
Przejazd zaprzęgów 
konnych z kościoła Trójcy 
Przenajświętszej do 
Muzeum Rolnictwa im. 
księdza Krzysztofa Kluka 
tradycyjnie rozpoczął 
Podlaskie Święto Chleba 
w Ciechanowcu. 

To wydarzenie jest zjawiskiem, 
jakie wykracza poza zwykły ob-
raz świątecznego dnia. Bo przecież 
chleb jest powszedni, codzienny... 
Święto chleba to okazja do poznania 
polskich obrzędów i tradycji żniw-
nych. W tym roku, w setną rocznicę  
odzyskania Niepodległości, pre-
zydent Andrzej Duda wydarzenie 
w Ciechanowcu  objął Patronatem 
Narodowym.

- To dla nas miła niespodzian-
ka, zaszczyt i wyróżnienie. Cieszy-
my się, że co roku odwiedza nas tak 
wiele osób i nasze spotkania znane 
są w kraju i za granicą – powiedziała 
Dorota Łapiak, dyrektor Muzeum 
Rolnictwa w Ciechanowcu.

Święto chleba to jedna z naj-
ważniejszych imprez  łączących zja-
wiska społeczne, tradycję i kulturę w 
województwie podlaskim.

Jest to także rozpoczęcie cyklu 
spotkań dożynkowych w regionie. 

- Impreza zyskała uznanie ko-
misji konkursowej i zdobyła miano 
Podlaskiej Marki Roku – pprzypo-
mniał Jerzy Leszczyński, marszałek 
województwa podlaskiego.

Do Ciechanowca przyciąga ro-
dzinna atmosfera, ciekawy program 
festynu.

Jesteśmy dumni, że w naszym mieście 
powstają nowe obiekty sportowe - bo-
iska, hale, bo widzimy jak wielkie jest 
zapotrzebowanie na sport, jak wiele 
dumy i radości przyniosły nam sukce-
sy polskich lekkoatletów na mistrzo-
stwach Europy. Marzę o chwili, gdy 

komentatorzy powiedzą, że tytuł mi-
strza Europy i świata zdobył sportowiec 
z Łomży – mówi prezydent Mariusz 
Chrzanowski.

Promowanie sportu i zdrowego 
trybu życia jest widoczne w polityce 
miasta od początku kadencji prezy-
denta.     

- Widzimy, że młodzież garnie 
się do sportu. Wspieramy te ambi-
cje. Nie wolno nam dopuścić, żeby 
przeszkodą dla rozwoju talentu i 
osiągania sukcesów były braki w in-
frastrukturze sportowej. Hala przy 
Szkole Podstawowej nr 7, z której 
skorzystają nie tylko uczniowie tej 
placówki, ale także młodzież i doro-
śli z klubów i stowarzyszeń sporto-
wych jest kolejnym przykładem jak 
wielką wagę przywiązujemy do tej 
dziedziny – dodaje.

Przywołuje w pamięci burzliwe 
okoliczności, które towarzyszyły 
procesowi decyzyjnemu dotyczące-
mu tego obiektu. Prośby mieszkań-
ców i środowiska szkolnego, spory 
i niewiara wśród radnych, dopra-
cowanie koncepcji sfinansowania 
budowy. 

- Dziś, gdy jesteśmy w pięknej 
i długo oczekiwanej hali, przypomi-
nam sobie sesję budżetową  z grud-
nia 2015 roku. Zapisaliśmy wówczas 
na tę halę 100 tysięcy złotych na 
2016 rok. Oskarżano nas, że to tylko 
takie „alibi” żeby w rzeczywistości 

nic nie zrobić. Wręcz obiecywałem 
wówczas radnym, że na koniec tej 
kadencji samorządu  hala sportowa 
powstanie. Tamte, faktycznie nie-
wielkie pieniądze wprowadzone do 
budżetu, były jednak kluczem, aby 
uzyskać zewnętrzne dofinansowa-
nie. Z ponad 7,6 miliona złotych, 
prawie 3 mln  trafiły do nas z Mini-
sterstwa Sportu, a także z PRFON 
- opowiada Mariusz Chrzanowski

Gdy prezydent informuje dzien-
nikarzy o zaplanowanym na pierw-
sze dni września otwarciu nowej 
hali, praca w budynku cały czas się 
jeszcze odbywa. Stukanie, pukanie, 
wiercenie. Boiska do koszykówki, 
piłki ręcznej, siatkówki, tenisa, nie-
wielkie trybuny dla widzów (- „Sió-
demka” znana jest z osiągnięć mię-
dzyszkolnych, rodzice, dziadkowie, 
przyjaciele naszych sportowców na 
pewno będą chcieli ich dopingować 
– uśmiecha się prezydent), 6 szatni, 
pomieszczenia towarzyszące - to 
wszystko wymaga ostatniego szlifu 
przed odbiorem technicznym. Trwa 
równocześnie także ocieplanie bu-
dynku SP 7

- Końcówka wakacji to dla sa-
morządu zawsze czas finalizowania 
inwestycji oświatowych – podkreśla 
prezydent. - Staram się, by w każdym 
roku działo się coś istotnego w kolej-
nych przedszkolach, szkołach podsta-
wowych i liceach. Z obiektów sporto-

wych są to w tej kadencji np. boiska 
przy SP 10 i „Mechaniaku”. Z punktu 
widzenia zdrowego trybu życia to tak-
że piony kuchenne w szkołach 9 i 10, 
doposażanie sal lekcyjnych.

Katalog inwestycyjny w infra-
strukturze edukacyjnej jest dosyć 
długi. Sanitariaty, pomieszcze-
nia gospodarcze w przedszko-
lach, kuchnie w podstawówkach, 
w szkołach średnich najbardziej 
zmienia się wygląd I LO i „Wety”, 
dostosowanie obiektów, aby do-
stęp miały do nich osoby niepeł-
nosprawne.         

- Ta kadencja to w sumie 28 
milionów złotych zrealizowanych 
inwestycji w oświacie, w tym na 
rozbudowę bazy sportowej. Ta sfera 
ma dla mnie zawsze „zielone świa-
tło” – akcentuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski. - Widzę jednak także 
dalszą perspektywę rozwoju bazy 
sportowej w naszym mieście. Chce-
my, aby powstały hale sportowe przy 
Szkołach Podstwowych nr 5 i nr 2, a 
potem także przy SP 4, ale musimy 
robić to sukcesywnie. Jestem prze-
konany, że w każdej kadencji można 
przynajmniej jedną halę sportową 
zbudować.
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Już 
otwarta!

Edukacja i sport mają w Łomży zawsze zielone światło 

Gdzie okruszynę chleba podnoszą  
z uszanowaniem dla darów nieba... 

Msza święta w Katedrze ŁoMżyńsKiej w intencji ojczyzny i  żoŁnierzy wojsKa PolsKiego na żywo w telewizji narew 15 sierPnia godz. 10.00
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Postawiliśmy sobie bardzo ambitne 
zadanie. Chcemy jeszcze przed końcem 
sierpnia  odbyć co najmniej tysiąc spo-
tkań z mieszkańcami miasta, to znaczy 
tysiąc osób zaprosić do udziału w ankie-
cie – mówi Maciej Borysewicz, łomżyń-
ski radny Platformy Obywatelskiej. Na-
sza akcja konsultacyjno - informacyjna 
nosi nazwę „Łomża. Co dalej?” - dodaje 
Cezary Kisiel, szef struktur PO w Łomży.

Jak tłumaczy, celem akcji jest z 
jednej strony przekazanie miesz-
kańcom Łomży swego rodzaju spra-
wozdania z tego, co Platforma robi, 
a z drugiej...    

- Chcemy być jak najbliżej pań-
stwa, poznać co w Łomży się udało, 
co jest jeszcze do zrobienia – dodaje 
Cezary Kisiel.

Maciej Borysewicz nie ukrywa, 
że głównym celem jest określenie 
wyzwań, które będą ważne w 601. 
roku Łomży na prawach miejskich.

- Radni Rady Miejskiej z PO, 
radni Rad Osiedli chcą z mieszkań-
cami rozmawiać na każdy temat. 
Mamy przygotowaną ankietę która 
będzie składała się z pytań doty-
czących wszystkich dziedzin życia, 
wszystkich oczekiwań planów ale 
także rzeczy które w naszym mie-

ście nam się nie podobają, są trudne 
i problematyczne – przybliża szcze-
góły akcji Maciej Borysewicz.

Platforma starannie przygoto-
wała się do nowego przedsięwzięcia. 
Akcja ma swoje logo, hasła, a nawet 
koszulki, w których występować 
będą przedstawiciele partii, aby ła-
twiej było ich dostrzec na ulicach. 
Rozmowy „twarzą w twarz” to jeden 
– główny -  sposób, ale nowoczesne 
ugrupowanie polityczne sięga też po 
nowoczesne formy kontaktu.    

- Uruchomiliśmy możliwość 
wypełniania tej ankiety on-line 
przez urządzenia mobilne. Mamy 
adres profilu na Facebooku, gdzie 
ankieta będzie dostępna. Po zebra-
niu wszystkich ankiet,  przygotuje-
my zestawienie wyników. Będzie-
my wtedy mogli się z państwem 
podzielić wiedzą, jakie oczekiwania 
mieszkańców. Rozmowa jest jednak 
podstawą, najlepszym narzędziem, 
przekaźnikiem komunikacji. Nie 
dadzą nam tego debaty, polityczne 
wystąpienia czy reklama marketin-
gowa. Bardzo nam na rozmowie 
zależy – opisuje Maciej Borysewicz.

W akcję włączają się radni miej-
scy i rad osiedli.

Chciałabym szczególną uwa-
gę zwrócić na realizację zadań 
edukacyjnych w naszym mieście, 
poznać mocne i słabe strony, za-
grożenia i szanse. Nie może być 

tak, że budżety szkół zabezpie-
czają 80% kosztów i dyrektorzy 
zamiast dbać o jakość edukacji 
muszą zastanawiać się jak zwią-
zać koniec z końcem. Budżety 
powinny zawierać środki na po-
moc psychologiczno – pedago-
giczną, na rozwój zainteresowań 
i programy stypendialne – mówi 
radna Edyta Śledziewska. - Mnie 
najbardziej na sercu leżą sprawy 
osób starszych, emerytów, renci-
stów, tych którzy potrzebują po-
mocy na co dzień – dodaje radny 
Stanisław Oszkinis.  

Piotr Serdyński z kolei to repre-
zentant samorządowców z łomżyń-
skich osiedli.  

- Przekonałem się, że podczas 
rozmów z mieszkańcami rodzą się 
najlepsze pomysły. Chciałbym sku-
pić się na problemach młodych lu-
dzi ponieważ to oni będą stanowili o 
przyszłości naszego miasta – uważa. 

Działacze PO nie używają sło-
wa w odniesieniu do swoje akcji 
słów „wybory” czy „kampania”.

- Oficjalnie się jeszcze nie za-
częła, choć powszechnie wiadomo, 
że jest to rok wyborów samorządo-
wych – dodaje Maciej Borysewicz. 
Nie ukrywa, że wyniki rozmów z 
mieszkańcami będą stanowić ważny 
element kształtowania samorządo-
wego programu wyborczegop PO w 
Łomży.    
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Złożeniem kwiatów pod tablicą na 
Domku Pastora upamiętniającą pobyty 
w Łomży marszałka Józefa Piłsudskie-
go rozpoczęły się łomżyńskie obchody 
Święta Wojska Polskiego. Współorga-
nizatorem uroczystości zaplanowanych 
na kilka dni jest  Mariusz Chrzanowski, 
prezydent Łomży. 

- Zapraszam wszystkich miesz-
kańców naszego miasta do udziału  
w tych wydarzeniach. W środę 15 
sierpnia  o godzinie 10. wraz z żoł-
nierzami będziemy uczestniczyli we 
mszy świętej w katedrze. Tego dnia 
szczególnie chciałbym zwrócić uwa-
gę na koncert patriotyczny o 18 na 
Starym Rynku rozpocznie się kon-
cert patriotyczny – powiedział.
Program obchodów: 

„W 98. rocznicę „Cudu nad Wisłą” 
i bohaterskiej obrony Łomży podczas 
wojny 1920 roku, Prezydent Łomży, 
Starosta Łomżyński oraz Dowódca 13. 
Batalionu Lekkiej Piechoty, Kierownik 
Warsztatów Technicznych Łomża 2. 
Regionalnej Bazy Logistycznej i Ko-
mendant Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień, zapraszają na łomżyńskie obchody 
Święta Wojska Polskiego. 

14 sierpnia 2018 r.
godz. 14.00 - uroczysta zbiórka żoł-

nierzy i pracowników Wojska Polskiego 
stacjonującego w Łomży (Al. Legionów 
133, Łomży przed pomnikiem 33 pp.)

godz. 15.00 - spotkanie żołnierskich 
pokoleń, pokazy sprzętu i wyposażenia 
wojskowego, koncert okolicznościowy i 
impreza plenerowa „Wojsko na swojsko” 
(tereny przy Klubie Wojskowym, Al. 
Legionów 133)
15 sierpnia 2018 r.

godz. 9.30 - złożenie kwiatów przed 
pomnikiem Żołnierzy 33 pp. (Pl. Papie-
ża Jana Pawła II)

godz. 10.00 - Msza św. w intencji 
Ojczyzny i Żołnierzy Wojska Polskiego 
(Katedra Łomżyńska). Na żywo w Tele-
wizji Narew

godz. 11.15 - symboliczne odsłonię-
cie muralu Marszałka Józefa Piłsudskie-
go (Pl. Niepodległości 15)

godz. 11.30 - zapalenie zniczy na 
mogiłach żołnierskich (Cmentarz przy 
ul. M. Kopernika)

godz. 18.00 - Koncert Patriotyczny 
z okazji Święta Wojska Polskiego wystą-
pią: Andrzej Nowak i Złe Psy oraz Sova 
(Stary Rynek)

Łomża świętuje  
z Wojskiem Polskim 

PO rozmawia  
na każdy temat
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Z udziałem m.in. ministra in-
frastruktury Andrzeja Adam-
czyka i łomżyńskiego posła 
posła Lecha „Via” Kołakow-
skiego odbyło się podpisanie 
umowy na budowę kolejnego 
odcinka ekspresowej drogi 
S61, czyli Via Baltica. Jeżeli 
etap realizacyjny nie przynie-
sie poważnych problemów, 
oddawanie użytkownikom 
kolejnych odcinków powin-
no się odbywać w roku 2020 i 
2021.   

Fragment od obwodnicy Szczu-
czyna do węzła „Ełk Południe” ma 
około 23 kilometrów. Jest jednym z 
trzech odcinków, jakich wykonanie 

między Szczuczynem a obwodnicą 
Augustowa w Raczkach nadzoruje 
oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Olsztynie, 
a także ostatnim, na którym wyko-
nawca może się zabierać do prac 
projektowych.       

Jak informuje GDDKiA z Olsz-
tyna, trasę od Szczuczyna do węzła 
Ełk Południe wykona konsorcjum 
firm: Porr, Porr Bau oraz UNIBEP. 
Wartość zadania to 699,5 miliona 
złotych. Planowany czas realizacji to 
29 miesięcy z wyłączeniem okresów 
zimowych (15.12 – 15.03). Budowa 
drogi ekspresowej S61 od Szczuczy-
na aż do przejścia granicznego na 
Litwę w Budzisku jest współfinan-
sowana przez Unię Europejską w ra-
mach Instrumentu „Łącząc Europę” 
(Connecting Europe Facility - CEF).

Szczegóły tej inwestycji to bu-
dowa dwujezdniowej drogi o para-
metrach ekspresowej i betonowej 
nawierzchni wraz z drogami ser-

wisowymi, remontem niektórych 
tras  lokalnych, obiektami inżynie-
ryjnymi oraz obiektami ochrony 
środowiska. Połączenie z siecią dróg 
lokalnych będzie możliwe poprzez 
węzły drogowe: Guty w gminie 
Szczuczyn oraz Ełk Południe w po-
bliżu Nowej Wsi Ełckiej.

Jak przypomina GDDKiA, S61, 
czyli Via Baltica, która przejmie 
zasadniczą część ruchu towarowe-
go i osobowego z centrum Polski 
do granicy z Litwą, to ekspresowa 
droga od obwodnicy Ostrowi Ma-
zowieckiej do Budziska. Obecnie 
w fazie przygotowań dokumenta-
cyjnych jest 188 km S61 za ok. 4,6 
mld zł. Na podpisanie umowy czeka 
już tylko odcinek węzeł Łomża Za-
chód – węzeł Kolno o długości 13 
km i wartości ok. 525,6 mln zł. Bia-
łostocki oddział GDDKiA wskazał, 
że wykonawca ma być włoska firma 
TOTO, ale do podpisania umowy 
jeszcze nie doszło. 

