klasyczny chł. - kat. A, A1, A2 

25 m st. klasyczny dz. - kat. A, A1, A2
11.10  50 m st. dowolny chł. - kat. B, C, D 

50 m st. dowolny dz. - kat. B, C, D
11.30  50 m st. grzbietowy chł. - kat. B, C, D 

50 m st. grzbietowy dz. - kat. B, C, D
11.50  50 m st. klasyczny chł. - kat. B, C, D 

50 m st. klasyczny dz. - kat. B, C, D
12.10 50 m st. motylkowy - kat. B, C, D
12.30 sztafety 4x 25 m st. dowolny dz. i chł.
13.00 zakończenie zawodów

Ostatnia szansa. Zapisy na 
II edycję zawodów pływacki 
2017/2018 dobiegają końca

Wnukowi smakuje
Od ławeczki z Hanką Bielicką do 

restauracji „Na Farnej” jest blisko, tak 
blisko, że mały Wojtek, nie stroniący od 
uciech podniebienia, w czym wdał się 
w dziadka, po przywitaniu się z Wielką 
Łomżynianką, zawsze rusza w jednym 
kierunku… 

Ba… Nie da go się namówić na  
jakąkolwiek inną restaurację, ponieważ 
gna go po Farnej urok pieczonych żebe-
rek w marynacie musztardowo-miodo-
wej z opiekanymi ziemniakami i zasma-
żanymi buraczkami.

Powiem szczerze: przed przyjazdem 
do Łomży Wojtek żeberek nie jadał, 
a nawet miał do nich stosunek z lekka 
negatywny. Do buraczków też. Ziemnia-
ki opiekane – owszem, nawet w dużych 
ilościach. Ale żeberka? Nigdy!

I oto któregoś dnia, po wizycie w „Ma-
gicznym Świecie” (o nim też nam przyjdzie 
opowiedzieć) zawitaliśmy do restauracji „Na 
Farnej”. No i Wojtek, jak zwykle, zamówił 
sobie rosół z kury z pierożkami tortellini 
(„tylko bez zielonego, ale z marchewką!”), 
a na drugie danie nie był zdecydowany. 
Dziadek natomiast tak: zamówił żeberka…

Rosół został zjedzony w tempie wła-
ściwym, czyli w pięć minut. No i naro-
dził się dylemat: co dalej? Na szczęście, 
wjechały dziadkowe żeberka, przy któ-
rych nastąpił taki dialog:

- Co to jest?
- Żeberka. Takie kostki od scha-

bu…
Tu odbył się mały wykład na temat 

anatomii świni, którego Wojtek słuchał 
dość uważnie. Następnie zaś zapytał:

- Hanka by to jadła?
Pomyślałem sobie wówczas, dumając 

nerwowo, że Hanka jest jednak spod znaku 
Skorpiona, a mięsożerne Skorpiony żeberka 
raczej lubią. I musztardę, i miód… Rzekłem 
więc z przekonaniem: - Tak, Hanka by to 
jadła…

- A buraczki?
- Też.
- Daj spróbować!
Dałem. Spróbował i… spadł pod stół 

z wrażenia. Nie wiem czy wówczas Hanka 
poruszyła się jakoś na ławeczce, bo Wojtek 
nieustająco spod tego stołu powtarzał: - Su-
per! Hanka jest super! – I nie wiem czy bar-
dziej chodziło o Hankę czy o domniemane 
przeze mnie jej upodobanie kulinarne…

Więc restauracja „Na Farnej” jest na-
szym stałym punktem programu. Znaj-
duje się w środku Starówki między Sta-
rym Rynkiem a Katedrą Łomżyńską, przy 
trakcie aż do portu nad Narwią (o nim też 
wspomnimy kiedyś). W lecie odbywają 
się tu występy ulicznych teatrów, a tak-
że  grają nierzadko uliczni muzykanci. 
Ogólnie: fajnie jest na Farnej, zwłaszcza 
po znakomitych żeberkach…

A szef kuchni za nic w świecie nie 
chce zdradzić przepisu na swą sztandarową 
potrawę… I pewnie ma rację. Dzięki nim 
restauracja zyskuje. Ale gdyby tak nazwać 
to świetne danie „Żeberka dla Hanki”? Na 
pewno je lubiła. Wszak to Skorpionka…

WOJCIECH PIELECKI

Zasmakuj w Łomży, 
czyli żeberka Na Farnej

Tylko nie mówcie nikomu, 14 lutego w restauracji Na Farnej czeka na wszystkich zakochane menu

Nasza Łomża ma rok swego Wielkiego Jubileuszu. Każdy ma jakąś swoją Łomżę, czasami 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.
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Uroczystość podsumowania sportowych dokonań minionego 
roku ma w Łomży już pięcioletnią tradycję. Łomżyńskie Laury 
Sportowe przyznawane są Sportowcom Roku, Drużynie, Trene-
rowi, Talentowi, Sponsorowi oraz za Całokształt Działalności w 
Łomżyńskim Sporcie i za Inne Osiągnięcia Sportowe.        

