
Prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski chce, aby od 
przyszłego roku kalendarzowego 
uczniowie łomżyńskich szkół 
jeździli bezpłatnie komunikacją 
miejską. Docelowo „empeki” 
mają być darmowe dla wszystkich 
mieszkańców już w drugim 
półroczu 2019 roku. Wiąże się to 
też z przekształceniem ZB MPK 
w spółkę miejską.

Od tej kadencji samorządu bez-
płatnie jeżdżą już seniorzy po 60. 
roku życia. Było to jednym z punk-
tów kampanii wyborczej prezydenta 
Mariusza Chrzanowskiego w wybo-
rach samorządowych w 2014 roku. 
Teraz włodarz chce, aby z takiej 
możliwości od 1 stycznia 2019 roku 
skorzystały dzieci i młodzież szkol-
na uczące się w naszym mieście. 

- Chcę aby, Łomża była miastem 
przyjaznym do życia dla rodzin, 
które tu już mieszkają, ale również 
zachęcić osoby z zewnątrz do osie-
dlenia się nad Narwią – mówi Ma-
riusz Chrzanowski, który w ramach 
polityki prorodzinnej wprowadził 
już wcześniej samorządowe beci-
kowe czy dokonał licznych moder-
nizacji w placówkach oświatowych. 
Jak podkreśla, bezpłatne przejazdy 
dla uczniów dałyby możliwość za-
oszczędzenia rodzicom środków 
w budżecie domowym, które mogli-
by przeznaczyć na inne potrzeby dla 
swoich dzieci.

Na tym jednak nie koniec, 
bo w planach na przyszły rok jest 
również, aby wszyscy mieszkańcy 
korzystali z bezpłatnego podró-
żowania miejskimi autobusami. 
Aby tak się stało zakład budżeto-
wy, jakim jest łomżyński MPK, 
musiałby zostać przekształcony 
w spółkę miejską. Zrobiona jest już 
analiza, z której wynika zasadność 

przekształcenia oraz wprowadze-
nia darmowych biletów. O wpro-
wadzeniu bezpłatnej komunikacji 
miejskiej dla mieszkańców prezy-
dent Mariusz Chrzanowski mówił 
już od dłuższego czasu. Zwiększy 
to niewątpliwie mobilność miesz-
kańców. Dodatkowo też, im wię-
cej osób będzie korzystało z auto-
busów, tym mniej będzie korków, 

spalin, co przełoży się  na czystsze 
powietrze – tłumaczy prezydent 
Mariusz Chrzanowski. Dodać 
należy, że włodarz Łomży podjął 
już kilka wcześniejszych działań 
mających na celu poprawę powie-
trza w mieście. To między innymi 
wprowadzenie w tym roku komu-
nikacji rowerowej ŁoKeR, która 
cieszy się ogromną popularnością 

czy wygospodarowanie w budżecie 
miasta 300 tys. zł na wymianę sta-
rych pieców węglowych dla miesz-
kańców.

Mariusz Chrzanowski dodaje, 
że bezpłatne przejazdy dla wszyst-
kich lub pewnych grup mieszkań-
ców, stają się powoli standardem 
usług miejskich świadczonych przez 
samorządy. Przykładów nie trzeba 
daleko szukać, bo takie rozwiązanie 
z powodzeniem funkcjonuje w są-
siedniej Ostrołęce. - Zamierzam za-
bezpieczyć w przyszłorocznym bu-
dżecie miasta środki na bezpłatną 
komunikację dla dzieci i młodzieży 
– zapowiada prezydent. Do współ-
pracy chce zaprosić także wójtów 
i burmistrzów z sąsiadujących 
z Łomżą gmin. - Gdyby w projekt 
zaangażowały się gminy, to każdą 
z nich kosztowałoby to 200-300 ty-
sięcy złotych – szacuje dyrektor ZB 
MPK Janusz Nowakowski. Wylicza, 
że na bezpłatną komunikację miej-
ską dla wszystkich mieszkańców, 
potrzeba łącznie dodatkowych 2,6 
mln zł. Z kolei jej wprowadzenie 
tylko dla uczniów kosztowałoby 1,6 
mln zł. 