Via Baltica to również blisko 
105 km drogi ekspresowej S8 od wę-
zła Powązkowska w Warszawie do 
końca obwodnicy Ostrowi Mazo-
wieckiej. W tym roku kierowcy po-
jadą brakującymi odcinkami między 
Wyszkowem a obwodnicą Ostrowi 
Mazowieckiej. Łączny koszt budo-
wy S8 Warszawa - Ostrów to ok. 4 
mld Realizacyjnie       

Realizacyjnie zadanie pod ha-
słem „Via Baltica” (bez fragmentu 
Warszawa – Ostrów) podzielone 
zostało na kilkanaście odcinków, dla 
których w odrębnych przetargach 
wybierani byli wykonawcy. Frag-
ment między Szczuczynem a Racz-
kami nadzoruje GDDKiA Olsztyn, 
pozostałe – GDDKiA Białystok.  

Realizacja drogi ekspresowej S61, 
stan obecny 

1. Podborze – Śniadowo, długość ok. 
19,5 km

w realizacji, RUBAU POLSKA i 
CONSTRUCCIONES RUBAU 
Hiszpania, wartość ok. 479 mln zł, 
umowa 30.01.2018 r., oddanie IV kw. 
2020 r.
2. Śniadowo – Łomża Południe, ok. 17 
km
w realizacji, POLAQUA, wartość ok. 
380 mln zł, umowa 9.02.2018 r., od-
danie IV kw. 2020 r.
3. Łomża Południe – Łomża Zachód, ok. 
7,2 km
w realizacji, MOTA ENGIL Cen-
tral Europe, wartość ok. 218 mln zł, 
umowa 21.12.2017 r., oddanie IV kw. 
2020 r.
4. Łomża Zachód – Kolno, ok. 13 km
wybrano firmę TOTO (umowa nie 
podpisana), wartość ok. 525,6 mln zł, 
oddanie planowane II połowa 2021 r.
5. Kolno – Stawiski, ok. 16,5 km
w realizacji, STRABAG, wartość ok. 
288 mln zł, umowa 31.10.2017 r., 
oddanie IV kw. 2020 r.
6. Stawiski – Szczuczyn, ok. 18 km
w realizacji, BUDIMEX, wartość ok. 
342 mln zł, umowa 31.10.2017 r., 
oddanie IV kw. 2020 r.
7. obwodnica Szczuczyna II jezdnia, ok. 
6,6 km
w realizacji, POLAQUA, wartość ok. 
75 mln zł, umowa 26.05.2017 r., od-
danie wiosna 2020 r.
8. Szczuczyn – Ełk Południe, ok. 23 km
wybrano konsorcjum Porr SA, Porr 
Bau GmbH, UNIBEP SA, umowa 
06.08.2018, wartość ok. 700 mln zł, 
oddanie III kw. 2021 r.
9. Ełk Południe - Wysokie, ok. 23 km 
(wraz z S16 do Ełku)
w realizacji, konsorcjum TRAKCJA 
PRKI, Mostostal Warszawa, Przed-
siębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mo-
stów Białystok, wartość ok. 686 mln 
zł, umowa 19.07.2018 r. oddanie III 
kw. 2021 r.
10. Wysokie – Raczki, ok. 20 km
w realizacji, BUDIMEX, wartość 
484 mln zł, umowa 4.07.2018 r., od-
danie poł. 2021 r.
11. Raczki – obw. Suwałk, ok. 13 km
w użytkowaniu, BUDIMEX, reali-
zacja łącznie z obw. Augustowa, war-
tość 659 mln zł, oddana 2014 r.
12. Obwodnica Suwałk, ok. 12,8 km
w realizacji, BUDIMEX, wartość ok. 
300 mln zł, umowa 29.09.2015 r., 
oddanie wiosna 2019 r.
13. Suwałki – Budzisko, ok. 24,2 km
w realizacji, IMPRESA PIZZA-
ROTTI, wartość ok. 605 mln zł, 
umowa 6.06.2017 r., oddanie połowa 
2020 r.

Na podpisy czeka już 
tylko obwodnica Łomży
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Sześć przedsiębiorstw i Łomżyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa otrzymają łącznie prawie 1,7 mln 
zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa podlaskiego. Wartość projek-
tów to 3,5 mln zł.

Jak informuje Urząd Marszałkowski 
w Białymstoku, Łomżyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa zrealizuje projekt polegają-
cy na montażu instalacji fotowoltaicznej na 
dachach budynków wielorodzinnych przy 
ul. Pięknej 13 i ul. Wojska Polskiego 31 w 
Łomży. Instalacja będzie wykorzystywana 

przez mieszkańców do podgrzewania wody 
użytkowej. Pozwoli to na zmniejszenie kosz-
tów zużycia energii oraz ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery.

Wybrane do dofinansowania projekty to 
pierwsza część inwestycji, które zostały zgło-
szone w ramach ubiegłorocznego konkursu z 
działania 5.1 Energetyka oparta na odnawial-
nych źródłach energii (typ projektów: inwe-
stycje z zakresu budowy nowych lub zwięk-
szania mocy jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła z OZE).

ŁSM z dotacją na fotowoltaikę  
w blokach przy Pięknej i Wojska Polskiego

Zaczyna się trudny okres dla wszystkich korzy-
stających z terenu między ulicami Sikorskiego, 
Dworcową i aleją Legionów w Łomży. To „gorące” 
miejsce i ważne dla życia miasta. Przez jakiś czas 
będzie trudniej się tam dostać.

Ten kwartał miasta to przede wszystkim 
dworzec autobusowy i najważniejsze targo-
wisko miejskie, ale także dwa istotne „galerie” 
handlowe – miejska hala targowa oraz ciąg 
gruntownie niedawno zmodernizowanych 
pawilonów prowadzonych przez łomżyńskich 
przedsiębiorców wzdłuż alei Legionów.

Część terenu (od strony ulicy Sikorskie-
go) została przez miasto sprzedana i powsta-
nie tam prawdopodobnie kolejne centrum 
handlowe. Pozostała przeznaczona jest na 
projekt o szumnej nazwie Miejskie Centrum 
Przesiadkowo – Komunikacyjne (tajemnicą 
na razie pozostaje kto i do czego miałby się 
tam przesiadać, bo chyba nie może chodzić o 
to, że pasażerowie autobusów dalekobieżnych 
przejdą do „krótkobieżnych” po mieście). W 
każdym razie juz w tych dniach rozpoczyna-
ją się tam prace, które spowodują zmiany w 
układzie komunikacyjnym.             

Urząd Miejski przygotował harmono-
gram i zaplanowanych na sierpień działań 
oraz   wskazówki dotyczące organizacji ruchu 
w tym rejonie. 

Najważniejsza zmiana to zamknięcie 
wjazdu na teren  Miejskiego Dworca Auto-
busowego i Miejskiej Hali Targowej od strony 
ulicy  Sikorskiego. 

- Roboty prowadzone będą również 
wzdłuż pawilonów handlowych  przy al. Le-
gionów – informuje Łukasz Czech z Ratusza.

UWAGA!
W poniedziałek 13 sierpnia rozpoczyna 

się rozbiórka muru oddzielającego obecny te-
ren dworca od Hali Targowej oraz budynku z 
toaletą publiczną. Na czas prowadzenia prac 

dostępna będzie w godzinach 6:00–22:00 toa-
leta w Hali Targowej.

We wtorek 14 sierpnia do użytku oddany 
będzie parking wybudowany przy ul. Dwor-
cowej wzdłuż torów kolejowych. Zachęcamy 
mieszkańców, by właśnie tam parkowali swoje 
pojazdy.

W czwartek 16 sierpnia z przebudową 
sieci ciepłowniczej od strony Hali Targowej 

ruszy Miejskie Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej. W tym samym czasie Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej przystąpi do rozbiórki ele-
mentów drogowych na wjeździe na teren 
dworca i do Hali Targowej od strony ul. Si-
korskiego.

Na poniedziałek 20 sierpnia planowane 
jest rozpoczęcie budowy kanału deszczo-
wego od strony ulicy Sikorskiego. Od tego 
dnia wjazd na dworzec autobusowy oraz 
dojazd do Hali Targowej przez okres około 
4 - 5 tygodni będzie możliwy jedynie ulicą 
Dworcową.

Od początku września Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamierza 
rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej w 
rejonie przydworcowych pawilonów handlo-
wych. Jej realizacja będzie wiązała się prze-
budową nawierzchni ciągu komunikacyjnego, 
co na okres około miesiąca utrudni dostęp do 
znajdujących się przy nim obiektów handlo-
wych.

O zmianach i rozpoczynającej się inwe-
stycji prezydent Łomży będzie rozmawiał z 
właścicielami pawilonów oraz najemcami lo-
kali w Hali Targowej.  

- W harmonogramie, który prezentujemy, 
mogą nastąpić pewne przesunięcia związane 
np. z  warunkami atmosferycznymi. Prosimy 
śledzić informacje na miejskiej stronie lomza.
pl oraz w lokalnych mediach – mówi Łukasz 
Czech. 

Budowlańcy wkraczają na tereny 
targowiska i dworca. Uwaga na zmiany
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reklama

Gdzie okruszynę chleba podnoszą  
z uszanowaniem dla darów nieba... 

- Na święto chleba przyjecha-
łam po raz drugi. Jesteśmy tu z 
moim chłopakiem. On sprzedaje 
wyroby z drewna, ja zwiedzam i 
próbuję  potraw, których u nas nie 
ma – powiedziała Marta Wieczo-
rek  z Legionowa. 

W czasie festynu prezento-
wany są   obrzędy żniwne zwią-
zane z koszeniem i omłotami 
zebranego zboża. Szczególnie 
widowiskowe  jest „oborywanie 
przepiórki”. Zgodnie ze zwycza-
jem  żniwiarze przeciągają wokół  
nieskoszonego zboża najmłodszą 
żniwiarkę. To zapowiedź przy-
szłorocznych, obfitych zbiorów. 
Jedną z atrakcji święta chleba 
jest także parada zabytkowych 
ciągników. W zbiorach muzeum 
znajduje się ponad pięćdziesiąt 
wiekowych maszyn.
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Wykaz ważniejszych inwestycji 
oświatowych w 2018 roku

1. Przedszkole Publiczne nr 4 
– wymiana instalacji sanitarnych. 
Zakres prac obejmuje wymianę 
instalacji co, instalacji wodnej w 
piwnicach budynku, prace budow-
lane po wymianie instalacji. Kwota 
przeznaczona na wykonanie zadania 
220.140,87 zł. Termin zakończenia 
prac 17.08.2018.

2. PP nr 9 – modernizacja sa-
nitariatów.  Zakres prac obejmuje 
remont trzech łazienek: wymianę 
okładzin ściennych i podłogowych, 
malowanie ścian i sufitów, wymianę 
instalacji wodnej i co, wykonanie 
kabin w wc. Kwota przeznaczona 
na wykonanie zadania 75.000,00 
zł. Termin zakończenia prac 
28.08.2018.

3. Budowa ciągów pieszo jezd-
nych PP nr 9.  Zakres prac obejmuje 
budowę ciągu pieszo- jezdnego z 
placem manewrowym. Kwota prze-
znaczona na wykonanie zadania 
85.240,00 zł. Termin zakończenia 
prac 27.08.2018.

4. Szkoła Podstawowa nr 1 – 
modernizacja pionu żywieniowego 
wraz z zakupem wyposażenia oraz 
niezbędną infrastrukturą technicz-
ną. Zakres prac obejmuje wyko-
nanie nowych okładzin ściennych 
i podłogowych, malowanie ścian i 
sufitów, wykonanie zaplecza sani-

tarnego, wymianę stolarki drzwio-
wej. Wymianę instalacji sanitar-
nych. Zakup wyposażenia pionu 
żywieniowego.

Kwota przeznaczona na wyko-
nanie zadania – 1.205.400,00 zł. Na 
początku sierpnia przekazano plac 
budowy. Zakończenie prac przewi-
dywane jest na koniec września.

5. Szkoła Podstawowa nr 7 – 
wykonanie ocieplenia budynku. Za-
kres prac obejmuje ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku, wymianę 
drzwi wejściowych, wymianę in-
stalacji odgromowej, izolację ścian 
piwnicznych. Kwota przeznaczona 
na remont 577.300,50 zł. Termin 
zakończenia prac 31.10.2018.

6. Szkoła Podstawowa Nr 10 – 
modernizacja sal dydaktycznych.  
Zakres prac obejmuje wymianę in-
stalacji elektrycznej z oświetleniem, 
malowanie ścian i  sufitów po pra-

cach elektrycznych, wymianę drzwi 
wejściowych do sal. Kwota przezna-
czona na remont – 73.944,49. Ter-
min zakończenia prac 24.08.2018.

7. I Liceum Ogólnokształcące 
– renowacja elewacji  (obejmuje 
ściany budynku od strony ul. Ber-
natowicza). Zakres prac obejmuje 
skucie starego tynku i wykona-
nie nowego, wykonanie nowych 
obróbek blacharskich okien i rur 
spustowych, wymianę instalacji 
odgromowej. Kwota przezna-
czona na remont 605.418,76 
zł.  Termin zakończenia prac 
31.10.2018.

8. Zespół Szkół Weteryna-
ryjnych i Ogólnokształcących nr 
7 – ocieplenie budynku wraz z ro-
botami towarzyszącymi. Zakres 
prac obejmuje – ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropoda-
chu, wymianę instalacji odgromo-

wej, wymianę okienek piwnicznych, 
izolację ścian piwnicznych. Kwota 
przeznaczona na realizację zadania 
– 684.464,41 zł.  Termin zakończe-
nia prac 31.10.2018.

Hala przy SP 7 
Budowę Hali Sportowej przy 

Szkole Podstawowej nr 7, za kwotę 
7.620.780 złotych, realizuje firma 
MK BUD z Białegostoku. Na ten 
cel udało się pozyskać dofinanso-
wanie w kwocie 2.435.000 złotych 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz 0,5 mln zł PFRON. Przekaza-
nie placu budowy firmie nastąpiło 1 
czerwca 2017 r.

Nowy obiekt będzie spełniał 
funkcję zaplecza sportowego szko-
ły z możliwością realizowania pro-
gramów i zajęć obejmujących różne 
dyscypliny sportowe w tym: piłkę 
ręczną, koszykówkę, siatkówkę, jak 
też zajęcia ćwiczeń siłowych i ogól-
norozwojowych.

W układzie podłużnym (linie 
pól malowane w całości):

- boisko do piłki ręcznej o wy-
miarach 20x40m

- 1 boisko do siatkówki o wy-
miarach 9x18m

- 1 boisko do koszykówki o wy-
miarach 15x28m

- 1 boisko do tenisa o wymia-
rach 23,77x 8,23m (znaczniki na-
rożników)

W układzie poprzecznym (linie 

pól nie malowane, jedynie znaczniki 
narożników):

- 3 boiska treningowe do siat-
kówki o wymiarach 9x18,0m,

- 3 boiska treningowe do koszy-
kówki o wymiarach 12x21,5m

Cały obiekt posiada wentylację 
mechaniczną, na sali jest możliwość 
przysłaniania okien od str. mocno-
nasłonecznionej roletami wielko-
powierzchniowymi, zdalnie obsłu-
giwanymi za pomocą pilota, na sali 
zamontowano trybuny ruchome z 
siedziskami na około 150 miejsc. 
W budynku jest łącznie 6 zespołów 
szatniowych z węzłami sanitarnymi, 
co umożliwia wykorzystanie obiektu 
przez 6 grup uczniów (każda grupa 
ok. 25 osób). Na parterze świetlica 
60 m2, na piętrze dwie salki zabaw 
ruchowych o pow. 60 m2 każda. 
Obiekt posiada własny system mo-
nitoringu bezpieczeństwa. Budynek 
sali sportowej z zapleczem uwzględ-
nia wymagania prawa budowlanego 
dotyczące osób niepełnosprawnych. 
Oficjalne otwarcie obiektu w pierw-
szym tygodniu września.

Dane techniczno - ekonomiczne budynku 
sali sportowej:
Długość 61,55 m
Szerokość /razem z łącznikiem/ 
39,40 m
Wysokość budynku 11,21 m
Powierzchnia zabudowy 1952,00 m2

Pow. całkowita bud. 2394,00 m2

Pow. użytkowa budynku 2169,47 m2

Powierzchnia Sali głównej sporto-
wej 1122,99 m2

edukacja

Edukacja i sport mają w Łomży zawsze zielone światło 
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Katarzyna Sawczuk. Ma 21 lat, jest przebojowa, 
zagrała już w kilku filmach i serialach.  

Tańczy i śpiewa.

Ludzie  
są mi życzliwi

W 2015 roku zaczęła grać w serialu „Barwy szczęścia”, stała się też gwiazdą 
portali zajmujących się prywatnym życiem gwiazd. 

Już jako dziecko śpiewała i występowała na scenie. Brała udział w dziecięcym muzycznym 
show „Od przedszkola do Opola". Pojawiła się w „Mam talent”, zajęła 2. miejsce w programie 
muzycznym „The Voice of Poland".