Tym razem sportowcy i przyjaciele sportu wypełnili 
salę restauracji „Amadeus”. Wśród nich posłowie Ber-
nadeta Krynicka i Lech Antoni Kołakowski, prezydent 
Mariusz, Chrzanowski z zastępcami -  Agnieszką Muzyk 
i Andrzejem Garlickim. Przedstawiciele Rady Miejskiej, 
instytucji i organizacji. 

-Staram się realizować obietnice, o których mówiłem 
trzy lata temu  w kampanii. Z roku na rok kierujemy na 
sport coraz większe środki, ale warto też mówić o innych 
możliwościach, które daje samorząd.  Zapowiadałem sty-
pendia dla wybitnych sportowców i dzisiaj taka pomoc 
zostanie wręczona kilkunastu osobom, które osiągają już 
duże sukcesy i znakomicie rokują na przyszłość.  Cieszy-
my się, że mamy utalentowaną młodzież . Dobrze, że 
wspierają  ją ludzie, którzy z wielkim zaangażowaniem 
pracują na rzecz sportu - mówił prezydent Mariusz 
Chrzanowski . 

Przypomniał również o inwestycjach związanych 
z bazą sportową. To np. realizowana już hala przy SP 7. 
Rozpoczyna się przygotowywanie dokumentacji dla po-
dobnych obiektów przy SP 5 i SP 2. 

- Będziemy korzystać z projektu „ Sportowa Polska” i 
rozważamy kolejne plany związane z boiskami dla dobrze 
rozwijających się łomżyńskich drużyn piłkarskich . No i 
oczywiście jest temat nowej hali widowiskowo - sportowej 
, o której zaczynam rozmawiać w Ministerstwie Sportu - 
dodał prezydent.

Uhonorowani Łomżyńscy sportowcy odebrali z rąk 
prezydenta statuetki, dyplomy, nagrody i stypendia. 

- Wszystkie wyróżnienia i nagrody są ważne. To for-
ma docenienia zawodników, trenerów, działaczy i sponso-
rów. Klub to całe moje życie. Bardzo dużo mu poświęcam 
i cieszę się, że wszystko układa się dobrze. Mam nadzieję, 
że kolejne lata będą tak samo owocne w wyniki jak ten 
miniony – skomentował Andrzej Korytkowski, prezes 
„Prefbetu Śniadowo” Łomża. 

- Jestem zaszczycony. Po raz drugi udało mi się zdo-
być pierwsze miejsce jako trenerowi. Jestem również za-
dowolony, że klub „Tiger” jest na trzecim miejscu i  dum-
ny ze swoich zawodników,  którzy cały czas się rozwijają 
i odnoszą sukcesy - powiedział Zbigniew Maleszewski, 
prezes i trener klubu bokserskiego „Tiger” Łomża.

Jednym z najbardziej utytułowanych w minio-
nym roku łomżyńskich sportowców był karateka Ma-
ciej Tercjak.  

- Nie zamierzam spocząć na laurach Z każdym ro-
kiem chcę podnosić sobie poprzeczkę, trenować ciężej, 
robić więcej. Jeżeli się będzie udawało, to dobrze. Jeżeli 
nie, to będę jeszcze bardziej się starał. Każdy sukces moty-
wuje mnie do następnych kroków w rozwijaniu  kariery 
sportowej – stwierdził zawodnik Łomżyńskiego Klubu 
Karate.

Sporty walki mają w Łomży mocną pozycję.  
- Moja specjalność to MMA, czyli  połączenie 

kicboxingu, boksu, zapasów. Moja następna walka już w 
marcu na ekranach Polsatu. Zajmuję się tym zawodowo 
- na 5 walk 4 wygrałem. Dodatkowo jestem trenerem 
klubu. Nie mam czasu na nudę - powiedział Damian 
Zorczykowski.

Uhonorowani Łomżyńskimi Laurami Sportowymi 
(niektórzy): 

Kategoria „SPORTOWIEC”:
Beata Trzonkowska - 4 miejsce na Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w rzucie dyskiem, brązowa me-
dalistka Młodzieżowych Mistrzostw Polski w pchnięciu 
kulą, 6 miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów, Mi-
strzyni Polski LZS, brązowa medalistka Akademickich 
Mistrzostw Polski. Klub: LŁKS „Prefbet Śniadowo” 
Łomża.