Dyrektor Janusz Nowakowski 
podkreśla, że przekształcenie zakła-
du w spółkę miejską i wprowadze-
nie w niedalekiej perspektywie bez-
płatnych przejazdów dla wszystkich 
mieszkańców przyniesie wymierne 
korzyści. 
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Czarne i gęste chmury gromadziły się 
nad Łomżą w dniu, w którym miesz-
kańcy i goście mieli pożegnać wyjąt-
kowo upalne wakacje. Jednak nawet 
solidny deszcz nie odstraszył łomżynia-
ków przed dobrą zabawą i rock and roll 
rządził tego wieczora w mieście.

Niełatwe zadanie miał Łukasz 
Łyczkowski, finalista programu „The 
Voice of Poland”, który Łomżę od-
wiedził wraz z zespołem 5 RANO. 
Jako, że na scenie pojawił się pierw-
szy musiał nie raz „zedrzeć” gardło, 
by mieszkańcy dali się ponieść rock 
and rollowi. 

- Macie piękny amfiteatr, aż nie 
mogę się na niego napatrzeć. Marzę, 
żeby kiedyś zjechać tu na sankach. 
W koncertach o to właśnie chodzi, 
by grać w dziewiczych miejscach 
i zarażać miłością do tego rodza-
ju muzyki nowych ludzi. Myślę, 
że było naprawdę dobrze – mówił 

Łukasz Łyczkowski, nie kryjąc ra-
dości z koncertu w Łomży. – Udział 
w programie „The Voice of Poland” 
przyniósł chwilowe zainteresowa-
nie moją osobą. Ta iluzja jednak 
bardzo szybko znika. Ja o tym wie-
działem, bo mam już trochę lat na 

karku. Zdawałem sobie sprawę też, 
że trzeba pracować, bo to wszystko 
bardzo szybko znika. Mówi się, że 
sława trwa 5 minut. Według mnie 5 
sekund. I to wszystko jest iluzją. 

Uczniowie od nowego roku za darmo „empekami”. 
Bezpłatna komunikacja dla wszystkich? 

Rock and roll rządził w Łomży

Dokończenie na str. 20



2 www.narew.infoprzed wyborami

18-400 Łomża, Stary Rynek 13
e-mail: redakcja@narew.info
tel./fax 86 216 71 07
REDAKTOR NACZELNY: Maciej J. Gryguc
Współpraca:
Marlena Siok, Wiesław Kołowski,  
Dmytro Kozhemiaka

DYREKTOR BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ:
Monika Strzelecka, tel. 600 680 638
Dominik Szymczyński
e-mail: reklama@narew.info
www.narew.info
„Tygodnik Narew” wydawany jest

przez Fundację Inicjatyw Lokalnych „Media Polska”

Druk: Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych 

ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

JUŻ OTWARTA!

KAWIARNIO-RESTAURACJA

ul. Krzywe Koło 1

DOMEK PASTORA 

+48 505 281 691

Lewica chce odzyskać moc
Lekarz, były żołnierz, uczestnik misji wojskowych w Iraku ma być receptą na wy-
borcze zwycięstwo w Łomży. Dariusza Janickiego jako kandydata na prezydenta 
rekomendował m.in. Włodzimierz Czarzasty, krajowy przewodniczący Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej.

Kandydat we własnej prezentacji pomieścił bardzo ogólne zobowiązania 
do realizowania "lewicowej wizji" rozwoju miasta, bycia "bliżej ludzi" oraz 
zadbania o uhonorowanie lewicy w przestrzeni publicznej. 

Wśród bardziej konkretnych zapowiedzi programowych uwzględnił m. 
in. najpierw obniżanie, a potem stopniowe znoszenie opłat za przedszkola 
i żłobki, bezpieczeństwo, w tym zdrowotne za sprawą np. rozwoju szpitala 
(oddział geriatryczny), budownictwo komunalne, promocję i uatrakcyjnie-
nie turystyczne miasta, troskę o czyste powietrze, a wreszcie akcję rozmiesz-
czenia w Łomży defibrylatorów.

Włodzimierz Czarzasty nie ukrywał, że SLD zamierza przejść do ofen-
sywy.