Grała w teatrze Roma. Wystąpiła w kilka polskich serialach, w głośnym filmie „Miasto 44”, 
w musicalu „Córki dancingu", który bardzo podobał się zagranicą.

W 2017 roku wzięła udział w „Tańcu z gwiazdami”, w którym wystąpiła z Wojtkiem Jeschke. 
Sawczuk odpadła w pierwszym odcinku. Widzom najwyraźniej ten występ spodobał się tro-

chę mniej niż pozostałe – pisze pudelek. Sama zainteresowana nie uważa, że to jej przegrana.
- Szklanka jest do połowy pełna, a nie w połowie pusta. Krótkiej przygody z programem nie 

nazwałabym porażką, a wręcz przeciwnie, wiem, że wygrałam ze sobą na wielu płaszczyznach. 
Ogłaszam więc radosne „jestem zwycięzcą!” – pisze aktorka.

Dziś jednak głośniej jest o jej związkach niż o aktorskich wyczynach – pisze gala.pl. Jakiś czas 
temu Kasia Sawczuk była w związku z Antonim Królikowskim. Tworzyli jedną z piękniejszych 
par polskiego show-biznesu i nie rozstawali się nawet na chwilę. W jednym z wywiadów Króli-
kowski przyznał, że Kasia jest miłością jego życia. 

Niestety, związek nie przetrwał próby czasu. Para rozstała się tuż po powrocie ze wspólnych 
i romantycznych wakacji. Co ich poróżniło? Według doniesień tabloidów wtedy 19-latka lubiła 
być „adorowana przez innych mężczyzn" i „flirtować z nimi", co nie podobało się Królikowskie-
mu. 

Kolejne doniesienia Fakt.pl rzucają nowe światło na sprawę. Podobno adorował ją głównie 
przyjaciel aktora, idol nastolatek: Nikodem Rozbicki. Łączono ją także z Maciejem Musiałow-
skim (aktorem znanym z „Drugiej szansy”). Sama aktorka nie komentowała tych plotek.

Potem mówiono o związku Kasi z Patrykiem Pniewskim, z którym teraz razem grają w „Bar-
wach szczęścia”. Żadne z nich nie zaprzeczało, ale i nie potwierdzało, że łączy ich coś więcej niż 
serial oraz… przyjaźń. Kasia Sawczuk zamieściła post na Instagramie, w którym po raz pierwszy 
skomentowała informacje na swój temat.

„Drodzy, oświadczam, że wszystkie informacje pojawiające się w mediach na temat łączenia 
mnie w związek z kimkolwiek są nieprawdziwe i krzywdzące. Nie zgadzam się na to. Nikt niko-
go nie porzucił ani nie zostawił, bo nie było żadnego związku. A z Patrykiem Pniewskim gram 
razem w serialu i wszystkie wypowiedzi i wspólne zdjęcia dotyczyły postaci granych przez Nas 
i spędzania wspólnego czasu na planie zdjęciowym”.

Kasia Sawczuk, o czym pisaliśmy jako pierwsi – chwali się pudelek, spotyka się obecnie 
z Mattią Rosińskim, wokalistą grupy BeMy, która występowała w „Must Be The Music”. 

Cosmopolitan BeMy tworzy dwóch braci – Mattia i Elie. Choć urodzili się oni we Francji, 
mają polskie korzenie, a zatem nie dziwi ich twórczość na naszym rodzimym podwórku. Zarów-
no więc Kasia, jak i Mattia, mają podobną pasję – muzykę, choć jesteśmy pewni, że łączy ich dużo 
więcej. Tworzą naprawdę piękny duet! – chwali pudelek.

Jak twoi bliscy reagują na to zamieszanie wokół ciebie – zapytała plejada.
- Rodzice wiedzą, że spełniam marzenia. Od zawsze mnie wspierają i wiem, że to się nie 

zmieni. Zawsze mogę na nich liczyć. Staram się, żeby byli ze mnie dumni.
Ja nie przyzwyczaiłam się do życia w show-biznesie. Do tego chyba nie da się przyzwyczaić. 

Poza tym, nie czuję, że w nim jestem, a co najwyżej – bywam.
Docierają do mnie czasami artykuły na mój temat, które mają niewiele wspólnego z prawdą. 

Nauczyłam się już, że wtedy po prostu nie wolno czytać komentarzy. To kompletnie bez sensu.
Staram się iść za głosem mojego serca i nie przejmuję się kłamstwami. Wybieram prawdę. 

Wiem, że plotki to nieodzowna część zawodu, który chcę w przyszłości wykonywać. Dzięki me-
diom społecznościowym mam kontakt z tymi osobami, które mnie lubią, wspierają czy po prostu 
– są mnie ciekawi i interesuje ich prawda. Zazwyczaj spotykam się z życzliwością ze strony ludzi 

i wierzę, że mają szczere intencje.

O jednej z najważniejszych in-
westycji w łomżyńskim szpitalu, 
będącej jego sercem – moderni-
zacji oddziału kardiologicznego, 
zmianach, jakie czekają pacjen-
tów, planach dotyczących Cen-
trum Zdrowia Psychicznego z 
oddziałem geriatrycznym oraz 
sytuacji pracowników szpitala z 
Romanem Nojszewskim, dyrek-
torem Szpitala Wojewódzkiego 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży rozmawia Mar-
lena Siok. 

Marlena Siok: - Panie dyrektorze, mija 
dokładnie rok, od kiedy objął Pan kie-
rownictwo nad łomżyńskim szpitalem. 
Jak minął ten okres? 

Roman Nojszewski:- Przede 
wszystkim ciągle jestem tu, gdzie 
jest mi naprawdę dobrze. Staram się 
dopasować do łomżyniaków. Nie-
mniej jednak praca, którą prowadzę 
już ponad rok, nie jest łatwa Nawet 
nie przypuszczałem, że tyle wysił-
ku trzeba włożyć żeby unormować 
wszystkie sprawy. Mam tu na myśli 
chociażby akredytację czy nowe cer-
tyfikaty ISO. Ponadto pojawiają się 
nowe wyzwania, np. protesty pielę-
gniarek. To problemy trudne, które 
trzeba rozwiązać i wypracować za-
dowalający kompromis. 

M.S.: - Zacznijmy od sprawy ważnej, a 
może i najważniejszej. Potężnej inwe-
stycji. Chodzi oczywiście o oddział kar-
diologiczny. W marcu Urząd Marszał-
kowski przyznał środki na gruntowną 
modernizację tego oddziału. Na czym 
dokładnie będą polegały zmiany i kie-
dy realnie odczują je pacjenci? 

R.N.: - Oddział Kardiologiczny 
jest dla mnie niczym serce, a jego 
remont to sprawa priorytetowa. In-
westycja, w pełni ruszyła 1 czerwca. 
Jej całkowity koszt, uwzględniający 
również wyposażenie, to ponad 11 
milionów złotych. I rzeczywiście, 
remont oddziału kardiologiczne-
go jest obecnie jednym z naszych 
największych zadań. Aby mogło 
zostać zrealizowane, musieliśmy 
dokonać zmiany organizacyjnej - 
opróżnić całe 5 piętro. Tylko w ten 
sposób jesteśmy w stanie dokonać 
jego przebudowy i modernizacji. 
Mam nadzieję, że wszystko pójdzie 
zgodnie z planem i 31 stycznia 2019 
roku będziemy mogli oddać oddział 
do użytku pacjentów. Jeśli natomiast 
chodzi o zmiany, jakie odczują nasi 
pacjenci, to przede wszystkim na-
leży wykorzystać możliwości, jakie 
stwarza dzisiejsza nauka i rozwój 
technologiczny. To  niebywały skok. 
Chciałbym stworzyć takie warunki, 
w których pacjent byłby obsługiwa-
ny kompleksowo, by chory, który ma 
określone problemy kardiologiczne, 
znalazł u nas realna i szybką pomoc. 

Oddział kardiologiczny jest niezwy-
kle ważny z uwagi na to, że żyjemy 
coraz szybciej i coraz częściej bory-
kamy się z chorobami cywilizacyj-
nymi. Niestety, zawały to dziś zjawi-
sko powszechne. Dlatego musimy 
jak najszybciej reagować. Mam na-
dzieję, że już wkrótce będziemy po-
trafili zrobić to jak najlepiej. Warto 
jednak zaznaczyć, że Oddział Kar-
diologiczny  nie jest zaniedbanym 
odcinkiem, ale po prostu się zesta-
rzał i wymaga przebudowy. Zresztą 
obiecałem to mieszkańcom Łomży 
i dziękuję też Urzędowi Marszał-
kowskiemu i osobiście marszałkowi, 
że udało się sfinalizować i wspomóc 
projekt, który realizujemy.

M.S: - Upraszczając, można zatem po-
wiedzieć, że serce zostało zreanimo-
wane?

R.N.: - Tak jest. Rozpoczyna-
my reanimację. Tak, jak obiecałem 
mieszkańcom Łomży. Dla mnie jest 
to najważniejsze.

M.S.: - Kolejna znacząca zmiana do-
tyczy Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego. Ponad 5-milionowa inwestycja, 
która już działa.

R.N.: - Jest to inwestycja, która 
stanowi wizytówkę szpitala i przy-
nosi określone korzyści. Audytorzy 
ISO, którzy odwiedzili nas pod ko-
niec lipca i sprawdzali ten odcinek, 
nie przypuszczali że tak doskonale 
może być on zorganizowany. Wie-
lokrotnie to podkreślali. W struk-
turach Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego również zorganizowana 
jest Nocna i Świąteczna Pomoc Le-
karska, która równie dobrze wpisała 
się w jego funkcjonowanie. Śmiało 
mogę stwierdzić, że przyjęcie pa-
cjenta do naszej placówki jest już 
dobrze zorganizowane. Jako dyrek-
tor muszę także zwracać szczególną 
uwagę na kwestię przychodów szpi-
tala. Jeżeli udaje mi się utrzymać 
102 % poziomu kontraktu, to jest to 

ogromny sukces. Jeszcze niedawno 
przychody szpitala nie przekraczały 
100 mln złotych, teraz próbujemy 
dobić do 125 mln. Myślę, że to jest 
ważny aspekt i zadania realizowa-
ne przez szpital. A utrzymanie III 
stopnia referencyjności jest jego 
częścią. 

M.S.:- Kiedy rozmawiamy o inwesty-
cjach, nie sposób pominąć ostatniego 
spotkania z ministrem zdrowia, Łuka-
szem Szumowski. To właśnie w jego ga-
binecie toczyły się rozmowy dotyczące 
oddziału geriatrycznego, który miałby 
powstać w łomżyńskim szpitalu. Jed-
nak Pan chce pójść nieco dalej i stwo-
rzyć Centrum Zdrowia Psychicznego z 
oddziałem geriatrii... 

R.M.: Czekaliśmy na tę możli-
wość bardzo długo. Udało się. Pan 
minister nas przyjął. Należy wspo-
mnieć, że w spotkaniu uczestniczył 
także poseł Lech Antoni Kołakow-
ski, który był jego inicjatorem. Były 
to bardzo dobre, ale także wymaga-
jące rozmowy. Zostały przed nami 
postawione przez ministra określone 
zadania. Próbujemy je realizować. 
Właśnie otwieramy koncepcję zago-
spodarowania dawnej pralni. Chce-
my zrobić tam nowoczesne Centrum 
Zdrowia Psychicznego z pododdzia-
łem psychogeriatrycznym bądź ge-
riatrycznym. Jeszcze do końca nie 
jest to określone. Problem z geriatrią 
jest taki, że brakuje lekarzy. Nawet 
jeżeli opracujemy projekt i przej-
dziemy przez słynny Instrument 
Oceny Wniosków Inwestycyjnych 
w Sektorze Zdrowia, pozwalający na 
zatwierdzenie projektu, to musimy 
mieć zabezpieczenie kadrowe. Nie 
chodzi o samych pacjentów, bo tych 
na pewno znajdziemy, ale o główno-
dowodzącego. Muszę tu zaznaczyć, 
że pomagają mi mieszkańcy Łomży 
i przedstawiciele miasta, by znaleźć 
takiego lekarza, który zechciałby 
poprowadzić naszą jednostkę. Jeśli 
natomiast chodzi o samą koncepcję 

Centrum Zdrowia Psychicznego, to 
chciałbym stworzyć miejsce całko-
wicie wydzielone od szpitala. Mamy 
już  pewne elementy tej specjalności 
- 42 łóżka  i oddział dzienny, na któ-
rym znajduje się 25 łóżek. Pomysł 
jest taki, by to wszystko zmieścić w 
jednym budynku. Mam nadzieję, że 
się uda. Teren szpitala jest naprawdę 
duży. Niby posiadamy budynki, któ-
re mają określone gabaryty i możli-
wości, ale chcąc stworzyć takie cen-
trum musimy podporządkować się 
wszelkim przepisom i procedurom, 
by można było bezpiecznie i spraw-
nie leczyć pacjentów. 

M.S.: - Czy dostrzega Pan w Łomży ko-
nieczność stworzenia takiego Centrum 
Zdrowia Psychicznego z oddziałem ge-
riatrii? 

R.N.: - Myślę, że tak. 21 wrze-
śnia będziemy obchodzili 20–lecie 
funkcjonowania oddziału psychia-
trycznego, który, według mnie, bar-
dzo dobrze się wpisuje w działal-
ność szpitala. Natomiast, wracając 
do pytania, obserwuję naprawdę 
wielką  konieczność stworzenia ta-
kiego miejsca dla pacjentów, którzy 
potrzebują wsparcia na oddziale 
psychiatrycznym.

M.S.:- Jeszcze przed wakacjami roz-
strzygnięto konkursy na koordynato-
rów istotnych pionów szpitala, ale nie 
tylko. Czy to ma wpływ na sytuację 
pacjentów? 

R.N: - Nie są to aż tak znaczące 
zmiany. Lekarze, którzy współpra-
cowali z nami do tej pory, wykazują 
chęć dalszej współpracy. Obecnie 
jesteśmy na etapie dobierania leka-
rzy - anestezjologów. Warto powie-
dzieć, że nawet lekarze z terenu wo-
jewództwa mazowieckiego szukają 
u nas pracy.

M.S.: - Zatem widoczne jest zaintereso-
wanie ze strony lekarzy z innych jedno-
stek łomżyńskim szpitalem?

R.N.: - Zdecydowanie. Wynika 
to z faktu, iż stawki zaczęły być bar-
dziej interesujące. Szpital próbuje 
się bilansować, ale  nie jest to łatwe 
zadanie. Jednak doskonale zdaję  
sobie z tego sprawę, że lekarzom, 
pielęgniarkom czy innym zawodom 
medycznym,  trzeba zapłacić tyle, 
aby to zainteresowanie wzbudzić. I 
wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej 
drodze. 

M.S.: - Skoro mówimy o personelu 
medycznym, który tworzy łomżyński 
szpital... W całym kraju obserwujemy 
protesty pielęgniarek, położnych, ra-
towników medycznych i przedstawicie-
li wielu innych zawodów medycznych. 
W naszym szpitalu również pojawiły się 
głosy niepokoju. Jak sytuacja wygląda 
obecnie? 

R.N.: - Odbyliśmy kilka spo-
tkań, na których podjęliśmy roz-
mowy. Największy problem do roz-
wiązania to sytuacja pielęgniarek. 
Doszliśmy z nimi do porozumienia, 
które w pewnej części nie zadowala 
całej grupy, uczciwie mówiąc. Należy 
jednak pamiętać, że szpital stać na 
określone warunki finansowe, któ-
rych musimy się,  niestety, trzymać. 
W naszym szpitalu pielęgniarka nie 
zarabia mniej niż 2300 złotych brut-
to. Wydaje mi się że z kwoty 1962 
złotych jesteśmy w stanie wypraco-
wać nieco więcej. Od 1 kwietnia pró-
bujemy to realizować, żeby zachować 
płynność finansową. Są też inne gru-
py zawodowe, które muszę brać pod 
uwagę. Dyrektor musi patrzeć na ca-
łość. Nie może traktować personelu 
wybiórczo, bo tak naprawdę wszyscy 
pracują na to by szpital mógł spraw-
nie i dobrze funkcjonować. 

M.S.: - Rozumiem, że udało się wypra-
cować kompromis?

R.M.: - Największą wartością są 
dla mnie ludzie, czyli wszyscy pra-
cownicy. Tak jestem stworzony. Nie 
mogę patrzeć tylko przez pryzmat 
liczniejszej grupy zawodowej, ale 
muszę brać pod uwagę wszystkich. 
Starałem się wykorzystywać możli-
wości finansowe szpitala i wysokość 
posiadanego kontraktu, żeby osią-
gnąć pełne zadowolenie. Niestety 
szpital nadal jest w okresie restruk-
turyzacji, którą rozpoczął mój po-
przednik, dyrektor Krzysztof Bałata. 
Wydaje się jednak, że idziemy w do-
brym kierunku. Czujemy wsparcie 
Urzędu Marszałkowskiego, za które 
jeszcze raz bardzo dziękuję. 