Rafał Pogorzelski -  brązowy medalista Halowych 
Mistrzostw Polski Juniorów na 3000 m, przełajowy wi-
cemistrz juniorów na dystansie 6000 m. Klub: LŁKS 
„Prefbet Śniadowo” Łomża.

Maciej Tercjak - 2. miejsce Mistrzostw Europy w 
konkurencji kata indywidualnym oraz kata zespołowym 
w karate kyokushin. 1. miejsce Pucharu Europy w kon-

kurencji kata indywidualnym oraz kata zespołowym, I 
miejsce Pucharu Polski w konkurencji kumite - 65kg. 
Zawodnik Łomżyńskiego Klubu Karate.

Kategoria „TRENER”:
Zbigniew Maleszewski – trener i prezes Bokserskiego 

Klubu Sportowego „Tiger” – klub uplasował się na dru-
giej pozycji w punktacji Mistrzostw Polski Młodzików, a 
jego podopieczni zdobyli pięć medali Mistrzostw Polski 
Młodzików, brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów, 
srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski, tytuły 
Mistrzów Okręgu i Makroregionu, pierwsze miejsca na 
turniejach międzynarodowych. BKS „Tiger” zdobył łącz-
nie 49 punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego.

Dariusz Syrnicki – trener i prezes Łomżyńskiego 
Klubu Karate - w 2017 roku jego zawodnicy zdobyli 
mnóstwo medali. Maciej Tercjak - drugi na Mistrzo-
stwach Europy, Mistrz Polski. Adam Stachacz – wice-
mistrz Europy, brązowy medalista Mistrzostw Polski 
Juniorów, Tomasz Stachacz – Mistrz Polski Juniorów. 
Wiktoria Korytkowska – medalistka Mistrzostw Europy 
i Pucharu Europy. Piotr Bajenka – brązowy medalista 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski. To tylko niektóre 
sukcesy podopiecznych tego trenera karate kyokushin.

Kategoria „DRUŻYNA”:
I-ligowa Drużyna Piłki Ręcznej Kobiet Gimna-

zjalnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka”: 
Urszula Bałdowska, Kaja Gryczewska, Michalina Gry-
czewska, Elwira Jabłońska, Natalia Klej, Aneta Konert, 
Martyna Matysek, Katarzyna Rejka, Weronika Serowik, 
Katarzyna Siennicka, Aleksandra Szymborska, Amanda 
Szymborska, Aleksandra Zawadzka, trenerzy: Stanisław 
Niedbała, Janusz Świętoń – zespół w najbliższym czasie 
otrzyma ufundowany przez Prezydenta Miasta komplet 
strojów sportowych.

Drużyna Minikoszykówki Chłopców UKS „Dzie-
wiątka: Łukasz Anusewicz, Jakub Górski, Przemek Adam-
ski, Damian Boć, Dawid Dąbrowski, Adam Filipkowski, 
Kacper Górski, Wiktor Jezusek, Jakub Kołakowski, Jakub 
Mieczkowski, Maciej Piasecki, Kamil Staszewski, Adam 
Szablanowski, Bartosz Szymński, Adam Zalewski, tre-
ner: Andrzej Wojtkowski - zespół w najbliższym czasie 
otrzyma ufundowany przez Prezydenta Miasta komplet 
strojów sportowych.

Kategoria „CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI W ŁOM-
ŻYŃSKIM SPORCIE”:

Piotr Witkowski - nauczyciel wychowania fizyczne-
go w łomżyńskich szkołach podstawowych 3, 4 i 10. W 
czasach największego rozkwitu wiceprezes Międzyszkol-
nego Klubu Sportowego „ZORZA”. Działacz Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 

Leszek Zwierzyński - trener wielu pokoleń lekkoatle-
tów. Pod jego okiem wyrośli medaliści Mistrzostw Pol-
ski i rekordzistki Polski Juniorów Młodszych w 7-boju. 
Bez niego nie może odbyć się żadna edycja Czwartków 
Lekkoatletycznych. Nauczyciel wychowania fizycznego, 
trener, sędzia lekkoatletyczny.