- Jesteśmy mądrzejsi niż wtedy, gdy za własną głupotę, błędy i arogancję  
wzięliśmy - zasłużenie - po tyłku i utraciliśmy miejsce w parlamencie. Łom-
ża jest dla nas tak samo ważna jak duże miasta. Województwo podlaskie 
także jest dla nas ważne, tym bardziej, że było trochę zaniedbywane - pod-
kreślał Włodzimierz Czarzasty.  - Lewica odzyskuje moc. Będzie mniej na 
inwestycje, a więcej na inwestycje w człowieka. Jeżeli faktycznie w Polsce 
jest lepiej, jak przekonują rządzący, to trzeba sprawić, aby zaczęli korzystać 
z tego także zwykli obywatele.                     

Prawe i lewe skrzydło.  
Środka na razie brakuje 

Do samorządowych 
wyborów pozostaje 
już mniej niż dwa mie-
siące, ale nie każda 
z przystępujących do 
rywalizacji sił ujawniła 
już swoje atuty.

Sprawa – przy-
najmniej na pierw-
szych miejscach 
w okręgach do Sej-
miku – jest już jasna 
w Prawie i Spra-
wiedliwości. Poseł 
Krzysztof Jurgiel, 
prczes wojewódz-
kich struktur partii 
zaprezentował li-
derów na specjalnie 
zorganizowanej konferencji.       

W Białymstoku numerem 1 jest Artur Kosicki, radny i szef PiS w Bia-
łymstoku. W okręgu łomżyńskim zmiany nie ma i listę otworzy wieloletni 
radny województwa Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Suwalska „Jedynka” to Zdzisław 
Koncewicz, szef klubu radnych PiS  i tamtejszej „Solidarności”. Okręg po-
łudniowy z mm. in. Bielskiem Podlaskim i  Wysokiem Mazowieckiem na 
mocy  umowy koalicyjnej przypada koalicjanowi PiS, czyli ugrupowaniu 
Jarosława Gowina i tam na pierwszym miejscu znajdzie się doradca wice-
premiera Stanisław Derehajło. Wiadomo, że za nim będzie obecny radny 
Łukasz Siekierko, ale bliższych szczegółów na tenat składu list PiS na razie 
nie przedstawił     

Swoje plany „jedynkowe” ujawnił Sojusz Lewicy Demokratycznej. 
W Białymstoku  rekomendację na najlepsze miejsce otrzymał wielolet-
ni poseł, działacz prawosławny  Eugeniusz Czykwin. Z okręgu łomżyń-
skiego liderem jest rolnik Sławomir Gromadzki, z okręgu suwalskiego – 
przedsiębiorca Tomasz Mańczuk, a z południowo–wschodniego – radny 
wojewódzki, były starosta hajnowski Włodzimierz Pietroczuk. Lewica ma 
nadzieję na 3 mandaty i rolę „niezbędnego koalicjanta”, partii sprzeciwia-
jących się rządom PiS.  

Do walki o mandaty przystąpi też jedna z najmłodszych lewicowych 
formacji politycznych w kraju – parta Razem kierowana przez Adriana 
Zandberga. Jej lider osobiście zaprezentował swoich głownych kandydatow 
do Sejmiku z Białegostoku: Katarzynę Rosińską, studentkę i urzedniczkę 
Grzegorza Janoszkę, terapeutę i profilaktyka uzależnień.     

Do chwili zamknięcia tego wydania Tygodnika „Narew” nie było jesz-
cze informacji o sejmikowych planach pozostałych większych ugrupowań, 
przede wszystkim koalicjantów z Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej 
oraz startującego samodzielnie Polskiego Stronnictwa Ludowego.  

Prezydent  
rusza na wybory, ale  

w politycznej samotności
Żadnych problemów z uzyskaniem niezbędnego poparcia nie 
miał prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, aby zarejestro-
wać własny komitet wyborczy do nadchodzących wyborów 
samorządowych. Ale jest już formalnie i oficjalnie usunięty 
z Prawa i Sprawiedliwości.

- Było to działanie oczywiste, realizacja statutowego 
wymogu w sytuacji, w której zdecydował się na utwo-
rzenie własnego komitetu wyborczego – wyjaśnia poseł 
Lech Antoni Kołakowski.    