M.S.: - Czyli rozumiem, że dobrze czuje 
się Pan w Łomży i nigdzie się stąd nie 
rusza? 

R.M.: - Na szczęście mam wo-
kół siebie ludzi, którzy mnie wspie-
rają. Ktoś powiedział, że przyjechał 
człowiek z daleka, ale ja potrafię się 
dostosować. Chciałbym spędzić tu-
taj końcówkę swojego życia. To jest 
właśnie ten moment. Jestem bardzo 
wdzięczny za wsparcie. Bardzo dzię-
kuję. 

Łomżyński szpital zmienia się na lepsze. 
Pacjenci już wkrótce to odczują
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Katarzyna Sawczuk. Ma 21 lat, jest przebojowa, 
zagrała już w kilku filmach i serialach.  

Tańczy i śpiewa.

Ludzie  
są mi życzliwi

W 2015 roku zaczęła grać w serialu „Barwy szczęścia”, stała się też gwiazdą 
portali zajmujących się prywatnym życiem gwiazd. 

Już jako dziecko śpiewała i występowała na scenie. Brała udział w dziecięcym muzycznym 
show „Od przedszkola do Opola". Pojawiła się w „Mam talent”, zajęła 2. miejsce w programie 
muzycznym „The Voice of Poland".

Grała w teatrze Roma. Wystąpiła w kilka polskich serialach, w głośnym filmie „Miasto 44”, 
w musicalu „Córki dancingu", który bardzo podobał się zagranicą.

W 2017 roku wzięła udział w „Tańcu z gwiazdami”, w którym wystąpiła z Wojtkiem Jeschke. 
Sawczuk odpadła w pierwszym odcinku. Widzom najwyraźniej ten występ spodobał się tro-

chę mniej niż pozostałe – pisze pudelek. Sama zainteresowana nie uważa, że to jej przegrana.
- Szklanka jest do połowy pełna, a nie w połowie pusta. Krótkiej przygody z programem nie 

nazwałabym porażką, a wręcz przeciwnie, wiem, że wygrałam ze sobą na wielu płaszczyznach. 
Ogłaszam więc radosne „jestem zwycięzcą!” – pisze aktorka.

Dziś jednak głośniej jest o jej związkach niż o aktorskich wyczynach – pisze gala.pl. Jakiś czas 
temu Kasia Sawczuk była w związku z Antonim Królikowskim. Tworzyli jedną z piękniejszych 
par polskiego show-biznesu i nie rozstawali się nawet na chwilę. W jednym z wywiadów Króli-
kowski przyznał, że Kasia jest miłością jego życia. 

Niestety, związek nie przetrwał próby czasu. Para rozstała się tuż po powrocie ze wspólnych 
i romantycznych wakacji. Co ich poróżniło? Według doniesień tabloidów wtedy 19-latka lubiła 
być „adorowana przez innych mężczyzn" i „flirtować z nimi", co nie podobało się Królikowskie-
mu. 

Kolejne doniesienia Fakt.pl rzucają nowe światło na sprawę. Podobno adorował ją głównie 
przyjaciel aktora, idol nastolatek: Nikodem Rozbicki. Łączono ją także z Maciejem Musiałow-
skim (aktorem znanym z „Drugiej szansy”). Sama aktorka nie komentowała tych plotek.

Potem mówiono o związku Kasi z Patrykiem Pniewskim, z którym teraz razem grają w „Bar-
wach szczęścia”. Żadne z nich nie zaprzeczało, ale i nie potwierdzało, że łączy ich coś więcej niż 
serial oraz… przyjaźń. Kasia Sawczuk zamieściła post na Instagramie, w którym po raz pierwszy 
skomentowała informacje na swój temat.

„Drodzy, oświadczam, że wszystkie informacje pojawiające się w mediach na temat łączenia 
mnie w związek z kimkolwiek są nieprawdziwe i krzywdzące. Nie zgadzam się na to. Nikt niko-
go nie porzucił ani nie zostawił, bo nie było żadnego związku. A z Patrykiem Pniewskim gram 
razem w serialu i wszystkie wypowiedzi i wspólne zdjęcia dotyczyły postaci granych przez Nas 
i spędzania wspólnego czasu na planie zdjęciowym”.

Kasia Sawczuk, o czym pisaliśmy jako pierwsi – chwali się pudelek, spotyka się obecnie 
z Mattią Rosińskim, wokalistą grupy BeMy, która występowała w „Must Be The Music”. 

Cosmopolitan BeMy tworzy dwóch braci – Mattia i Elie. Choć urodzili się oni we Francji, 
mają polskie korzenie, a zatem nie dziwi ich twórczość na naszym rodzimym podwórku. Zarów-
no więc Kasia, jak i Mattia, mają podobną pasję – muzykę, choć jesteśmy pewni, że łączy ich dużo 
więcej. Tworzą naprawdę piękny duet! – chwali pudelek.

Jak twoi bliscy reagują na to zamieszanie wokół ciebie – zapytała plejada.
- Rodzice wiedzą, że spełniam marzenia. Od zawsze mnie wspierają i wiem, że to się nie 

zmieni. Zawsze mogę na nich liczyć. Staram się, żeby byli ze mnie dumni.
Ja nie przyzwyczaiłam się do życia w show-biznesie. Do tego chyba nie da się przyzwyczaić. 

Poza tym, nie czuję, że w nim jestem, a co najwyżej – bywam.
Docierają do mnie czasami artykuły na mój temat, które mają niewiele wspólnego z prawdą. 

Nauczyłam się już, że wtedy po prostu nie wolno czytać komentarzy. To kompletnie bez sensu.
Staram się iść za głosem mojego serca i nie przejmuję się kłamstwami. Wybieram prawdę. 

Wiem, że plotki to nieodzowna część zawodu, który chcę w przyszłości wykonywać. Dzięki me-
diom społecznościowym mam kontakt z tymi osobami, które mnie lubią, wspierają czy po prostu 
– są mnie ciekawi i interesuje ich prawda. Zazwyczaj spotykam się z życzliwością ze strony ludzi 

i wierzę, że mają szczere intencje.
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dla siebie
Bez 

przedawnienia
TVP1 piątek 23.15

Miłość Claire i Toma Kubików zostaje wystawiona na 
ciężką próbę. Gdy agenci FBI aresztują Toma, wychodzi 
na jaw szokująca prawda. Służąc przed kilkunastu laty 
w amerykańskiej armii w Salwadorze, mężczyzna zabił 

podczas akcji dziewięcioro niewinnych ludzi. Tom będzie 
sądzony przed trybunałem wojskowym.

Wierny 
ogrodnik

TVN7 piątek 22.00
Pracujący w Kenii dyplomata Justin Quayle żeni się ze 

studentką Tessą, która chce ujawnić zbrodnie koncernów 
farmaceutycznych na ludności Afryki. Kiedy zostaje 

zamordowana Justin, wbrew swojej naturze, postanawia 
porzucić garnitur urzędnika i rozpocząć prywatne 

śledztwo.

Hotel Marigold
Polsat sobota 13.10

Pokaz niesłychanej witalnej siły gwiazd-seniorów, 
z których najmłodsza ma 60, a najstarsza 78 lat. Hotel 

Marigold – coś ciągle się tu psuje, coś odpada. Zarządca 
hotelu marzy, aby zmienić ten chylący się ku upadkowi 

budynek w turystyczną atrakcję. Udaje mu się sprowadzić 
zagranicznych klientów.

Obłędny rycerz
TV Puls niedziela 14.30

Młody, ambitny giermek William postanawia „odmienić 
swoje przeznaczenie". Dzięki pomocy wiernych 
towarzyszy, odrobinie szczęścia i sfałszowanym 

dokumentom rodowym udaje mu się pod postacią 
Sir Urlicha von Lichtensteina wziąć udział w turnieju 

rycerskim.

Orzeł 
wylądował

Metro niedziela 17.05
Listopad 1943 r. Na Wyspach Brytyjskich ląduje grupa 

niemieckich spadochroniarzy. Celem misji noszącej 
kryptonim „Orzeł" jest porwanie premiera Winstona 

Churchilla, który ma spędzić weekend w pobliżu 
miasteczka Studley Constable. 

Dwa dni balowania

Wesele  
i poprawiny

Bezpośrednia 3-godzinna transmisja z koncer-
tów w piątek i sobotę.

Takiego wesela jeszcze nie było! Po ubiegłorocz-
nym sukcesie po raz kolejny odbędzie się „Festiwal 
Weselnych Przebojów". Usłyszymy piosenki i przy-

śpiewki, bez których nie może się odbyć żadne pol-
skie wesele. Na scenie mrągowskiego amfiteatru wy-
stąpią m.in.: Urszula, Wojciech Gąssowski, Classic, 
Piękni i Młodzi, zespół MIG. 

Organizatorzy postanowili przedłużyć czas Festi-
walu do dwóch dni. Tym razem odbędą się więc hucz-
ne wesele i poprawiny z przytupem. Widzowie wy-
biorą się też w podróż po Europie, by się dowiedzieć, 
jakie zwyczaje panują na weselach w innych krajach. 
Podczas poprawin zabawa rozkręci się w rytm prze-
bojów takich gwiazd jak: Sławomir, Miriami, Renato 
Monti, Czadoman, Rui Carlos Ferreira, Abba Cover, 
Orfeusz, Patrycja Runo – Gipsy Stars. W ich wyko-
naniu usłyszymy największe hity, które gwarantują 
ubaw do białego rana na każdym weselu!

Festiwal Weselnych Przebojów
Polsat piątek 20.05, sobota 20.05

Zemsta
Co los spuści, przyjąć trzeba;

Niech się dzieje wola Nieba

Komedia Aleksandra Fredry przeniesiona na 
ekran przez Andrzeja Wajdę, w gwiazdorskiej ob-
sadzie. 

Polska XVIII wieku. W starym zamku miesz-
kają po sąsiedzku dwaj szlachcice: Cześnik Raptu-
siewicz i Rejent Milczek. Nie łączą ich jednak zbyt 
serdeczne stosunki. Całe dnie spędzają na obmyśla-
niu sposobów, jak sobie wzajemnie uprzykrzyć życie. 
Tymczasem wychowanica Cześnika – młoda Klara, 
kocha się z wzajemnością w Wacławie, synu Rejenta. 
Młodzi nie otrzymują zgody na małżeństwo. Zako-
chani znajdują jednak nieoczekiwanego sojusznika.

Do nakręcenia „Zemsty” zdopingował reżysera 
kinowy sukces jego „Pana Tadeusza". W klasycz-
nej sztuce Wajda dojrzał wciąż aktualną komedię 
o wadach narodowych Polaków, dobroduszną kpi-
nę z arogancji i obłudy, pieniactwa i przekupności, 
zawiści i chciwości. Prawdziwą sensacją okazało się 
powierzenie roli Papkina Romanowi Polańskiemu, 
któremu partnerują takie znakomitości jak Janusz 
Gajos (Cześnik) i Andrzej Seweryn (Rejent). Cha-
rakterystyczną rolę Dyndalskiego Wajda powierzył 
jednemu ze swych ulubionych aktorów, Danielowi 
Olbrychskiemu. 

Zdjęcia plenerowe kręcono głównie w zrujno-
wanym zamku w Ogrodzieńcu pod Olkuszem, który 

trzeba było przedtem poddać dość znacznym pra-
com konserwatorskim, by wyglądał na zamieszkany. 

Krytyka zgodnie chwaliła pomysł realizacji filmu 
zimą, co nadało całej opowieści nowy walor, pozwo-
liło w naturalny sposób stworzyć klimat tajemniczo-
ści i napięcia. 

Pewnie nie wiesz…
Jednym z kandydatów do roli Papkina był Woj-

ciech Pszoniak, Jerzy Stuhr miał grać rolę Cześnika 
– obaj byli jednak w tym czasie zajęci.

O rolę Podstoliny ubiegały się m.in. Grażyna Sza-
połowska, Ewa Kasprzyk i Ewa Ziętek. Ostatecznie 
jednak angaż ten otrzymała Katarzyna Figura.

Zemsta
TVP Kultura sobota 13.35

Zespół MIG tworzy czwórka rodzeństwa Dorota, Marek,  
Krzysiek i Sławek Gwiazdowscy.

Classic to Mariusz 
Winnicki i Robert 
Klatt (założyciel  
i lider zespołu).

będzie się działo
Małżeńskie rozterki

Kto zdradzi, 
kto będzie 
wierny?

Joanna i Michael Reed (Keira Knightley 
i Sam Worthington) są dobrze sytuowanym 
małżeństwem z kilkuletnim stażem. Pewnego 
dnia Joanna zauważa zainteresowanie męża 
atrakcyjną koleżanką z pracy, Laurą (Eva 
Mendes). Choć Michael zaprzecza zarzutom 
o zdradę, żoną targają sprzeczne uczucia. Gdy 
mąż wyjeżdża w podróż służbową w towarzy-
stwie Laury, Joanna spotyka swoją dawną mi-
łość, przystojnego pisarza Alexa (Guillaume 
Canet). 

Jak wiele sekretów skrywają przed sobą 
młodzi małżonkowie? Czy dotrzymają sobie 
wierności? Gdzie przebiega granica zdrady?

Reżyserski debiut pochodzącej z Iranu Ma-
ssy Tadjedin przedstawia historię jakich wiele, 
nie unika zadawania trudnych pytań, a przede 

wszystkim aż do finału trzyma w niepewności 
– jak się to wszystko skończy? Kto nie oprze się 
pokusie, kto wytrwa w wierności? 

W decydującym momencie oglądać będzie-
my na przemian obie pary (Michaela z Laurą 
i Joannę z Alexem), a ich decyzje mogą niekie-
dy zaskoczyć. Naturalność scenariusza i akto-
rów to największy plus tej skromnej produkcji, 
która aż dwa lata czekała na premierę (zdjęcia 
powstały już w 2008 roku), a potem dość dłu-
go była znana głównie widzom na festiwalach 
filmowych.

Zeszłej nocy
Stopklatka TV niedziela 20.00

Od Nowego Orleanu do Waszyngtonu

Nie ma 
litości dla 
wrogów

Zawodowy zabójca James Bonomo (Sylvester Stallone) staje się 
sprzymierzeńcem młodego nowojorskiego detektywa Taylora Kwo-
na (Sung Kang). Choć pochodzą z różnych środowisk i nie pasują 
do siebie, łączy ich utrata partnerów oraz poszukiwanie tego same-
go człowieka – Keegana. Prowadząc dochodzenie, przemierzają ob-
skurne zaułki i likwidują każdego, kto stanie im na drodze. Z ulic 
Nowego Orleanu trop prowadzi do najwyższych szczebli władzy 
w Waszyngtonie.

Pewnie nie wiesz…
Krótko przed premierą filmu, w wielu publikacjach branżowych, 

pojawiły się informacje, że studio odsunęło reżysera Waltera Hilla od 
pracy, a zupełnie nową wersję filmu miał zrobić Sylvester Stallone.

W filmie można podziwiać polską aktorkę Weronikę Rosati w roli 
Loli.

Kula w łeb 
TV Puls piątek 20.00

Tankowce, hybrydy, drony

Obcy 
potrzebują 

ludzi

Jarrod i Elaine jadą do Los Angeles na uro-
dziny przyjaciela, Terry'ego. Następnego dnia 
bohaterowie zostają obudzeni przez tajemnicze 
światło. Mieszkańcy okolicznych budynków 
wychodzą na zewnątrz, by bliżej przyjrzeć się 
niecodziennym zjawiskom. Wkrótce znikają 
bez śladu. Populacja Los Angeles kurczy się 
w zastraszającym tempie, a miasto patrolowa-
ne jest przez niezidentyfikowane obiekty lata-
jące. Tylko pierwotny instynkt może uchronić 
bohaterów przed zagładą. Grupa przyjaciół 
próbuje oprzeć się napastnikom i rozpoczyna 
trudną walkę o przetrwanie.

Bracia Strause, którzy film wyreżyserowali, 
zajmują się efektami specjalnymi i pracowali 
przy największych hollywoodzkich przebojach. 

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach prawie 70 milionów 

dolarów, kosztował 10 milionów, przy czym po-
nad 9milionów wydano na efekty specjalne.

W scenie pierwszego ataku Amerykańskich 
Sił Powietrznych możemy zaobserwować bez-
załogowe samoloty MQ-9 Reaper (prędkość 
maksymalna 480 km/godz., zasięg 6 tys. km, 
pułap 15 km)oraz Lockheed Martin RQ-170 
Sentinel (niewidzialny dla radarów).

Skyline
TV4 niedziela 21.55



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Bez 

przedawnienia
TVP1 piątek 23.15

Miłość Claire i Toma Kubików zostaje wystawiona na 
ciężką próbę. Gdy agenci FBI aresztują Toma, wychodzi 
na jaw szokująca prawda. Służąc przed kilkunastu laty 
w amerykańskiej armii w Salwadorze, mężczyzna zabił 

podczas akcji dziewięcioro niewinnych ludzi. Tom będzie 
sądzony przed trybunałem wojskowym.