Kategoria „INNE OSIAGNIĘCIA SPORTOWE”
Mateusz Demczyszak  - Drużynowy Mistrz Polski 

w Biegach Przełajowych, Przełajowy Wicemistrz Mistrz 
Polski na 4000 m., zawodnik LŁKS „Prefbet Śniadowo” 
Łomża

Olga Kalendarova –Ochal - Wicemistrzyni Polski w 
półmaratonie, Wicemistrzyni Europy Wojsk w biegach 
przełajowych, zawodniczka LŁKS „Prefbet Śniadowo” 
Łomża

Piotr Łobodziński  - biegacz górski, specjalizujący 
się w bieganiu po schodach, Wicemistrz Świata w biegu 
przeszkodowym OCR (Kanada), Zdobywca Pucharu 
Świata w Towerruningu. Na 23 starty w Pucharze Świata 
22 zakończył na podium, Zwycięzca prestiżowych biegów 
na Wieżę Eiffla i Empire State Bulding, Wicemistrz Pol-
ski w biegach górskich w stylu alpejskim, zawodnik LŁKS 
„Prefbet Śniadowo” Łomża

Krzysztof Wysocki  - 1. miejsce Mistrzostw Polski 
MMA kat.- 66 kg. FULL CONTACT SENIOR, za-
wodnik BLACK HORSE Łomża

Damian Zorczykowski  - 1 m. Mistrzostw Świata 
MMA federacji ISKA w kat. 70 kg, 2 m-ce Mistrzostw 
Polski Seniorów w Grapplingu, 2 m. Mistrzostw Polski 
Seniorów w Grapplingu NO-GI, zawodnik Stowarzysze-
nia Sportów Walki Fight Club Łomża

Mistrzowie sportu mają nagrody i bal 
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Aż 78 zawodników i zawodniczek z 27 szkół 
i przedszkoli z regionu rywalizowało w minioną 
sobotę w czwartym turnieju XIX edycji Łom-
żyńskiej Ligi Szkolnej w szachach o Puchar Pre-
zydenta Łomży. Miejscem rozgrywek była już 
tradycyjnie sala gimnastyczna I Liceum Ogólno-
kształcącego.

Podobnie jak w poprzednim turnieju Ligi, 
także i teraz na podium uplasowali się ci sami za-
wodnicy i to w takiej samej kolejności. Najlepszy 
okazał się Bartosz Kotarski z łomżyńskiego Eko-
nomika, który wyprzedził Monikę Marcińczyk 
ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży i Micha-
ła Karwowskiego z SP Konarzyce. Cała trójka, 
a także czwarty Marcin Karwowski (SP Kona-
rzyce) zgromadziła po 6 punktów i o końcowej 
kolejności decydowała punktacja dodatkowa. 

W klasyfikacji drużynowej drugi raz 
z rzędu tryumfowała drużyna Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 
w Łomży, która o półtora punktu wyprzedziła 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych z Ciechanowca oraz o dwa grającą 
w zaledwie trzyosobowym składzie ekipę Szko-
ły Podstawowej z Konarzyc.

W poszczególnych kategoriach medalowe 
miejsca zajęli:

Dziewczęta do 20 lat: 
1. Sylwia Mroczkowska  - 5,0 pkt. – I LO 
Łomża
2. Martyna Gątarska - 4,0 pkt. – ZSEiO 6 
Łomża

3. Ewelina Tomaszczyk – 3,5 pkt. – ZSMiO 5 
Łomża
Dziewczęta do 16 lat: 
1. Monika Marcińczyk – 6,0 pkt. – SP 7/PG 
Łomża
2. Karolina Chojnowska – 4,5 pkt. - SP/PG 
Konarzyce
3. Sandra Akonom - 4,0 pkt. – SP/PG Ciecha-
nowiec
Dziewczęta do 13 lat: 
1. Maja Garbowska – 5,5 pkt. - SP 44 Białystok
2. Eliza Mroczkowska - 5,0 pkt. – SP 1 Łomża
3. Adrianna Duchnowska - 3,5 pkt. – SP 9 
Łomża
Dziewczęta do 10 lat: 
1. Karolina Tymińska - 4,0 pkt. – SP 
Ciechanowiec
2. Dominika Ciszewska – 3,0 pkt. – SP 10 Łomża
3. Natalia Kujawska - 3,0 pkt. – SP Ciecha-
nowiec
Dziewczęta do 8  lat: 
1. Maja Ciuchnicka - 4,0 pkt. – SP 9 Łomża
2. Kamila Trzaska - 2,0 pkt. – SP 3 Ostrów 
Mazowiecka
3. Anna Dziewa  - 1,0 pkt. – Przedszkole 15 
Łomża
Chłopcy do 20 lat:
1. Bartosz Kotarski - 6,0 pkt. – ZSEiO 6 Łomża
2. Arkadiusz Mroczkowski - 5,0 pkt. – I LO 
Łomża