Zanim jednak władze regionalne PiS podjęły de-
cyzję, Mariusz Chrzanowski do Delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego w Łomży osobiście dostarczył blisko 
1,5 tysiąca podpisów obywateli miasta. Nie wzbudziły 
wątpliwości i komisarz wyborczy, sędzia Jan Leszczew-
ski, oficjalnie potwierdził, że zarejestrowany został Ko-
mitet Wyborczy Wyborców Mariusza Chrzanowskiego, 
bo tak brzmi pełna nazwa komitetu. Jego pełnomocni-
kiem wyborczym jest Mariusz Chrzanowski, finanso-
wym – Michał Modzelewski.

- Działając razem możemy więcej. Chciałbym po-
dziękować tym wszystkim, którzy mnie wspierają, a tak-
że osobom zbierającym podpisy. W zaledwie dwa dni 
udało nam się zebrać tak dużą ilość podpisów – przeka-
zał mediom prezydent.

Wkrótce KWW Mariusza Chrzanowskiego zapre-
zentuje swoich kandydatów na radnych. Listy są już 
przygotowane. 

- Zaprosiłem do współpracy wszystkich, dla któ-
rych najważniejsza jest Łomża – poinformował Ma-
riusz Chrzanowski. Wyraził też nadzieję, że po okresie 
zawieszenia członkostwa w PiS na czas kampanii, po 

wyborach będzie mógł wrócić do współpracy.
Może się to jednak okazać nie takie proste. Zareje-

strowanie własnego komitetu, który – siłą rzeczy – bę-
dzie bardzo poważnym rywalem Prawa i Sprawiedli-
wości, przyjęte zostało przez działaczy tej partii bardzo 
nieprzychylnie. Właściwie natychmiast po ogłoszeniu 
takiego zamiaru został sformułowany wniosek o wyklu-
czenie Mariusza Chrzanowskiego z PiS. Podpisali go 
senator Tadeusz Romańczuk oraz posłowie Lech Anto-
ni Kołakowski i Jarosław Zieliński.

Kilka dni temu portal 4lomza.pl powołując się na 
wiceministra spraw wewnętrznych (jest także posłem 
i wpływowym uczestnikiem najważniejszych kręgów 
decyzyjnych w PiS) Jarosława Zielińskiego, poinformo-
wał, że wyrzucenie prezydenta z parti już się dokona-
ło. Zadecydował Zarząd Okręgowy (czyli w praktyce 
wojewódzki) PiS. Jarosław Zieliński bardzo dobitnie 
podkreślał, że Mariusz Chrzanowski jest prezydentem 
Łomży, ale nie jest już prezydentem z PiS. „Nie ma nic 
współnego z PiS. Zabrakło mu cnoty cierpliwości, roz-
wagi i lojalności. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości 
na prezydenta Łomży jest dr Agnieszka Barbara Mu-
zyk, a Mariusz Chrzanowski reprezentuje tylko siebie 
” - cytuje słowa wiceministra 4lomza.pl.

Włodzimierz Czarzasty 
na Starym Rynku 
w Łomży
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Naczelna Organizacja Techniczna 
w Łomży, w roku swego jubileuszu 
40-lecia łomżyńskiej federacji, bardzo 
aktywnie włączyła się w ideę  budowy 
hospicjum onkologicznego w Wilnie. 
Jedną z form pomocy stała się aukcja  
charytatywna.

- Na  naszej stronie internetowej  
not.lomza.pl.  rozpoczęliśmy aukcję 
sprzedaży obrazów przekazanych 
przez Bożenę Mozyro, Polkę miesz-
kającą w Wilnie. Dodatkowo obrazy 
i inne gadżety można będzie  kupić 
w czasie  jubileuszowej gali w dniu 
28 września - powiedział Piotr Gra-
bani, dyrektor NOT w Łomży.

Symbolicznego kliknięcia roz-
poczynającego aukcję dokonała sio-
stra Michaela, inicjatorka i budow-
niczy hospicjum w Wilnie.

- Od dziesięciu lat w dawnym 
klasztorze wizytek w Wilnie funk-
cjonuje hospicjum. Potrzebujemy 
milion trzysta tysięcy euro na ada-
ptację kolejnych pomieszczeń i urzą-
dzenie działu hospicyjnego dla dzie-
ci - powiedziała siostra Michaela.