Wierny 
ogrodnik

TVN7 piątek 22.00
Pracujący w Kenii dyplomata Justin Quayle żeni się ze 

studentką Tessą, która chce ujawnić zbrodnie koncernów 
farmaceutycznych na ludności Afryki. Kiedy zostaje 

zamordowana Justin, wbrew swojej naturze, postanawia 
porzucić garnitur urzędnika i rozpocząć prywatne 

śledztwo.

Hotel Marigold
Polsat sobota 13.10

Pokaz niesłychanej witalnej siły gwiazd-seniorów, 
z których najmłodsza ma 60, a najstarsza 78 lat. Hotel 

Marigold – coś ciągle się tu psuje, coś odpada. Zarządca 
hotelu marzy, aby zmienić ten chylący się ku upadkowi 

budynek w turystyczną atrakcję. Udaje mu się sprowadzić 
zagranicznych klientów.

Obłędny rycerz
TV Puls niedziela 14.30

Młody, ambitny giermek William postanawia „odmienić 
swoje przeznaczenie". Dzięki pomocy wiernych 
towarzyszy, odrobinie szczęścia i sfałszowanym 

dokumentom rodowym udaje mu się pod postacią 
Sir Urlicha von Lichtensteina wziąć udział w turnieju 

rycerskim.

Orzeł 
wylądował

Metro niedziela 17.05
Listopad 1943 r. Na Wyspach Brytyjskich ląduje grupa 

niemieckich spadochroniarzy. Celem misji noszącej 
kryptonim „Orzeł" jest porwanie premiera Winstona 

Churchilla, który ma spędzić weekend w pobliżu 
miasteczka Studley Constable. 

Dwa dni balowania

Wesele  
i poprawiny

Bezpośrednia 3-godzinna transmisja z koncer-
tów w piątek i sobotę.

Takiego wesela jeszcze nie było! Po ubiegłorocz-
nym sukcesie po raz kolejny odbędzie się „Festiwal 
Weselnych Przebojów". Usłyszymy piosenki i przy-

śpiewki, bez których nie może się odbyć żadne pol-
skie wesele. Na scenie mrągowskiego amfiteatru wy-
stąpią m.in.: Urszula, Wojciech Gąssowski, Classic, 
Piękni i Młodzi, zespół MIG. 

Organizatorzy postanowili przedłużyć czas Festi-
walu do dwóch dni. Tym razem odbędą się więc hucz-
ne wesele i poprawiny z przytupem. Widzowie wy-
biorą się też w podróż po Europie, by się dowiedzieć, 
jakie zwyczaje panują na weselach w innych krajach. 
Podczas poprawin zabawa rozkręci się w rytm prze-
bojów takich gwiazd jak: Sławomir, Miriami, Renato 
Monti, Czadoman, Rui Carlos Ferreira, Abba Cover, 
Orfeusz, Patrycja Runo – Gipsy Stars. W ich wyko-
naniu usłyszymy największe hity, które gwarantują 
ubaw do białego rana na każdym weselu!

Festiwal Weselnych Przebojów
Polsat piątek 20.05, sobota 20.05

Zemsta
Co los spuści, przyjąć trzeba;

Niech się dzieje wola Nieba

Komedia Aleksandra Fredry przeniesiona na 
ekran przez Andrzeja Wajdę, w gwiazdorskiej ob-
sadzie. 

Polska XVIII wieku. W starym zamku miesz-
kają po sąsiedzku dwaj szlachcice: Cześnik Raptu-
siewicz i Rejent Milczek. Nie łączą ich jednak zbyt 
serdeczne stosunki. Całe dnie spędzają na obmyśla-
niu sposobów, jak sobie wzajemnie uprzykrzyć życie. 
Tymczasem wychowanica Cześnika – młoda Klara, 
kocha się z wzajemnością w Wacławie, synu Rejenta. 
Młodzi nie otrzymują zgody na małżeństwo. Zako-
chani znajdują jednak nieoczekiwanego sojusznika.

Do nakręcenia „Zemsty” zdopingował reżysera 
kinowy sukces jego „Pana Tadeusza". W klasycz-
nej sztuce Wajda dojrzał wciąż aktualną komedię 
o wadach narodowych Polaków, dobroduszną kpi-
nę z arogancji i obłudy, pieniactwa i przekupności, 
zawiści i chciwości. Prawdziwą sensacją okazało się 
powierzenie roli Papkina Romanowi Polańskiemu, 
któremu partnerują takie znakomitości jak Janusz 
Gajos (Cześnik) i Andrzej Seweryn (Rejent). Cha-
rakterystyczną rolę Dyndalskiego Wajda powierzył 
jednemu ze swych ulubionych aktorów, Danielowi 
Olbrychskiemu. 

Zdjęcia plenerowe kręcono głównie w zrujno-
wanym zamku w Ogrodzieńcu pod Olkuszem, który 

trzeba było przedtem poddać dość znacznym pra-
com konserwatorskim, by wyglądał na zamieszkany. 

Krytyka zgodnie chwaliła pomysł realizacji filmu 
zimą, co nadało całej opowieści nowy walor, pozwo-
liło w naturalny sposób stworzyć klimat tajemniczo-
ści i napięcia. 

Pewnie nie wiesz…
Jednym z kandydatów do roli Papkina był Woj-

ciech Pszoniak, Jerzy Stuhr miał grać rolę Cześnika 
– obaj byli jednak w tym czasie zajęci.

O rolę Podstoliny ubiegały się m.in. Grażyna Sza-
połowska, Ewa Kasprzyk i Ewa Ziętek. Ostatecznie 
jednak angaż ten otrzymała Katarzyna Figura.

Zemsta
TVP Kultura sobota 13.35

Zespół MIG tworzy czwórka rodzeństwa Dorota, Marek,  
Krzysiek i Sławek Gwiazdowscy.

Classic to Mariusz 
Winnicki i Robert 
Klatt (założyciel  
i lider zespołu).

będzie się działo
Małżeńskie rozterki

Kto zdradzi, 
kto będzie 
wierny?

Joanna i Michael Reed (Keira Knightley 
i Sam Worthington) są dobrze sytuowanym 
małżeństwem z kilkuletnim stażem. Pewnego 
dnia Joanna zauważa zainteresowanie męża 
atrakcyjną koleżanką z pracy, Laurą (Eva 
Mendes). Choć Michael zaprzecza zarzutom 
o zdradę, żoną targają sprzeczne uczucia. Gdy 
mąż wyjeżdża w podróż służbową w towarzy-
stwie Laury, Joanna spotyka swoją dawną mi-
łość, przystojnego pisarza Alexa (Guillaume 
Canet). 

Jak wiele sekretów skrywają przed sobą 
młodzi małżonkowie? Czy dotrzymają sobie 
wierności? Gdzie przebiega granica zdrady?

Reżyserski debiut pochodzącej z Iranu Ma-
ssy Tadjedin przedstawia historię jakich wiele, 
nie unika zadawania trudnych pytań, a przede 

wszystkim aż do finału trzyma w niepewności 
– jak się to wszystko skończy? Kto nie oprze się 
pokusie, kto wytrwa w wierności? 

W decydującym momencie oglądać będzie-
my na przemian obie pary (Michaela z Laurą 
i Joannę z Alexem), a ich decyzje mogą niekie-
dy zaskoczyć. Naturalność scenariusza i akto-
rów to największy plus tej skromnej produkcji, 
która aż dwa lata czekała na premierę (zdjęcia 
powstały już w 2008 roku), a potem dość dłu-
go była znana głównie widzom na festiwalach 
filmowych.

Zeszłej nocy
Stopklatka TV niedziela 20.00

Od Nowego Orleanu do Waszyngtonu

Nie ma 
litości dla 
wrogów

Zawodowy zabójca James Bonomo (Sylvester Stallone) staje się 
sprzymierzeńcem młodego nowojorskiego detektywa Taylora Kwo-
na (Sung Kang). Choć pochodzą z różnych środowisk i nie pasują 
do siebie, łączy ich utrata partnerów oraz poszukiwanie tego same-
go człowieka – Keegana. Prowadząc dochodzenie, przemierzają ob-
skurne zaułki i likwidują każdego, kto stanie im na drodze. Z ulic 
Nowego Orleanu trop prowadzi do najwyższych szczebli władzy 
w Waszyngtonie.

Pewnie nie wiesz…
Krótko przed premierą filmu, w wielu publikacjach branżowych, 

pojawiły się informacje, że studio odsunęło reżysera Waltera Hilla od 
pracy, a zupełnie nową wersję filmu miał zrobić Sylvester Stallone.

W filmie można podziwiać polską aktorkę Weronikę Rosati w roli 
Loli.

Kula w łeb 
TV Puls piątek 20.00

Tankowce, hybrydy, drony

Obcy 
potrzebują 

ludzi

Jarrod i Elaine jadą do Los Angeles na uro-
dziny przyjaciela, Terry'ego. Następnego dnia 
bohaterowie zostają obudzeni przez tajemnicze 
światło. Mieszkańcy okolicznych budynków 
wychodzą na zewnątrz, by bliżej przyjrzeć się 
niecodziennym zjawiskom. Wkrótce znikają 
bez śladu. Populacja Los Angeles kurczy się 
w zastraszającym tempie, a miasto patrolowa-
ne jest przez niezidentyfikowane obiekty lata-
jące. Tylko pierwotny instynkt może uchronić 
bohaterów przed zagładą. Grupa przyjaciół 
próbuje oprzeć się napastnikom i rozpoczyna 
trudną walkę o przetrwanie.

Bracia Strause, którzy film wyreżyserowali, 
zajmują się efektami specjalnymi i pracowali 
przy największych hollywoodzkich przebojach. 

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach prawie 70 milionów 

dolarów, kosztował 10 milionów, przy czym po-
nad 9milionów wydano na efekty specjalne.

W scenie pierwszego ataku Amerykańskich 
Sił Powietrznych możemy zaobserwować bez-
załogowe samoloty MQ-9 Reaper (prędkość 
maksymalna 480 km/godz., zasięg 6 tys. km, 
pułap 15 km)oraz Lockheed Martin RQ-170 
Sentinel (niewidzialny dla radarów).

Skyline
TV4 niedziela 21.55



w kinie

Wypada tylko powiedzieć: Nareszcie. Trud-
no zrozumieć, że Dywizjon 303 i najlepsi 
lotnicy świata nie mieli do tej pory swojego 
filmu. Ale już mają. Łomżyńskie Kino Mille-
nium zaprasza na „Bitwę o Anglię” w reżyse-
rii Davida Blaira i z udziałem   m.in. Marcina 
Dorocińskiego. Ażeby nie było tak tylko w 
stylu „macho”, to będzie w kinie w piątek 17 
sierpnia o godz. 20:45 także ósmy już „Bab-
ski wieczór” z premierą  filmu "Szpieg który 
mnie rzucił". 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ob-
jął Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodle-
głości nad premierą filmu. Patronat ten ustanowiony został 
przez Prezydenta RP nad projektami, które wpisują się w 
rocznicowe obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości 
i służą godnemu upamiętnieniu i upowszechnieniu patrio-
tycznych postaw, dokonań i aspiracji Polaków”.

„Pełna rozmachu i emocjonujących podniebnych walk 
superprodukcja opowiadająca niesamowitą historię Dywi-
zjonu 303 imienia Tadeusza Kościuszki – legendarnych pol-
skich lotników, którzy stali się najskuteczniejszymi pilotami 
podczas bitwy o Anglię w czasie II wojny światowej. 

W międzynarodowej obsadzie, obok Marcina Doro-
cińskiego („Jack Strong”, „Pitbull. Ostatni pies”) i Filipa 
Pławiaka („Listy do M. 3”), wystąpili również: gwiazdor  
kultowego serialu „Gra o tron” – Iwan Rheon oraz syn 

Mela Gibsona – Milo Gibson (znany m.in. z nagrodzo-
nego dwoma Oscarami obrazu „Przełęcz ocalonych”). 
Reżyserii podjął się David Blair –zdobywca nagród 
BAFTA i Emmy. Za efekty specjalne odpowiada firma 
Lipsync Post, mająca na swoim koncie pracę przy zagra-
nicznych produkcjach z największymi hollywoodzkimi 
gwiazdami. Zdjęciami do filmu zajął się Piotr Śliskowski 
– wybitny operator, który pracował przy „Generale Nilu”, 
„80 milionach” i serialu „Czas honoru. Powstanie”. Film 
wyprodukowany został przez Michaela Paszko, Matta 
Whyte’a, Krystiana Kozłowskiego i Roberta Chadaja z 
firmy Prospect 3.

Jest rok 1940. Władze i ludność Wielkiej Brytanii z 
rosnącym przerażeniem patrzą na inwazję niemieckiej ar-
mii na Europę. Rozpoczyna się bitwa o Anglię, w której 
doskonale wyszkoleni i doświadczeni piloci Luftwaffe za-
ciekle atakują alianckie samoloty RAFu. Z pomocą przy-
bywają doborowi polscy lotnicy: Jan Zumbach, Witold 
Urbanowicz, Mirosław Ferić i Witold „Tolo” Łokuciew-
ski. To weterani, którzy pragną walczyć w obronie swojej 
ojczyzny nawet poza jej granicami. Początkowa nieufność 
Brytyjczyków musi ustąpić wielkiemu szacunkowi, jakim 
Anglicy zaczynają darzyć polskich pilotów. Tak powstaje 
Dywizjon 303 imienia Tadeusza Kościuszki, który okazał 
się najskuteczniejszym oddziałem powietrznym w trakcie 
bitwy o Anglię. Bohaterom przypisuje się zestrzelenie po-
nad 120 niemieckich samolotów – to wynik, jakiego nie 
udało się osiągnąć żadnemu innemu powietrznemu dy-
wizjonowi.

„My nie błagamy o wolność, my o nią walczymy” - Wi-
told Urbanowicz, dowódca Dywizjonu „303”

„Nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie 
zawdzięczało tak dużo tak nielicznym” - fragment prze-

mówienia Winstona Churchilla, w którym brytyjski pre-
mier podziękował lotnikom za powstrzymanie inwazji 
Hitlera. 

„Na film o Dywizjonie 303 czekałem całe życie - po to, 
aby ludzie w Polsce i na całym świecie mogli poznać i zoba-
czyć na własne oczy historię wielkich polskich bohaterów, w 
tym mojego dziadka – sierżanta Stanisława Słowikowskie-
go. Ta opowieść pełna jest emocji, dramatyzmu, braterstwa i 
ogromnego szczęścia płynącego z triumfu garstki ludzi nad 
przeważającą liczebnie armią wroga. To film, który powi-
nien zobaczyć każdy!” - Antoni Dmochowski, wnuk sier-
żanta Stanisława Słowikowskiego z Dywizjonu 303.

Millenium zaprasza: 

• „Krzysiu gdzie jesteś?”. Premiera 17 sierpnia: Duża Sala w 
godz: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30
18 sierpnia: Duża Sala w godz: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30
19 sierpnia: Duża Sala w godz: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30
20 sierpnia: Duża Sala w godz: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30
21 sierpnia: Duża Sala w godz: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30
22 sierpnia: Duża Sala w godz: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30
23 sierpnia: Duża Sala w godz: 11.00, 13.30, 16.00, 18.30
• „Samson”. Premiera 17 sierpnia - do 23 sierpnia: Mała 
Sala godz. 18.30
• „Bitwa o Anglię”. Premiera 17 sierpnia - do 23 sierpnia: 
Mała Sala godz. 20.45
• „Szpieg który mnie rzucił”. Premiera 17 sierpnia - do 23 
sierpnia: Duża Sala godz. 20.45
• „Młodzi Tytani Akcja 2 D”. Od 17 sierpnia - do 23 sierp-
nia: 10.00, 12.00, 14.00
• „Książę Czaruś”. Od 17 sierpnia - do 23 sierpnia: Mała 
Sala godz. 16.30

LOTNICY, KTÓRZY POWSTRZYMALI HITLERA I SZPIEG NA BABSKI WIECZÓR 

W kinie Millenium nie ma letnich emocji 
– są tylko gorące



sierpień atrakcji
„Zaćmienie”  

w Łomży
Drogi mieszkańcu 600 letniego grodu nad Narwią, 

przyjdź i spędź miło wieczór słuchając dobrej piosenki. 
Czas na "Zaćmienie".

Wystąpi wówczas: Kasia Żukowska, Julia Kowalczyk , Laura Kobryńska 
i Michał Karwowski, z Klubu Carpe Diem. A może ktoś jeszcze ?

Tego dnia będzie także okazja, by zjeść pyszne ciastko lub deser, napić 
się aromatycznej kawy lub orzeźwiającej lemoniady. A wszystko to serwo-
wane przez Panie z Łomżanki. Ponadto będzie można nasycić oczy wysta-
wą Iwo Świątkowskiego i widokiem klimatycznej dekoracji przygotowanej 
przez Kwiaciarnię Rajskie Ogrody.