3. Jakub Śmiarowski – 5,0 pkt. - ZSEiO 6 
Łomża
Chłopcy do 16 lat:
1. Paweł Szeligowski – 5,5 pkt. – PG 9 Łomża
2. Seweryn Lipski – 5,0 pkt. - SP/PG Ciecha-
nowiec
3. Krzysztof Bienias – 5,5 pkt. – SP 9/PG 
Łomża  
Chłopcy do 13 lat:
1.  Michał Karwowski - 6,0 pkt. – SP Konarzyce 
2.  Marcin Karwowski - 5,0 pkt. – SP Kona-
rzyce
3.  Łukasz Piszczatowski – 5,0 pkt. - SP Dąb-
rówka Kościelna
Chłopcy do 10 lat:
1. Bartosz Chełstowski – 4,5 pkt. – SP 10 Łomża
2. Szymon Mandziuk - 4,0 pkt. – SP 4 Łomża
3. Igor Pogorzelski – 4,0 – SP 5 Łomża
Chłopcy do 8 lat:
1. Piotr Ciszewski – 4,0 pkt. – SP 10 Łomża
2. Jerzy Chełstowski - 3,5 pkt. - SP 10 Łomża
3. Tomasz Obrycki - 3,0 pkt. – SP 10 Łomża
Najlepsze szkoły:
ZSEiO 6 Łomża– 18,0 pkt. (Bartosz Kotarski 
– 6,0 pkt., Jakub Śmiarowski – 5,0 pkt., Alek-
sandra Gątarska – 4,0 pkt.,  Martyna Gątarska 
- 3,0 pkt.)
2. ZSOiZ Ciechanowiec - 16,5 pkt. (Patryk 
Wrzosek – 5,0 pkt., Miłosz Denisiuk – 4,0 pkt., 
Hubert Mularczuk – 4,5 pkt., Agata Ponichtera 
– 3,0 pkt.)
3. SP Konarzyce – 16,0 pkt. (Michał Karowski 
– 6,0 pkt., Marcin Karwowski – 6,0 pkt., 
Sebastian Kozikowski – 4,0 pkt.)

(DB)

sport

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży 
zaprasza do udziału w V Noworocznym Tur-
nieju Piłki Siatkowej.  

W turnieju udział może wziąć mak-
symalnie osiem 12-osobowych drużyn 
męskich, żeńskich lub mieszanych. Wa-
runkiem uczestnictwa jest ukończony 
16 rok życia. MOSiR w Łomży zapra-
sza również kibiców, którzy zapewnią 
sportową atmosferę i dobrą zabawę. Jak 
zapewniają organizatorzy emocje gwa-
rantowane!

 Zgłoszenia do turnieju przyj-
mowane są wyłącznie pod adresem 
email: kwalczyk@mosir.lomza.
pl. W tytule maila należy wpisać 
ZGŁOSZENIE TURNIEJ SIAT-
KÓWKI 2018 oraz w treści podać 

nazwę zespołu, imię i nazwisko 
osoby zgłaszającej oraz telefon kon-
taktowy. W przypadku zgłoszenia 
większej ilości drużyn, liczyć się bę-
dzie kolejność zgłoszeń. Wpisowe 
w wysokości 100 zł należy opłacić 
najpóźniej do środy 21 lutego osobi-
ście w siedzibie MOSiR Łomża przy 
ulicy Zjazd 18 lub przelewem na nu-
mer rachunku: 91 1560 0013 2037 
9224 0000 0001, z tytułem - WPI-
SOWE V TURNIEJ SIATKÓWKI 
/NAZWA DRUŻYNY/.

Na najlepsze zespoły czekają pu-
chary. Zapraszamy!

Zawody odbędą się 25 lutego, 
w godzinach 9:00 - 17:00 w Hali Spor-
towej im. Olimpijczyków Polskich przy 
ulicy Księżnej Anny 18 w Łomży

Noworoczny turniej siatkówki tuż tuż

Mówi Tomasz Poreda, prezes UKS 
„Return”:

- Sukces klubu to oczywiście za-
sługa trenerów, ale chciałbym również 
podziękować osobom ściśle związanym 
i na co dzień współpracującym z Retur-
nem. Serdecznie dziękuję dyrekcji i na-
uczycielom wychowania fizycznego III 
liceum, fizjoterapeucie Ewie Waldziń-
skiej (która w naszym klubie prowadzi 
treningi sensomotoryczne realizując 
program PZT „Systemowe podejście do 
profilaktyki w tenisie”), dyrektorowi Ra-
dia Nadzieja a także Adamowi Karwow-
skiemu, Krzysztofowi Bułkowskiemu, 
Robertowi Sokołowskiemu, Karolowi 
Bikowskiemu, Tadeuszowi Cieśluko-
wi, Krzysztofowi Pałusce i Norbertowi 
Sobocińskiemu, którzy w roku 2017 
jako instruktorzy lub sparingpartnerzy 
aktywnie udzielali się w procesie szko-
lenia naszych tenisistów oraz opiekowali 
się kortami. Dziękuję również naszym 
sponsorom: OSM Piątnica, JBB w Ły-
sych, MJ Jedwabne, Hexabank, Makrowet, FIT IT, DW 
Domel, Centrum Rehabilitacji Medicor, Market K1, Re-
stauracji „Cztery Pory Roku” oraz, oczywiście, prezyden-
towi  Łomży Mariuszowi Chrzanowskiemu,  bez którego 
życzliwości szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja ogól-
nopolskich imprez tenisowych na tak wysokim poziomie 
nie byłaby możliwa. Cieszę, się że co roku wypadamy tak 
dobrze  w ogólnopolskim rankingu klubów tenisowych 
i ta piękna dyscyplina sportu prężnie rozwija się w naszym 
mieście. Nasi trenerzy propagują również tenis w Publicz-
nym Przedszkolu Nr 2 w Łomży (przy którym w maju 
wybudowany zostanie kort tenisowy), Szkole Podstawowej 
Nr 7 w Łomży (dyrekcja planuje wdrożyć tam program 
szkolenia Tenis 10) , a także wśród osób niepełnospraw-
nych - mamy sekcję tenisa na wózkach.

Jak dodaje Tomasz Poreda, od tego roku również stu-
denci Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży będą poznawali 

tajniki gry tej pięknej dyscypliny sportu, aby w przyszłości 
zakończyć naukę kursem Animatora Tenisa akredytowanego 
przez Ministerstwo Sportu i Polski Związek Tenisowy.

- Dzięki temu  nowi nauczyciele wychowania fizycz-
nego posiądą dodatkowe kwalifikacje i będą  mogli wpro-
wadzać tenis do szkół lub rozpocząć prywatną praktykę 
w tej dziedzinie - uzupełnia Tomasz Poreda, prezes UKS 
„Return” Łomża.

Ranking najlepszych klubów w Polsce publikowany jest 
przez Polski Związek Tenisa  raz do roku. Pod uwagę brane są 
przede wszystkim wyniki tenisistów w turniejach wojewódz-
kich i ogólnopolskich oraz ranga organizowanych imprez 
sportowych.

W województwie podlaskim aktywnie działa siedem 
klubów tenisowych ujmowanych w rankingu: KT Okuła 
Białystok, TMKS „Kamila” Suwałki, TT Stanley Białystok, 
UKS Sokół Asy Białystok, Akademia Tenisowa Dzikiewicz 
Białystok, UKS Smile Tenis Suwałki i UKS Return Łomża.

Return najlepszy w województwie
Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża, działający przy III LO, został najlepszym tenisowym klubem w województwie podlaskim już po 
raz szósty z rzędu. Tak wynika z najnowszego - za rok 2017 - rankingu Polskiego Związku Tenisa. W kraju łomżyński klub plasuje się na 44 
miejscu, a liderem rankingu jest KS Górnik Bytom.

SZACHY

Liga zagrała po raz czwarty

Trenerzy Tomasz Waldziński (z lewej) i Aleksandra Durzyńska oraz prezes UKS „Return” 
Łomża Tomasz Poreda
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sport w skrócie

Potyczki szachowe z Tygodnikiem 
Narew – część 88

Piłka nożna
Kolejne mecze sparingowe rozegrały 

w minionym tygodniu drużyny z nasze-
go regionu. Najsilniejszego przeciwnika 
miała niewątpliwie ekipa Olimpii Zam-
brów, która na wyjeździe zmierzyła się 
z innym zespołem z III ligi, Polonią War-
szawa. Po dobrym spotkaniu lepsi okazali 
się zambrowianie wygrywając 2:1, a gole 
zdobyli Mateusz Jastrzębski i zawodnik 
testowany. Drugi z naszych trzecioligow-
ców, ŁKS 1926 Łomża ma za sobą dwa 
pojedynki z drużynami występującymi 
w podlaskiej IV lidze. Najpierw w środę 
5:0 pokonał Wissę Szczuczyn, a w sobotę 
2:1 ograł Warmię Grajewo (gole Daniela 
Lemańskiego i zawodnika testowanego). 

Pierwsze sparingi na pełnowymia-
rowym boisku zagrała natomiast ekipa 
czwartoligowego Orła Kolno. Zespół 
prowadzony przez Ireneusza Piwko uległ 
Warmii Grajewo 1:3 (bramka Roberta 
Brzezińskiego) oraz pokonał Spartę 1954 
Szepietowo 3:2 (gole Radosława Jurczyka, 
Adriana Gwiazdy i Damiana Łazarczyka).