Kolejnym etapem akcji podjętej 
przez NOT będzie wystawa „Łom-
ża i Wilno w kolorach”. Kilkadzie-
siąt obrazów już jest na miejscu. 

- Jest to wielka radość o podwój-
nym znaczeniu. Radość, że te obrazy 
w ogóle dotarły z Litwy do Łomży 
i zostały stworzone przez tak cie-
kawą postać. Ponadto będą mogły 
uświetnić tak ważną dla nas uro-
czystość i stanowić choć niewielką 
okruszynę dzieła w tworzeniu od-
działu dziecięcego I Hospicjum na 
Litwie im. Błogosławionego Księdza 

Michała Sopoćki. Rok 2018 jest dla 
nas rokiem szczególnym, bowiem 
obchodzimy 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 600-le-
cie nadania Łomży praw miejskich 
i 40- lecie Naczelnej Organizacji 
Technicznej. Dlatego mamy nadzie-
ję, że nasze obchody będą również 

stanowiły element tego świętowania 
– mówi Bogdan Laskowski, Prezes 
Zarządu Łomżyńskiej Rady Federa-
cji Stowarzyszeń Naukowo – Tech-
nicznych NOT 

Otwarcie ekspozycji przewi-
dziano na 7 września w Galerii Pod 
Arkadami w Łomży. 

- Galeria gości różnych artystów 
i często są to fotografie. Cieszymy się, 
że będziemy mogli pokazać pracę fo-
tograficzki, Polki pracującej w Wil-
nie. Pokaże nam przede wszystkim 
fotografie wykonane podczas obcho-
dów 600-lecia nadania Łomży praw 
miejskich. Jest to bardzo ciekawe 

spojrzenie zupełnie nowej osoby na 
miasto. Ponadto malownicze krajo-
brazy Wilna. To wszystko jest wy-
jątkowe i niepowtarzalne – tłumaczy 
Przemysław Karwowski, kierownik 
Galerii Pod Arkadami. 

Zachwycające obrazy można już 
licytować. Cena wywoławcza każdego 
z nich wynosi 150 zł.  

Siostra Michaela kliknięciem w klawiaturę  komputera, symbolicznie uruchomiła aukcje na rzecz hospicjum w Wilnie.

Między innymi takie prace można wylicytować na aukcji: www.not.lomza.pl

Łomża wspiera Wilno
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Na przykościelnym placu w parafii 
świętego Andrzeja Boboli w Łomży, 
wre twórcza praca. Artyści wykonują 
granitowe płaskorzeźby świętych  Pio-
tra i Pawła. Mierzące ponad dwa me-
try przestrzenne kompozycje zostaną 
umieszczone w niszach znajdujących 
się przy wejściu do kościoła parafial-
nego.

- Płaskorzeźby z wizerunkami 
świętych to realizacja zamysłu au-
torskiego pani architekt i komisji 
oceniającej projekt. O wykonanie 
poprosiliśmy Stanisława Lutostań-
skiego od wielu lat wykonującego 
prace rzeźbiarskie w granicie -mówi 
ksiądz Andrzej Popielski, proboszcz 
parafii pw. Świętego Andrzeja 
Boboli.

Dzieło to zbiorowa praca trojga 
artystów. Faustyna Makaruk i Łu-

kasz Milewski to  absolwenci Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Pracują pod kierunkiem Stanisława 
Lutostańskiego. Pochodzący spod 
Łomży Stanisław Lutostański był 
nauczycielem akademickim w war-
szawskiej ASP. Obecnie mieszka 
i pracuje w Barre  w stanie Vermont 
w USA, nazywanym światowym 
centrum granitu.

- Rzeźbimy w granicie hiszpań-
skim, odpornym na wpływy warun-
ków atmosferycznych. Po tygodniu 
naszej pracy widać już postacie 
świętych. Teraz skupiamy się na wy-
konywaniu detali. Ciągle jednak to 
tylko około jednej piątej pracy prze-
widzianej do wykonania- wyjaśnia 
Stanisław Lutostański.

Prace artystom utrudniają upały 
oraz wszechobecny pył  ulatniający 

się przy rzeźbieniu pneumatyczny-
mi dłutami.