Na klimatyczny i pełen emocji wieczór organizatorzy zapraszają już nie-
bawem, 16 sierpnia o godz. 18:00 do kawiarnio-restauracji ŁOMŻANKA, 
w Domku Pastora.

Bilety do nabycie w redakcji Telewizji NAREW i Kawiarnio – restau-
racji ŁOMŻANKA.



a to ciekawe

Członkowie załóg samolotów muszą radzić 
sobie z niewyobrażalną presją,  

zmęczeniem i brakiem snu. Często prowadzi 
to do groźnych sytuacji. 

W 2012 roku samolot podróżujący z Nowego Jorku 
do Las Vegas musiał awaryjnie lądować, gdyż pilot zaczął 
zachowywać się jak szaleniec, wykrzykując coś o Al-Ka-
idzie. Został obezwładniony przez pasażerów, którzy sfil-
mowali zajście. 

Podczas lotu z Toronto do Londynu w 2008 roku 
pilot również musiał zostać odciągnięty od sterów, kiedy 
zaczął rozmawiać z Bogiem. 

Wyczerpany kapitan zasnął za sterami samolotu 
z Toronto do Zurychu. Gdy się ocknął, przerażony na-

gle zmienił kurs, ponieważ wziął planetę Wenus za inną 
maszynę.

Latanie samolotem stało się ogólnie dostępnym spo-
sobem na szybkie przemieszczanie się. Wraz z nasileniem 
ruchu powietrznego skraca się czas miedzy lądowaniem, 
a przygotowaniem maszyny do kolejnego lotu, rośnie też 
presja i prawdopodobieństwo pojawienia się tragicznych 
w skutkach niedopatrzeń. Bezpieczeństwo lotu to wynik 

pracy wielu ludzi, począwszy od obsługi technicznej, pra-
cowników kontroli lotu, specjalistów od tankowania, na 
pilotach skończywszy. 

Odc.2. Współczesne samoloty są tak naszpikowane 
elektroniką, że wielu pilotów nadmiernie polega na syste-
mach komputerowych. Kiedy elektronika zawodzi, załoga 
często jest bezradna. 

Inżynier Brendan Walker analizuje nagrania z incy-
dentów lotniczych i sytuacji niebezpiecznych, wyjaśnia 
przyczyny wypadków lotniczych, które cudem nie zakoń-
czyły się tragedią.

Terror w przestworzach
Focus TV sobota 20.00 odc. 1, 

niedziela 20.00 odc. 2

Groźne sytuacje – jak ich uniknąć

Błąd pilota, awaria maszyny, 
pośpiech

Inżynier Brendan Walker wyjaśnia przyczyny niebezpiecznych zdarzeń 
w powietrzu.

Prąd Zatokowy

Atlantycki 
strumień 

życia
Trzyczęściowy dokument BBC 

Worldwide o Oceanie Atlantyckim. 
Historie o tym dzikim akwe-

nie pozwolą odkryć jego tajemnice 
od mrocznych głębin, aż po dzikie 
wybrzeża i niezwykłe wysp. Pozna-
my mieszkających tam ludzi i dzikie 

zwierzęta, których życie jest kształ-
towane przez rytm wód. 

Dokument pokaże naturalne 
siły, które stanowią fundament życia 
na Atlantyku, od najpotężniejszych 
prądów morskich świata, okrutnych 
huraganów i wielkich łańcuchów 
podmorskich wulkanów. Pierwszy 
odcinek przedstawia Prąd Zatoko-
wy (Golfsztrom), z wielorybami, gi-
gantycznymi żółwiami i meduzami, 
który staje się autostradą migracyjną 
i pomaga ogrzać północną Europę.

Przypomnienie
Atlantyk to drugi pod wzglę-

dem wielkości ocean na Ziemi po-
krywający około jednej piątej jej 
powierzchni. Nazwa wywodzi 
się z mitologii greckiej i oznacza 
„Morze Atlasa”. Wraz z przyległy-
mi morzami zajmuje powierzch-
nię ok. 106 450 000 km², a bez nich  
82 362 000 km². Przybliżo-
na objętość tegoż oceanu wynosi  
354 700 000 km³ (z morzami)  
i 323 600 000 km³ (bez mórz). Śred-
nia głębokość: 3339 m; największa 
– Rów Portorykański – 8605 m.  
Długość linii brzegowej: 111 866 km. 

Atlantyk. Prąd życia
TVP1 piątek 12.45

Pięć lat filmowania

Niesamowita 
opowieść  

o Afganistanie
Kręcona przez kilka lat porywająca epo-

peja o Afganistanie. 
Poznajemy historię młodego Gholama, 

który przewodzi gangowi uzbrojonych kil-
kunastoletnich chłopców z plemienia Kuchi 
(afgańscy koczownicy), którzy żyją w gó-
rach, bez wsparcia dorosłych, palą i handlu-
ją opium, rozbrajają stare radzieckie miny, 
a następnie sprzedają materiały wybuchowe 
dzieciom pracującym w kopalni lazurytu. 
Za opium, które dostają w ramach okupu 
od szmuglerów narkotyków, otrzymują od 

amerykańskich żołnierzy złom wojskowy. 
Z drugiej strony obserwujemy bazę bronio-
ną przez amerykańskich i afgańskich żoł-
nierzy próbujących zatrzymać Talibów na 
peryferiach strefy kontrolowanej przez siły 
koalicyjne. 

Pieter-Jan De Pue filmował w Afganista-
nie przez pięć lat. Opowiada:

„Ponieważ w Afganistanie nie ma dróg, 
więc wszystko musiało być transportowane 
przez osły, konie, wielbłądy do miejsc, w któ-
rych chcieliśmy filmować. Nie było jedzenia, 
ciepłych miejsc do spania, paliwa, generatory 
prądu się psuły, nie mogliśmy ładować bate-
rii, fotografowaliśmy starym aparatem Bolex 
z mechanizmem sprężynowym. Ekstremal-
ne zimno sprawiło, że baterie rozładowały 
się bardzo szybko. Zostaliśmy zaatakowani 
przez talibów, trzy razy wtrącono nas do wię-
zienia”.

Kraina oświeconych
TVP Kultura piątek 22.15

Twórca 
filmu 

Pieter-
Jan De 

Pue.

Joachim i Kirsten Jakobsen w specjalnej 
łodzi podwodnej, z której obserwowali życie 

oceanu.
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Ratunek dla porzuconych mężczyzn

Oczarować, 
zdenerwować, 

odrzucić
Inteligentna, piękna i pełna temperamen-

tu Alexis (Kate Hudson) dla wielu kawale-
rów byłaby wymarzoną partnerką. Nic zatem 
dziwnego, że po miesiącu znajomości zaśle-

piony głębokim uczuciem Dustin wyznaje jej 
miłość. 

Alexis decyduje jednak, że zapał amanta 
trzeba ostudzić nieodwracalnie. Zdruzgotany 
koszem Dustin zwraca się o pomoc do najlep-
szego kumpla, Tanka (Dane Cook) – specja-
listy od reaktywowania związków. Świeżo po-
rzuceni mężczyźni wynajmują Tanka, by ów 
znawca kobiecego wnętrza urządził kobietom 
na randce istne piekło na ziemi, po którym 
same zapragną wrócić do poprzednich part-
nerów. 

Tank nie spodziewa się, że Alexis okaże 
się największym wyzwaniem w jego karierze. 
Gdy próbuje ją uwieść, a potem zniechęcić do 
siebie, z przerażeniem odkrywa, że dziewczy-
na przejrzała jego grę i sama rzuciła mu rę-
kawicę. Zawadiacki wdzięk Alexis sprawi, że 
Tank musi wybierać między własną reputacją 
jako łamacza serc i przyjaciela Dustina, a co-
raz gorętszym uczuciem do swojej zuchwałej 
„ofiary". 

Pewnie nie wiesz…
Reżyser pozwolił aktorom, w szczególności 

Dane Cookowi, na improwizację, często cał-
kowicie odbiegając od scenariusza. Czasami 
wykonywał 20 lub więcej ujęć, pozwalając ak-
torom za każdym razem robić coś innego, aby 
wybrać później te najzabawniejsze.

W scenie, w której Dane Cook chwyta 
i ściska pośladki Kate Hudson, została użyta 
sztuczna pupa.

Dziewczyna mojego kumpla
TVN sobota 22.15

Ambitny i inteligentny Billy Rago (Danny 
DeVito) pewnego dnia z powodu porannych 
korków spóźnia się na spotkanie z ważnym 
kontrahentem i zostaje zwolniony z pracy. 

Z dnia na dzień zostaje klientem urzędu zatrud-
nienia. Pewnego dnia urzędniczka wręcza Billy'emu 
ofertę: ma poprowadzić kurs literatury dla rekrutów 
na obozie szkoleniowym w Fort McClane. Na miejscu 
dowiaduje się, że jego uczniami ma być ośmioro sze-

regowców (siedmiu mężczyzn i jedna kobieta), którzy 
zdaniem swych przełożonych są wyjątkowo tępi. Po-
nieważ nie radzą sobie na placu ćwiczeń, zdecydowano 
się skierować ich na kurs literatury w nadziei, że może 
przynajmniej rozwiną się intelektualnie. Billy postana-
wia zainteresować ich Szekspirem. Na pierwszy ogień 
wybiera Hamleta. 

Zajęcia z literatury są jednak solą w oku sierżanto-
wi Cassowi odpowiedzialnemu za fizyczne wyszkolenie 
rekrutów. Uważa on je za stratę czasu, rzecz zupełnie nie-
przydatną na polu walki. Między Billym Rago i sierżan-
tem Cassem zaczyna się walka o rząd dusz w szeregach 
żołnierzy. 

Pewnie nie wiesz…
W całym filmie rekruci traktują Haywooda (gra go 

Mark Wahlberg) tak, jakby nie miał poczucia rytmu, 
dlatego wyśmiewają się z niego. W rzeczywistości Mark 
Wahlberg (znany jako Marky Mark) był profesjonalnym 
raperem.

Po tym, jak komedia pod tytułem „Człowiek renesansu" 
(to tytuł oryginalny filmu), nie zdobyła zakładanej liczby 
widzów, skierowano film do wyświetlania kilka miesięcy 
później już jako dramat pod tytułem „By The Book".

Inteligent w armii
TVP2 sobota 11.40

Jaki był rasizm

Morderstwo, 
śledztwo, 
polityka

J e d e n 
z najgłośniej-
szych filmów 
Alana Parkera.

Gen ia lny 
film, a jedno-
cześnie klasy-

ka kina. Wciągający od pierwszej 
minuty , trzymający w napięciu do 
samego końca i jednocześnie świet-
ne pokazuje problemy związane 
z rasizmem. 

Jest rok 1964. Do niewielkiego 
miasteczka na południu USA przy-
jeżdża dwóch agentów FBI. Ich 
zadaniem jest wyjaśnić sprawę za-
mordowania trzech działaczy praw 
obywatelskich. Przeciwko sobie 
mają całą miejscową społeczność – 
zamkniętą i zastraszoną. 

Ich samych dzieli różnica poko-
leń i podejścia do pracy: jeden jest 
młodym idealistą, zawsze popraw-
nym i wierzącym w literę prawa, 
drugi to stary, cyniczny wyjadacz, 
który nie wierzy już w nic, ale za to 
jest skuteczny...

Jest to aktorski popis tria Gene 
Hackman-Willem Dafoe-Fran-
ces McDormand, która za tę rolę 
otrzymała nominację do Oscara. 

Pewnie nie wiesz…
Film jest oparty na autentycznej 

historii. Emerytowany pastor bap-
tystów, przewodził grupie Ku Klux 
Klanu, która w hrabstwie Noeshoba 
w stanie Missisipi zamordowała trzy 
osoby – amerykańskich działaczy na 
rzecz przyznania czarnym Ameryka-
nom prawa do głosowania: 21-letnie-
go czarnoskórego Jamesa Chaney’a, 
oraz dwóch białych mężczyzn 24-let-
niego Michaela Schwernera i 20-let-
niego Andrewa Goodmana.

Ich ciała, ukryte w ziemnym 
wale, znaleziono dopiero po 44 
dniach, po jednym z największych po-
szukiwań prowadzonych w historii 
Stanów Zjednoczonych przez FBI.

80-letni Edgar Ray Killen 
oskarżony o morderstwo trzech 
obrońców praw człowieka w 1964 
r. został skazany w 2005 roku na 60 
lat więzienia. Odczytujący wyrok 
sędzia podkreślił, że wobec Killena 
sąd nie złagodzi wyroku z powodu 
podeszłego wieku oskarżonego. Kil-
len zmarł 11 stycznia 2018 w wię-
zieniu, miał 92 lata.

Missisipi w ogniu
Stopklatka sobota 20.00

Zamiast ćwiczeń fizycznych – dyskusje o literaturze 

Hamlet w wojsku



Kto się dał złapać na haczyk 
opowieści Oscara

Prawdy Rafy  
nie da się ukryć

Oscar jest podrzędnym skroba-
czem języków w myjni wielorybów. 
To mała, gadatliwa rybka, która ma-
rzy o wielkiej sławie. Jednak te marzenia zaczynają z czasem przyspa-
rzać mu sporych kłopotów. 

Lenny z kolei to wielki żarłacz, który ma nieco bardziej delikatną 
i wrażliwą naturę niż przeciętny rekin, a poza tym wstydliwie skrywa 
swój sekret – jest wegetarianinem. 

Spokojne początkowo wody morskie zostają wzburzone, kiedy to 
z pozoru niewinne kłamstewko Oscara czyni z niego nieoczekiwanego 
bohatera. 

Wskutek zbiegu okoliczności na brata Lennyego spada kotwica, ale 
można przecież skłamać, że pokonał go bohaterski Oscar.

Ponieważ Lenny zachowuje milczenie w tej kwestii, Oscar zyskuje 
wszystko, o czym marzył: piękny apartament, sławę i pieniądze. Nie-
stety, jego popularność trwa krótko. Prawda wychodzi na jaw, gdy za-
kochana w Oscarze Angie zostaje porwana.

Rybki z ferajny TVN sobota 11.00

Opowieść o pięknej klaczy

Srebrny rumak
Nocą, podczas szalejącej bu-

rzy, chcąc dodać nieco otuchy cór-
ce Indi, matka opowiada historię 
pięknego, dzikiego rumaka Tho-
wry. 

Urodzony z urodziwej klaczy 
Bell-Bell już jako źrebię zachwycał 
unikatową kremową maścią, a jego 
grzywa i ogon w świetle księżyca 
wyglądały jakby utkane ze srebra. Zanim jednak stał się królem dzikich, 
kochających wolność rumaków, musiał wiele znieść.

Podczas zimy, w pokrytych śniegiem i lodem górach, trudno było 
o pożywienie i schronienie przed mrozem i zimnymi wiatrami. Prze-
trwał, ale gdy nadeszły cieplejsze dni, w góry wrócili ludzie. Wiedzeni 
żądzą zysku pragnęli łapać znane z piękna i wytrzymałości dzikie konie. 

Jeden z łowców postanowił schwytać legendarnego rumaka i staje 
się to jego obsesją. Rozpoczyna się bezwzględna walka zwierzęcia z ta-
jemniczym nieznajomym (Russell Crowe).

Adaptacja znanej powieści Elyne Mitchell pod tym samym tytu-
łem.

Srebrny rumak Nowa TV sobota 13.30

Czy pokona dyrektora?

Koszmarny Karolek ratuje szkołę
Poznajcie Koszmarnego Karolka i resztę chłopaków z Gangu Pur-

purowej Czaszki. 
Życie Karolka to nieustanna wojna z dorosłymi. Tym razem cze-

ka go wyjątkowe wyzwanie – wizytatorzy z kuratorium chcą zamknąć 
szkołę. Karolek i jego przyjaciele nie mają czasu do stracenia. Nawet 
znienawidzona przez niego Wredna Wandzia oraz irytujący brat, Do-
skonały Damianek, pomogą mu ratować szkołę. Razem muszą po-
wstrzymać nieuczciwych kuratorów i pokrzyżować plany nikczemnego 
dyrektora. Czy misternie zaplanowana przez Karolka akcja zakończy 
się sukcesem?

Pewnie nie wiesz…
Francesca Simon, amerykańska pisarka; autorka książek dla dzie-

ci mieszkająca w Londynie, najbardziej znana z serii powieściowej 
o Koszmarnym Karolku; oświadczyła, że nie widziała filmu i nie miała 
z nim nic wspólnego.

W Polsce ukazały się: „Koszmarny Karolek i tajny klub", „Zemsta 
Koszmarnego Karolka", „Koszmarny Karolek i wielka forsa", „… i cuch-
nąca bomba", „…i nieznośna niania", „… i wstrętne gacie", „… spotyka 
królową”.

Koszmarny Karolek Polsat sobota 7.30

plac zabaw

 Komedia przygodowa. Młody chłopak przez 
przypadek uwalnia potwory zamknięte na kartach 
powieści grozy. 