Lekkoatletyka
Świetnie zaprezentował się zawod-

nik LŁKS-u Prefbet Śniadowo Łomża, 
Przemysław Łyskawy podczas Halowych 
Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów 
Młodszych. W trójskoku mężczyzn do lat 
20 zawodnik łomżyńskiego klubu zdobył 
brązowy medal uzyskując 14,18 m, co jest 
jego nowym rekordem życiowym. Tuż za 
podium uplasował się inny reprezentant 
Prefbetu, Rafał Pogorzelski, który wystąpił 
w biegu na 3000 metrów. 

Bez medalu udział w Mistrzostwach 
zakończyli zawodnicy LKS-u Narew-Kur-
piewski Łomża. Najwyższe miejsca zajęli 
Dominik Mieczkowski, który zajął piątą 
lokatę w skoku wzwyż mężczyzn do 20 
lat oraz Klaudia Dłużniewska, także piąta 
w skoku wzwyż juniorek młodszych. 

Piłka ręczna
W najbliższą środę, 14 lutego zale-

głe spotkanie 10. kolejki I ligi rozegrają 
szczypiornistki GUKS-u Dwójka Łomża. 
W hali II Liceum Ogólnokształcącego 
łomżanki podejmować będą zespół SMS-
-u ZPRP I Płock. Początek spotkania 
o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Skrzatki i rakiety
Zadanie 179: Mat w 3 posunięciach 
(ruch białych):

Zadanie 178: Czarne zaczynają i wy-
grywają:

Rozwiązanie zadań z poprzedniego numeru Tygodnika:
Zadanie 176: Mat w 4 posunięciach (ruch białych): 1. H:g7+ K:g7, 2. Sd5 

e:d5, 3. Sf5+ Kg8, 4. Sh6X.
Zadanie 177: Mat w 3 posunięciach (ruch czarnych): 1. ... H:h2, 2. K:h2 

Gf4+, 3. Kg1 Gh2X.

Dwa mecz i cztery punkty – to bilans te-
nisistek stołowych AZS-u PWSIP Metal-
-Technik Łomża w rozegranych w miniony 
piątek i sobotę meczach I ligi. Najpierw 
podopieczne trenera Wacława Tarnackiego 
7:3 pokonały Stellę Gniezno, a następnego 
dnia sprawiły niespodziankę wygrywając 
ze sporo wyżej notowaną ekipą Chrobrego 
Międzyzdroje 6:4.

Wydawało się, że starcie z najsłab-
szym zespołem ligi będzie dla akade-
miczek spacerkiem. Dotychczas Stella 
w dwunastu rozegranych meczach zdoby-
ła zaledwie 3 punkty notując trzy remisy 
i aż dziewięć porażek. Jednak drużyna 
z Gniezna na początku spotkania pokaza-
ła, że będzie walczyć o korzystny wynik. 
W pierwszych pojedynkach na pierw-
szym stole doświadczone Agata Kla-
bińska i Paulina Nowacka wykazały się 
dużą odpornością psychiczną pokonując 
niespodziewanie Monikę Żbikowską i Jo-
annę Sokołowską po 3:2. Na szczęście na 
„dwójce” przyjezdne nie miały już takiej 
siły rażenia i zarówno Weronika Łuba jak 
i Ugne Baskutyte bez kłopotów poradziły 
sobie z Zuzanną Lewandowską i Mag-
daleną Wysocką wygrywając w trzech 
partiach. Po czterech starciach był więc 
remis i wynik w dalszym ciągu był sprawą 
otwartą. 

Jak się później okazało, kluczowe dla 
losów spotkania okazały się deble. Na obu 
stołach górą były łomżanki – Sokołowska 
i Żbikowska pokonały Nowacką i Wysocką 
3:0, a Baskutyte grając wspólnie z Karoli-
ną Ładą w takim samym stosunku ograły 
Klabińską i Lewandowską. Wywalczone-
go prowadzenia gospodynie nie oddały 
już do końca spotkania. W ostatniej serii 
gier singlowych miejscowe wygrały aż trzy 
z czterech pojedynków. Sokołowska 3:1 
pokonała Klabińską, Baskutyte nie miała 
kłopotów z Lewandowską, a Łuba z Wy-
socką wygrywając w trzech setach. Jako 
jedyna porażki doznała Żbikowska, która 
mimo prowadzenia 2:0 w setach ostatecz-
nie uległa Nowackiej. Nie miało to jed-
nak wpływu na końcowe rozstrzygnięcie 
w całym spotkaniu, które zakończyło się 

zwycięstwem AZS-u 7:3 – Początek meczu 
nie był najlepszy w naszym wykonaniu, ale 
od debli nasza przewaga nie podlegała już 
dyskusji i wygraliśmy ten mecz zasłużenie 
– ocenił trener Tarnacki.