- Rzeźbą  w granicie zainte-
resowałam się jeszcze w okresie  
studiów. Gdy w pęłni koncentru-
ję się na wykonywanej pracy, nie 
odczuwam zmęczenia nawet przy 
operowaniu pneumatycznymi urzą-
dzeniami rzeźbiarskimi - opowiada 
Faustyna Makaruk.

Łukasz Milewski uczestniczy 
nie po raz pierwszy w plenerze pro-
wadzonym przez Stanisława Luto-
stańskiego.

- Praca w granicie, to już - 
można powiedzieć - moja spe-
cjalność. Bardzo często otrzymuję 
zlecenia na wykonywanie rzeźb 
z tego materiału – zaznacza Łu-
kasz Milewski.

Granitowe wizerunki świętych 
– Piotra i Pawła, będą powstawać 
etapami.  Prace podzielone są na 
kilka sezonów. Zwieńczone umiesz-
czeniem płaskorzeźb przy wejściu 
do świątyni  mają być za dwa lata. 

O Kościele i społeczeństwie. 
Kardynał Gerhard L. Müller  

w Łomży 
W Muzeum Diecezjalnym w Łomży odbyła się prezentacja książki kard. Gerharda L. 
Müllera pt. "Chrystus jest zawsze nowoczesny" – informuje portal lomza.pl.  

Publikacja zawiera ponad trzysta godzin rozmów, jakie z byłym prefek-
tem Kongregacji Nauki Wiary przeprowadził redaktor naczelny "Do Rze-
czy" Paweł Lisicki. 

W wypełnionej po brzegi sali dyskusja skupiała się wokół wielu wątków 
dotyczących Kościoła, wiary, historii i współczesności. Prowadzący debatę 
ks. Tomasz Trzaska zapytał między innymi kard. Gerharda L Müllera o rolę, 
jaką przypisał Polsce w powstrzymywaniu dechrystianizacji Europy. 

- Oczywiście pochwaliłem Polskę, ale nie dlatego, żeby być pochwa-
lonym osobiście, ale dlatego, że stwierdziłem fakt. Często denerwuję się 
tym, że Polska jest z ramienia Unii Europejskiej często krytykowana. Czy 
ta krytyka wynika z nieznajomości tematu, czy wynika z głupoty, tego nie 
wiem. W każdym bądź razie trzeba tę krytykę ukrócić – mówił były prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary.

Pojawiło się również pytanie o omawiane w książce pojęcie ateizmu. 
Niemiecki duchowny tłumaczył, że jest ono szeroko rozumianym pojęciem. 

- Są ateiści, którzy nie wierzą, ale są też tacy, którzy nie potrafią uwie-
rzyć. Ale najgorszymi ateistami są tak zwani ateiści wojujący, którzy zwal-
czają Kościół Katolicki – wyjaśniał kardynał.

Na zakończenie krótką modlitwę odprawił biskup łomżyński Janusz 
Stepnowski. 

Święci Piotr i Paweł z granitu  
u świętego Andrzeja Boboli

W parafii świętego Andrzeja Boboli artyści pracują przy wykonywaniu płaskorzeźb świętych Piotra i Pawła
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Centrum Zdrowia Psychicznego powstało w Szpi-
talu Wojewódzkim im. kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Łomży. Placówka jest jednym z czte-
rech ośrodków  medycznych w województwie 
podlaskim zakwalifikowanych do programu fi-
nansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

W nowym przedsięwzięciu – na razie 
realizowanym pilotażowo – celem jest  sko-
ordynowana  i sprawniejsza  pomoc w tej 
dziedzinie medycyny. Chodzi o to, aby pa-
cjent w jednym ośrodku mógł  skorzystać z  
pomocy wszystkich niezbędnych specjalistów. 

- Chcę podziękować dyrektorom szpitala 
w Łomży i  pozostałych placówek w    wo-
jewództwie podlaskim oraz Elblągu, że przy-
stąpiły do pilotażu w dziedzinie psychiatrii. 
Przez wiele lat leczenie psychiatryczne było 
niedofinansowane, teraz to się zmienia - po-
wiedział Andrzej Jacyna, prezes Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

W województwie podlaskim, zgodnie 

z założeniami ministra zdrowia,  zaczęły 
funkcjonować cztery Centra Zdrowia Psy-
chicznego. Wraz ze zmianą organizacji  pla-
cówek leczenia psychiatrycznego  zmieniły  
się  zasady finansowania. 