Nastoletni Zach właśnie przeprowadza się 
z Nowego Jorku do cichego miasteczka Madison. 
Gdy spotyka Hannę, szybko odkrywa, jak wiele 
ich łączy. Dziewczyna skrywa jednak pewną ta-
jemnicę… 

Zach, próbując dowiedzieć się o niej więcej, 
poznaje ojca Hanny, R. L. Stine'a, autora fanta-

stycznych książek dla dzieci. Niespodziewanie 
chłopakowi udaje się uwolnić potwory zamiesz-
kujące karty jednej z książek pisarza. Teraz, z po-
mocą dziewczyny i Stine'a, próbuje nad nimi za-
panować. 

Nie lada gratka dla miłośników opowieści 
z dreszczykiem i czarnego humoru. Obraz, na-
wiązujący do kultowego w niektórych kręgach 
serialu dla młodzieży, jest błyskotliwą mieszanką 
komedii, filmu przygodowego oraz horroru. 

W małym miasteczku 

dzieją się dziwne rzeczy
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Gęsia skórka
Polsat niedziela 11.10
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Kto się dał złapać na haczyk 
opowieści Oscara

Prawdy Rafy  
nie da się ukryć

Oscar jest podrzędnym skroba-
czem języków w myjni wielorybów. 
To mała, gadatliwa rybka, która ma-
rzy o wielkiej sławie. Jednak te marzenia zaczynają z czasem przyspa-
rzać mu sporych kłopotów. 

Lenny z kolei to wielki żarłacz, który ma nieco bardziej delikatną 
i wrażliwą naturę niż przeciętny rekin, a poza tym wstydliwie skrywa 
swój sekret – jest wegetarianinem. 

Spokojne początkowo wody morskie zostają wzburzone, kiedy to 
z pozoru niewinne kłamstewko Oscara czyni z niego nieoczekiwanego 
bohatera. 

Wskutek zbiegu okoliczności na brata Lennyego spada kotwica, ale 
można przecież skłamać, że pokonał go bohaterski Oscar.

Ponieważ Lenny zachowuje milczenie w tej kwestii, Oscar zyskuje 
wszystko, o czym marzył: piękny apartament, sławę i pieniądze. Nie-
stety, jego popularność trwa krótko. Prawda wychodzi na jaw, gdy za-
kochana w Oscarze Angie zostaje porwana.

Rybki z ferajny TVN sobota 11.00

Opowieść o pięknej klaczy

Srebrny rumak
Nocą, podczas szalejącej bu-

rzy, chcąc dodać nieco otuchy cór-
ce Indi, matka opowiada historię 
pięknego, dzikiego rumaka Tho-
wry. 

Urodzony z urodziwej klaczy 
Bell-Bell już jako źrebię zachwycał 
unikatową kremową maścią, a jego 
grzywa i ogon w świetle księżyca 
wyglądały jakby utkane ze srebra. Zanim jednak stał się królem dzikich, 
kochających wolność rumaków, musiał wiele znieść.

Podczas zimy, w pokrytych śniegiem i lodem górach, trudno było 
o pożywienie i schronienie przed mrozem i zimnymi wiatrami. Prze-
trwał, ale gdy nadeszły cieplejsze dni, w góry wrócili ludzie. Wiedzeni 
żądzą zysku pragnęli łapać znane z piękna i wytrzymałości dzikie konie. 

Jeden z łowców postanowił schwytać legendarnego rumaka i staje 
się to jego obsesją. Rozpoczyna się bezwzględna walka zwierzęcia z ta-
jemniczym nieznajomym (Russell Crowe).

Adaptacja znanej powieści Elyne Mitchell pod tym samym tytu-
łem.

Srebrny rumak Nowa TV sobota 13.30

Czy pokona dyrektora?

Koszmarny Karolek ratuje szkołę
Poznajcie Koszmarnego Karolka i resztę chłopaków z Gangu Pur-

purowej Czaszki. 
Życie Karolka to nieustanna wojna z dorosłymi. Tym razem cze-

ka go wyjątkowe wyzwanie – wizytatorzy z kuratorium chcą zamknąć 
szkołę. Karolek i jego przyjaciele nie mają czasu do stracenia. Nawet 
znienawidzona przez niego Wredna Wandzia oraz irytujący brat, Do-
skonały Damianek, pomogą mu ratować szkołę. Razem muszą po-
wstrzymać nieuczciwych kuratorów i pokrzyżować plany nikczemnego 
dyrektora. Czy misternie zaplanowana przez Karolka akcja zakończy 
się sukcesem?

Pewnie nie wiesz…
Francesca Simon, amerykańska pisarka; autorka książek dla dzie-

ci mieszkająca w Londynie, najbardziej znana z serii powieściowej 
o Koszmarnym Karolku; oświadczyła, że nie widziała filmu i nie miała 
z nim nic wspólnego.

W Polsce ukazały się: „Koszmarny Karolek i tajny klub", „Zemsta 
Koszmarnego Karolka", „Koszmarny Karolek i wielka forsa", „… i cuch-
nąca bomba", „…i nieznośna niania", „… i wstrętne gacie", „… spotyka 
królową”.

Koszmarny Karolek Polsat sobota 7.30

plac zabaw

 Komedia przygodowa. Młody chłopak przez 
przypadek uwalnia potwory zamknięte na kartach 
powieści grozy. 

Nastoletni Zach właśnie przeprowadza się 
z Nowego Jorku do cichego miasteczka Madison. 
Gdy spotyka Hannę, szybko odkrywa, jak wiele 
ich łączy. Dziewczyna skrywa jednak pewną ta-
jemnicę… 

Zach, próbując dowiedzieć się o niej więcej, 
poznaje ojca Hanny, R. L. Stine'a, autora fanta-

stycznych książek dla dzieci. Niespodziewanie 
chłopakowi udaje się uwolnić potwory zamiesz-
kujące karty jednej z książek pisarza. Teraz, z po-
mocą dziewczyny i Stine'a, próbuje nad nimi za-
panować. 

Nie lada gratka dla miłośników opowieści 
z dreszczykiem i czarnego humoru. Obraz, na-
wiązujący do kultowego w niektórych kręgach 
serialu dla młodzieży, jest błyskotliwą mieszanką 
komedii, filmu przygodowego oraz horroru. 

W małym miasteczku 

dzieją się dziwne rzeczy
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Gęsia skórka
Polsat niedziela 11.10

reklama

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

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

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

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER  So-
bociński Sławomir: instalacje CO, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Express szewc. 
ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. 

Tel. 505 997 115. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAM
Las 1 ha. Tel. 600 062 532.

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

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

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

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

RÓŻNE

Oprawa obrazów,
 Ignacy Jaworski,

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

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

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

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

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

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

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

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

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

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

13 34 (dzwonić do godz.13).

GABINET TLENOTERAPII 
HIPERBARYCZNEJ. 

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

STOPA CUKRZYCOWA,
 SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

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

lomza.pl 
Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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U źródeł Wisły wystartowała 
w miniona sobotę Sztafeta 
Niepodległości - bieg dla 
uczczenia setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 1 Podlaską Bry-
gadę Obrony Terytorialnej 
reprezentuje 11-osobowy 
zespół, który - z podziałem 
na dwie grupy -  przebiegnie 
trasy rozpoczynające się i od 
ujścia, i od źródła królowej 
polskich rzek - łącznie ponad 
300 km. 

Jak informuje porucz-
nik Łukasz Wilczewski, 
oficer prasowy,1 PBOT, 
w Sztafecie Niepodle-
głości uczestniczy 130. 
żołnierzy i pracowników 
Wojsk Obrony Teryto-
rialnej z trzynastu brygad 
OT i Dowództwa WOT. 
Zespoły wystartują z obu krańców 
Wisły, aby po przebiegnięciu bli-
sko 1100 kilometrów spotkać się 
w Warszawie. 

Reprezentacja 1 Podlaskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej - jako 
jedyna - staruje z obu kierunków. 
Zespół „Źródło” rozpoczął bieg 
w sobotę w okolicach Skoczowa 
przejmując zmianę od Terytorial-
sów ze śląskiej brygady. W niedzielę 
z północy Polski w kierunku stolicy, 
wystartował zespół „Ujście”. 

- W sumie podlascy Terytorialsi 
pokonają w Sztafecie Niepodległo-
ści ponad 300 km biegnąc o różnych 
porach dnia i nocy – dodaje oficer 
prasowy.

Wśród uczestników Sztafety 
Niepodległości jest Justyna, szere-
gowy z 1 Podlaskiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej. O swojej motywa-
cji opowiedziała: 

- Sport to moje drugie imię. 
Jestem nauczycielką w-f w szkole 
podstawowej oraz trenerem perso-

nalnym. Z drużyną 1 PBOT zdo-
byliśmy Mistrzostwo WOT w bie-
gach przełajowych. Sztafeta stwarza 
możliwość oddania hołdu bohate-
rom walczącym o naszą Niepodle-
głość. Chcę uczcić ten wyjątkowy 
dzień uczestnicząc w tej pięknej 
inicjatywie. 

Uroczyste zakończenie szta-
fety odbędzie się około godz. 17:00 
przed Pomnikiem Polskiego Pań-
stwa Podziemnego i Armii Krajowej 
w Warszawie.

MLEKPOL. 
Orzeźwienie i smak w 

wygodnym opakowaniu
SM MLEKPOL wprowadza do swojej oferty kolejne nowości. Z 
początkiem sierpnia, linie produkcyjne bydgoskiego oddzia-
łu producenta z Grajewa opuściły nowe napoje fermentowa-
ne, w wygodnych bezpiecznych opakowaniach.

Naturalne maślanka i kefir MLEKPOL dostępne 
są w lekkich butelkach typu PET o pojemnościach: 1 
litra – doskonałej porcji dla rodziny oraz w wygodnych 
butelkach 360 ml, idealnych do zabrania ze sobą w dro-
gę. – informuje Ewa Gromadzka, kierownik marketingu 
SM MLEKPOL w Grajewie.

Maślanka i kefir MLEKPOL powstają z mleka od 
krów wypasanych na najczystszych łąkach Kujaw, Po-
morza, Warmii i Mazur. Naturalne producentki mleka 
skarmiane są paszami wolnymi od GMO.

- Wierzymy w dobroczynne właściwości mlecznych 
napojów fermentowanych. Do ich produkcji wykorzy-
stujemy najwyższej klasy mleko z czystych terenów oka-
lających nasze zakłady produkcyjne. Maślanka i kefir 
MLEKPOL to tradycyjny smak i mnóstwo wartości. Są 
niezastąpione na polskich stołach zwłaszcza latem, ale 
nie tylko. Oba napoje są niskokaloryczne, bogate w biał-
ko i wapń, witaminy i składniki mineralne. Dzięki obec-
ności odpowiedniej mikroflory bakteryjnej wspomagają 
funkcjonowanie układu pokarmowego. – uzupełnia Ewa 
Gromadzka.

OZPM Bydgoszcz SM MLEKPOL słynie  z pro-
dukcji najwyższej jakości mleka mikrofiltrowanego (ESL) 
pod marką Łaciate Świeże. W 2017 r. mleko z Bydgosz-
czy otrzymało tytuł „Największej smakowitości”, przy-
znany przez Polski Instytut Badań Jakości we współpracy 
ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Od 2016 r. 
w ZPM Bydgoszcz produkowane są także jogurty pitne 
bez laktozy w 3 smakach,  pod marką Łaciate.

SM MLEKPOL

Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie 
to największy producent mleka i produktów mlecznych 
w Polsce.  Od lat niekwestionowany lider rodzime-
go mleczarstwa oraz jeden z dwudziestu największych 
przetwórców mleka w Europie. Jako pierwszy podmiot 
skupowy w Polsce SM MLEKPOL przekroczyła grani-
cę 1,7 mld litrów skupionego mleka rocznie. To blisko 5 
milionów litrów mleka dziennie od blisko 10 000 pro-
ducentów.

Produkty MLEKPOL-u powstają w 12 nowocze-
snych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach produk-
cyjnych w: Grajewie, Zambrowie, Mrągowie, Kolnie, 
Sejnach, Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, 
Radomiu, Zwoleniu, Gorzowie Wielkopolskim i Su-
wałkach.

Sztafeta Niepodległości  
już w drodze

ZAPRASZAMY

SPORTOWE  
EMOCJE  
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W sobotni popołudnie, na drodze kra-
jowej nr 63 Łomża – Zambrów doszło 
do wypadku, w wyniku którego co naj-
mniej jedna osoba trafiła do szpitala. 
Zdarzenie miało miejsce na wysokości 
stacji benzynowej przed miejscowością 
Wygoda. Na miejsce zadysponowano 
wszystkie służby oraz trzy karetki po-
gotowia. Nad ustaleniem dokładnych 
okoliczności zdarzenia pracują poli-
cjanci Ruchu Drogowego KMP w Łomży. 

To jednak nie pierwszy, so-
botni, groźny wypadek. Do nie-
beziecznego zdarzenia doszło 
także na drodze Chojny – No-
wogród. Do szpitala trafił 51 letni 
mężczyzna, ranny w wypadku z 
udziałem Tira. 

Kolejne zderzenie z udziałem 
dwóch samochodów osobowych 
miało miejsce w Kisielnicy, w cią-
gu drogi krajowej nr 61. W wyniku 

zderzenia do szpitala trafiły dwie 
osoby w tym dziecko. 

Piękna słoneczna pogoda bar-
dzo często zachęca kierowców do 
szybszej, a co za tym idzie bardziej 
niebezpiecznej jazdy. Dlatego wraz 
z policją apelujemy do wszystkich 
uczestników ruchu drogowego o 
ostrożność i zdjęcie nogi z gazu. 

Miniony weekend to również 
szereg zatrzymań nietrzeźwych 

kierowców. Problem pijanych kie-
rowców jest cały czas aktualny. Nie 
skutkują apele policji, ani kampanie 
społeczne. Nie ma dnia bez zatrzy-
mania przez funkcjonariuszy nie-
trzeźwego kierującego. Podobnie 
było w miniony piątek w Piątnicy. 
Na terenie naszego województwa 
tego dnia policjanci zatrzymali 15 
sprawców przestępstw, w tym 8 
nietrzeźwych kierowców. Jak infor-

muje Edyta Wilczyńska z zespołu 
prasowego KWP w Białymstoku 
nietrzeźwym rekordzistą okazał się 
47-latek, który został zatrzyma-
ny do kontroli drogowej na terenie 
Piątnicy. Prowadził auto mając pra-
wie 3,2 promila alkoholu w organi-
zmie.

Wakacje to czas, w którym 
znacznie chętniej i częściej podró-
żujemy. Nie możemy jednak za-
pomnieć o zdrowym rozsądku. To 
właśnie od tego zależy czy nasz wy-
poczynek będzie bezpieczny. 

Czy nadaje się do ratowania ludzi? 
Czy sprawdza się w nawet najbar-
dziej ekstremalnych, terenowych 
warunkach? Przekonywali się o 
tym ratownicy z Grupy Ratowni-
czej Nadzieja, którzy jako pierwsi 
w Polsce mieli okazję sprawdzić 
rosyjskiego wszędołaza o nazwie 
Sherp. 

Na co dzień do akcji poszukiwawczych 
ratownicy z Grupy Ratowniczej Nadzieja wy-
korzystują samochód terenowy marki Land 
Rover. Jak przekonują, pojazd sprawdza się w 
naprawdę wyjątkowo trudnych warunkach, ale 
zdarza się, że są dla niego rzeczy niemożliwe – 
nie jeździ i nie pływa po lodzie.   

Jako pierwsza służba w Pol-
sce Grupa Ratownicza Nadzieja 
miała okazję, w warunkach tere-
nowych, zbliżonych do realnych 
poszukiwań osób zaginionych, 
zobaczyć i ocenić dostosowanie 
do potrzeb ratowniczych specja-
listycznego pojazdu terenowego. 
Sherp to rosyjski wszędołaz, który 
według producenta pokona nawet 
najtrudniejsze warunki terenowe 
na świecie. 

Ważnym elementem pojazdu 
są niskociśnieniowe, bezdętkowe 
opony o wymiarach 1600 x 600 
x 25 mm, dzięki którym pojazd 
potrafi pokonać przeszkodę o wy-
sokości 1 metra, a także pływać. 
Oprócz tego może holować przy-
czepę o masie do 2,4 tony. Posiada 
58-litrowy zbiornik paliwa oraz 

4-cylindrowy silnik Diesla Kubota V1505-t o 
mocy 44 KM. Jego moc przekazywana jest na 
wszystkie cztery koła, dzięki pięciobiegowej 
skrzyni biegów. Sherp nie posiada klasycznej 
przekładni kierowniczej, a skręcanie moż-
liwe jest (podobnie jak w czołgach) poprzez 
oddzielną regulację prędkości każdego koła. 
Pojazd testowany był m.in. na Półwyspie Kol-
skim, syberyjskiej tajdze oraz na bagniskach 
Jugry. A jak poradził sobie w wyprawie, którą 
zafundowali mu ratownicy z „Nadziei”? 