Następnego dnia akademiczki czeka-
ło zdecydowanie trudniejsze zadanie. Do 
Łomży przyjechała bowiem zajmująca 
drugie miejsce ekipa Chrobrego Między-
zdroje. Jeden z głównych kandydatów do 
walki o awans do Ekstraklasy był również 
zdecydowanym faworytem sobotniego 
starcia. Jednak od samego początku z bar-
dzo dobrej strony pokazywały się zawod-
niczki AZS-u. Ponownie świetnie spisy-
wał się drugi stół. Zwycięstwa zanotowały 
Łuba, która 3:0 ograła doświadczoną Syl-
wię Wandachowicz oraz Baskutyte, któ-
ra mimo przegrania dwóch pierwszych 
partii ostatecznie pokonała Wioletę Wit-
kowską. Na „jedynce” znakomite spotka-
nie zagrała Sokołowska pokonując 3:2 
liderkę rankingu indywidualnego, Maję 

Krzywicką, która do tego meczu legity-
mowała się bilansem 25 wygranych z 26 
rozegranych pojedynków. Jedyną porażkę 
poniosła Żbikowska, która gładko prze-
grała z Anną Zielińską. Łomżanki przed 
deblami były więc w znakomitej sytuacji 
prowadząc 3:1. Ta nie uległa zmianie po 
meczach deblowych. Baskutyte i Łada 
wygrały bez straty seta z Wandachowicz 
i Witkowską, a Żbikowska i Sokołowska 
po zaciętym i wyrównanym starciu mu-
siały uznać wyższość Zielińskiej i Krzy-
wickiej. 

Ostatnia część spotkania przyniosła 
bardzo dużo emocji. Przyjezdne zbliżyły 
się do łomżanek na jeden punkt po tym 
jak Witkowska na drugim stole ograła 
Łubę. W równolegle toczonym pojedyn-
ku bliska porażki była także Sokołowska, 
która przegrała dwa pierwsze sety z Zie-
lińską. Młoda zawodniczka AZS-u tego 
dnia pokazała jednak swój najlepszy tenis 
stołowy i po niesamowitej grze zdołała 

odwrócić losy jego meczu dając tym sa-
mym szansę swojemu zespołowi na zdo-
bycie kompletu punktów. Ten bardzo 
szybko zapewniła skutecznie grająca tego 
dnia Baskutyte pokonując w czterech 
partiach Wandachowicz. Na zakończe-
nie spotkania Żbikowska praktycznie bez 
walki oddała mecz z Krzywicką, ale wynik 
tego starcia nie miał już większego znacze-
nia – Dziewczyny zagrały dzisiaj kapitalny 
mecz. Na pierwszym stole świetnie spisała 
się Aśka, a na drugim komplet punktów, 
podobnie jak ze Stellą, zdobyła Ugne. 
Szkoda, że nie będzie mogła zagrać w na-
stępnym pojedynku, bo dostała już trzecią 
w tym sezonie żółtą kartkę i musi pauzować 
– powiedział opiekun AZS-u.

Dwie wygrane pozwoliły łomżankom 
awansować na piąte miejsce w tabeli I ligi. 
Następne spotkanie rozegrają dopiero za 
miesiąc. W sobotę, 10 marca na wyjeździe 
zmierzą się z LUKS-em Chełmno.

(DB)

TENIS STOŁOWY

Znakomity weekend AZS-u

Sandra Bałdyga druga w singlu i pierwsza 
w deblu, Ola Wawrzyniak trzecia w singlu 
-  to wyniki dziewcząt z UKS „Return” Łomża  
działającego przy III LO  w Mistrzostwach 
Województwa Podlaskiego  Skrzatów w Te-
nisie. Turniej odbył się w Białymstoku na 
kortach KT Zwierzyniec Białystok.

Sandra wygrała grę podwójną 
wspólnie z Pauliną Aleksandrowicz 

z Suwałk, wśród chłopców najlepszy 
okazał się Piotr Czembrowski  z Bia-
łegostoku.

W turnieju wystartowało siedmio-
ro naszych tenisistów. Wśród dziewcząt 
Aniela Galińska, Ola Wawrzyniak, Iza 
Czerwińska i Sandra Bałdyga, nato-
miast chłopcy reprezentujący Łomżę 
to Maks Kaczyński i Błażej Rafałowski.

Sandra Bałdyga i Paulina Aleksan-
drowicz  
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