- Pojazd w trudnym terenie prowadzi się 
świetnie. Dotarliśmy nim do poszkodowane-
go, który znajdował się na niewielkiej wysep-
ce, otoczonej wodą. Tam bezpiecznie przeło-
żyliśmy go na deskę ortopedyczną, po czym 
ewakuowaliśmy na brzeg. Tam przekazaliśmy 
poszkodowanego zespołowi ratownictwa me-
dycznego – tłumaczy Mariusz Zera, ratow-
nik z Grupy Ratowniczej Nadzieja. - Pojazd, 

który mieliśmy okazję przetestować posiadał 
wyposażenie w wersji podstawowej. Dlatego, 
by mógł spełniać swoją rolę w naszym zespo-
le, należałoby go odpowiednio przystosować: 
zrobić miejsce dla ratowników, na deskę or-
topedyczną, sprzęt medyczny oraz wzbogacić 
o dodatkowe oświetlenie – dodaje Mariusz 
Zera.

Koszt takiego pojazdu, dostosowanego do 
potrzeb Grupy Ratowniczej Nadzieja, z peł-
nym wyposażeniem, to od 150 do 200 tysięcy 
dolarów, czyli około 500 tysięcy złotych. 

Jak przekonuje Michał Zeliński, dystry-
butor z Sherp Central Europe pojazd pora-
dzi sobie doskonale w nawet najtrudniejszych 
warunkach; podczas powodzi, na terenie ba-
giennym czy skalistym. Nie ma problemu z 
poruszaniem się po zawalonych drzewach, a 
także miejscach, które dla innych pojazdów są 
po prostu niedostępne. 

Seria wypadków w okolicy Łomży

„Nadzieja” testuje rosyjskiego wszędołaza 
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To były trzy dni spędzo-
ne pod znakiem muzyki 
i wspaniałych artystów 
na Starym Rynku. Scena 
"Cafe Kultura" przycią-
gnęła mieszkańców Łomży 
nawet w bardzo niespokoj-
ną pogodę. Przed Galerią 
pod Arkadami nie zabrakło 
przede wszystkim wspa-
niałej atmosfery. Impreza 
jest częścią "Łomżyńskich 
wakacji", a organizatorem 
jest Miejski Dom Kultury 
- Dom Środowisk Twór-
czych. 

Zaczęło się od koncertu wybit-
nego muzyka jazzowego Janusza 
Szroma, który wg. plebiscytu mie-
sięcznika „Jazz Forum” w latach 
2009 - 2014 zostawał Jazzowym 
Wokalistą Roku. Artysta przez dwa 
dni dzielił się swoją wiedzą z mło-
dzieżą w Miejskim Domu Kultury. 
Efektem warsztatów, był wspólny 
koncert finałowy artysty i adeptów 
sztuki wokalnej, połączony z recita-
lem gwiazdy.

Tego samego wieczoru, gdy nad 
Starym Rynkiem zbierały się czarne 
chmury na scenę z dobrym humo-
rem wkroczyła Joanna Zawłocka z 
zespołem, dla której zaproszenie do 
rodzinnego miasta było czymś wy-
jątkowym.

To niesamowicie przyjemne 
uczucie być wspieranym w taki spo-
sób przez rodzimy dom kultury, bo 
ja naprawdę uważałam "Bonar" za 
mój drugi dom. Więc taki koncert 
to naprawdę święto. Jestem za-

chwycona tą formułą Cafe Kultura 
– dobre warunki i naprawdę miła 
atmosfera. Czułam w sobie dużą 
mobilizację żeby zagrać ten koncert 
po prostu najlepiej jak umiemy - po-
wiedziała Joanna, wokalistka. - A że 
trochę padało... Deszcz jest piękny i 
dobry tak jak i słońce – dodała.

Przemysław Paśko i jego zespół 
CO TO mieli większe szczęście do 
pogody. W sobotni wieczór na Sta-
rym Rynku rozbrzmiewała między 
innymi druga płyta zespołu, któ-

ra,według założyciela bandu i jego 
spiritus movens, jest elektryczna, 
dynamiczna i romantyczna. Wzbo-
gacona udziałem wybitnych muzy-
ków, kolegów, osób niebanalnych, 
dowcipnych i nienudnych, ludzi 
mających zawsze coś mądrego do 
powiedzenia słowem czy dźwię-
kiem.

Niedziela należała do energe-
tycznej Nocnej Zmian Bluesa z 
niezastąpionym Sławkiem Wierz-
cholskim, który jest najpopular-

Cafe Kultura na Starym Rynku. Piękny początek i apetyt na więcej  
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niejszym polskim wykonawcą 
tego rodzaju muzyki. Z Nocną 
Zmianą Bluesa jest na scenie od 
36 lat z sukcesami, którymi moż-
na by obdzielić znacznie większe 
grono artystów! Humor, energia i 
ustna harmonijka lidera dosłownie 
wciągały publiczność w stan relak-
su i dobrej zabawy. Tym razem w 
okolicy Cafe Kultura, trudno było 
się przecisnąć, a zgromadzona pu-
bliczność nie tylko pozwalała so-
bie na podśpiewywanie i tupanie, 
ale nawet na taniec.

Kolejna odsłona cyklu Cafe 
Kultura rozpoczyna się już od 
czawrtku 16 sierpnia na Starym 
Rynku od godz. 19:00. Wstęp 
wolny. 

Łomża lubi

Cafe Kultura na Starym Rynku. Piękny początek i apetyt na więcej  

Cafe Kultura nabiera tempa 
To nie koniec atrakcji, które przygotowali 
organizatorzy. Kolejne wydarzenia będą 
wyglądały następująco: 
16.08 / czwartek
MAGDA SINOFF Z ZESPOŁEM, godz. 19.00
Stary Rynek przed Galerią Pod Arkadami
wstęp wolny

17.08 / piątek
ESKAUBEI I TOMEK NOWAK QUARTET, godz. 19.00
Stary Rynek przed Galerią Pod Arkadami
wstęp wolny

17-18.08 / piątek - sobota
FOLKOWE ZACHĘTY
warsztaty śpiewu z lirą korbową z Jackiem Hałasem, potańcówka z Kapelą Hałasy
MDK-DŚT, Stary Rynek
wstęp wolny

19.08 / niedziela
BUM BUM ORKeSTAR, godz. 19.00
Stary Rynek przed Galerią Pod Arkadami
wstęp wolny
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Siedem razy grany był w poprzednim 
tygodniu  Mazurek Dąbrowskiego w 
centrum Berlina i na stadionie olim-
pijskim zbudowanym jeszcze za czasów 
III Rzeszy (choć zmodernizowanym w 
na mistrzostwa świata w piłce nożnej 
w 2006 roku). Hymn Polski w stolicy 
Niemiec rozbrzmiewał na cześć na-
szych fantastycznych lekkoatletów, 
którzy zdobyli siedem złotych medali 
mistrzostw Europy. Tylko sport tak 
dobitnie pozwala pokazać Europie, że 
"Jeszcze Polska nie zginęła..."   

 Dwa razy wprawdzie organiza-
torzy zafundowali polskim sportow-
com i kibicom wokalny koszmarek 
zamiast dziarskiej melodii, ale zaraz 
potem przeprosili i się poprawi-
li. Reprezentanci Polski zdobyli w 
berlińskich mistrzostwach siedem 
złotych medali (kolejność chro-
nologiczna): Wojciech Nowicki w 
rzucie młotem, Michał Haratyk 
w pchnięciu kulą, Paulina Guba w 
pchnięciu kul ą, Justyna Święty-Er-
stic w biegu na 400 metrów, Adam 
Kszczot w  biegu na 800 metrów, 
kobieca sztafeta 4x 400 metrów 
(Małgorzata Hołub-Kowalik, Iga 
Baumgart-Witan, Patrycja Wycisz-
kiewicz i Justyna Święty-Ersetic) 
i Anita Włodarczyk w rzucie mło-
tem. Dorobek uzupełniają 4 srebr-
ne medale, które wywalczyli: Paweł 
Fajdek w rzucie młotem, Konrad 
Bukowiecki w pchnięciu kulą, Mar-
cin Lewandowski w biegu na 1500 
metrów i Sofia Ennaoui w biegu na 
1500 metrów. Jedyny brązowy krą-
żek (a w zasadzie coś zbliżonego do 
trójkąta) otrzymała Joanna Fiodrow 
rzucie młotem. W pierwszym okre-
sie swojej kariery zawodniczka re-
prezentowała barwy klubu "Prefbet 
Śniadowo" Łomża. 

Niektóre wyczyny polskich dam i 
rycerzy "Królowej Sportu" przejdą do 
historii polskiej lekkoatletyki. Duble-
ty medalowe w rzucie młotem kobiet 
i mężczyzn były raczej spodziewane, 
ale pchnięcie kulą - złoto Pauliny 
Guby i medal Konrada Bukowieckie-
go - to już przemiła niespodzianka. 

Profesorski pokaz Adama Kszczota 
po raz trzeci zdobywającego mi-
strzowski tytuł. Młodziutka Sofia 
Ennaoui  zdobywająca swój pierw-
szy "dorosły" medal i doświadczony 
Marcin Lewandowski, który zmienia 
dystans i nadal jest świetny. Ale do 
annałów złotymi zgłoskami zapisana 
powinna zostać Justyna Święty-Er-
setic. Za sprawą dziwnego termina-
rza mistrzostw została zmuszona, 
aby przebiec wymagający ekstremal-
nego wysiłku dystans 400 metrów 
na najwyższym poziomie dwa razy 
w odstępie niespełna 100 minut. W 
biegu indywidualnym zdobyła złoty 
medal (pierwszy w tej konkurencji 
w historii naszego sportu, bo nawet 
rekordzistka świata, Irena Szewińska, 
mistrzynią Europy nie była) z rekor-
dem życiowym, a potem przyprowa-
dziła na pierwszym miejscu sztafetę 
4x400 metrów.

A dlaczego te sukcesy są akurat 
tak bardzo ważne dla nas? Ano dla-
tego, że dwa z tych złotych medali 

trafią do województwa podlaskie-
go, do Białegostoku  Tu mieszka 
i trenuje złoty młociarz Wojciech 
Nowicki (pod opieką tej samej tre-
nerki  pracuje także brązowa Joanna 
Fiodorow). Tytuł lekkoatletycznego 
mistrza Europy na stadionie    - w 
hali się zdarzały - dla sportowca z 
regionu to pierwszy taki wyczyn. 

Portal Wrota Podlasia przybliża 
nieco bliżej postać mistrza Europy: 
„Wojciech Nowicki  jest absolwen-
tem Wydziału Mechanicznego PB, 
gdzie uzyskał tytuł magistra inżynie-
ra o specjalności automatyka i robo-
tyka. Studia ukończył w 2013 roku. 
W szkole podstawowej trenował 
piłkę nożną w Jagiellonii Białystok. 
Rzut młotem zaczął trenować jako 
licealista w Podlasiu Białystok. Me-
dalista mistrzostw Polski seniorów 
– ma w dorobku jeden złoty (Bia-
łystok 2017), cztery srebrne (Toruń 
2013, Szczecin 2014, Kraków 2015 i 
Bydgoszcz 2016) oraz dwa brązowe 
medale (Bydgoszcz 2011 i Bielsko-
-Biała 2012). Trzy razy w karierze 
stawał na podium młodzieżowych 
mistrzostw Polski – zdobył jedno 
srebro (Gdańsk 2011) oraz dwa 
brązy (Bielsko-Biała 2009 i Kraków 
2010). W 2015 roku wywalczył w 
Pekinie brązowy medal Mistrzostw 
Świata. Rok później zdobył brąz 
podczas Mistrzostw Europy w Am-
sterdamie, a w sierpniu przywiózł 
brązowy medal z Igrzysk Olimpij-
skich w Rio de Janeiro.

Złoty, trójkątny medal otrzy-
mała także biegaczka Martyna 
Dąbrowska z Białegostoku. Nie 
była wprawdzie w składzie sztafety 
4x400 m w finale, ale w półfina-
le pobiegła i na podium słuchała z 
koleżankami "Mazurka", jak jeszcze 
Natalia Kaczmarek w podobnej sy-
tuacji.

Są w reprezentacji Polski jeszcze 
inni lekkoatleci z Białegostoku, któ-
rzy byli naprawdę blisko medali, np. 
Klaudia Kardasz w pchnięciu kulą 
czy Damian Czykier na 110 metrów 
przez płotki.   

Kolejny powód jest równie 
"wielki". Srebrny kulomiot Konrad 
Bukowiecki to  wierny przyjaciel 
lekkoatletycznego mityngu organi-
zowanego w Łomży przez miasto, 
firmę Prefbet Śniadowo i Andrze-
ja Korytkowskiego, prezesa klubu 
„Prefbet Śniadowo” Łomża. Młody 
lekkoatleta wziął w nim udział także 
w tym roku i można uznać, że był to 
również drobny element szykowania 
formy na Berlin. Tego rodzaju zwią-
zek z Łomżą ma jeszcze większa 
grupa polskich lekkoatletów. W tym 
roku np. startowali  u nas m. in. złota  
w sztafecie Małgorzata Hołub-Ko-
walik, wspomniana Klaudia Kardasz 
czy tyczkarz Piotr Lisek, autor rekor-
du łomżyńskiego stadionu.     

Morałów z tej opowieści jest kil-
ka. Brodatym i silnym mężczyznom 
z Polski, a także uroczym i silnym 
paniom dobrze poszła „zabawa” z ku-
listymi przedmiotami. Medale zdo-
byli specjaliści od kuli na łańcuchu 
Anita Włodarczyk, Joanna Fiodorow, 
Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek, a 
gdy do kuli nie było nic przyczepio-
ne - Paulina Guba, Michał Haratyk i 

Konrad Bukowiecki. Gdy kule zostały 
spłaszczone do postaci dysków, było 
już znacznie gorzej. Piotr Małachow-
ski i Robert Urbanek oraz Daria Za-
bawska nie zdołali wejść do finału.    

Morał drugi: kontakty z wo-
jewództwem podlaskim sprzyjają 
polskim lekkoatletom. Trenując tu 
można też zdobywać medale naj-
większych imprez. Warto też w 
pierwszej fazie sezonu zaglądać do 
Łomży na mityng Andrzeja Koryt-
kowskiego. 

I na zakończenie jeszcze re-
fleksja ogólna i lokalna. Polscy lek-
koatleci potrafią podbijać Europę 
i świat, futboliści dostają łomot 
od prawie każdego. Przydałby się 
jeszcze bogatszy system zachęcają-
cy młodzież do "Królowej Sportu'. 
Elementem tego systemu większego 
wsparcia powinien być klub "Prefbet 
Śniadowo" Łomża. Polska lekko-
atletyka ma bowiem przede wszyst-
kim lukę w biegach na długich 
dystansach, a pod okiem Andrzeja 
Korytkowskiego nieco  takich ta-
lentów już się gromadzi, a mogłoby 
być jeszcze więcej.         

sport

Wiktor gra coraz lepiej
Wiktor Kosowski, zawodnik UKS „Return” Łomża działającego przy III Liceum Ogól-
nokształcącym, wygrał turniej tenisa kadetów (chłopców do lat 16) w Warszawie.  

Zawody zostały zorganizowane przez Centrum Tenisowe Prestige War-
szawa. Wyniki meczów Wiktora w turnieju:  

z Tymoteuszem Romanowskim (Klub Tenisowy TENISWIL Warsza-
wa-Wilanów) 6/3 7/6(3)  

z Karolem Romerem (Stowarzyszenie Tenisowe TieBreak) 4/6 6/1 6/2  
z Jakubem Tomczykiem (UKT Radość 90 Warszawa) 7/5 4/6 6/4  
w finale z Aleksandrem Piekarskim (AM TENIS Zgierz) 6/4 7/5.   
- Wygrana w Warszawie jest powodem do radości. Tam turnieje teniso-

we są zawsze silnie obsadzone, duża konkurencja i bardzo wysoki poziom. 
Tydzień wcześniej Wiktor był drugi na OTK w Bielsko - Białej a teraz 
wygrał w Warszawie. Nie chcę tworzyć niepotrzebnej presji, ale liczymy 
również na udany start Wiktora wkrótce w Łomży w turnieju tenisowym 
HEXABANK CUP oraz we wrześniu w JBB Nadzieja Cup – mówi Tomasz 
Waldziński, trener i działacz klubu „Return”  

Na zdjęciu Wiktor Kosowski z trenerem Tomaszem Waldzińskim.

Biało-czerwony Berlin. 
Mamy w tym swój udział 
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GOŚCINIEC ŁOMŻYŃSKI
ZASMAKUJ W ŁOMŻY

24 sierpnia
(piątek)

START:
godz: 18:00

WYSTĄPIĄ:

MUSZLA KONCERTOWA PRZY ULICY ZJAZD

MICHAŁ SZPAK
z zespołem

Organizatorzy:

zasmakuj w Łomży