-  Wartość umów została uzależniona od  
liczby mieszkańców zamieszkających   obszar 
objęty opieką. Stawka wzrosła do 37  złotych 
i 50 groszy na osobę. W skali województwa 
podlaskiego wydatki na ten cel w placówkach 
objętych pilotażem wyniosą 12 milionów 742 
tysiące złotych w drugim półroczu.  Na przy-
kład w Łomży wydatki wzrosną z 1 miliona 
598 złotych  do 3 458 tysięcy w drugim pół-
roczu. To więcej o 86 procent – powiedział 
Maciej Bogdan Olesiński dyrektor podlaskie-
go oddziału  NFZ w Białymstoku.  

Seminarium poświęcone  pilotażowemu  
działaniu Centrum Zdrowia Psychicznego 
zostało zorganizowane we współpracy z  po-
seł Bernadetą Krynicką. 

Jest szansa, aby wymienić starego węglowego 
„kopciucha” na nowoczesny piec gazowy, na pel-
let czy podłączyć się do miejskiej sieci grzewczej. 
Urząd Miejski, który realizuje Program Ograni-
czenia Niskiej Emisji, prowadzi nabór wniosków.  
W budżecie Łomży jest na ten cel 300 tysięcy zło-
tych w tym roku.  

-To jeden ze sposobów na poprawę po-
wietrza w mieście – mówi prezydent Łomży, 
Mariusz Chrzanowski.

Program adresowany jest do właścicieli 
domów jednorodzinnych. O dofinanso-
wanie mogą ubiegać się osoby,. Które chcą 
zmienić ogrzewanie węglowe na gazowe, 
czy system wykorzystujące biopaliwo (pel-
let) lub zamierzają uzyskać podłączenie do 
sieci miejskiej.  

- Projekt skierowany jest 
przede wszystkim do osób 
uboższych i niepełnospraw-
nych, których nie stać na samo-
dzielną wymianę indywidual-
nych źródeł ciepła – tłumaczy 
prezydent.

Wnioskodawcy o najniż-
szych dochodach mogą otrzy-
mać dotację nawet 100 % 
kosztów kwalifikowalnych. 
Przewiduje się, że dofinan-
sowanych będzie ok. 40 - 45 
nowych źródeł ciepła. Jest to 
zależne od poziomu dochodów 
wnioskodawców zakwalifiko-
wanych do programu.

Wnioski o udzielenie dota-
cji należy przesyłać pocztą na adres Urzędu 
Miejskiego w Łomży (Stary Rynek 14, 18-
400 Łomża) lub składać osobiście w Biurze 
Podawczym (parter), do 12 września 2018 r. 

Dodatkowych informacji udziela Wy-
dział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, pokój 103 (I piętro), tel. 86 
2156792, email:m.muczynska@um.lomza.pl. 

Tam też można uzyskać pomoc w pra-
widłowym wypełnieniu wniosku. Jego wzór 
znajduje się na stronie www.lomza.pl.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji ma 
na celu zredukowanie tzw. niskiej emisji, czyli 
pyłów i szkodliwych gazów z palenisk domo-
wych. Stanowi element realizacji uchwalo-
nego przez Radę Miejską Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej.

Wymień  
stary 
piec 

O zdrowiu psychicznym w Szpitalu 
Wojewódzkim w Łomży

Poseł Bernadeta Krynicka, Andrzej Jacyna prezes NFZ, Maciej Bogdan Olesiński dyrektor Podlaskiego 
Oddziału NFZ na  seminarium w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. 

Uczniowie od nowego roku za darmo „empekami”. 
Bezpłatna komunikacja dla wszystkich? 

Oprócz kwestii ekonomicznych dla łom-
żan oraz wzrostu ich mobilności może to 
mieć integrujący wpływ na członków lokalnej 
wspólnoty samorządowej. - Zakładamy, że 
odciąży to ruch drogowy, będzie mniej stłu-
czek i więcej miejsc parkingowych – mówi, 
dodając, że od przyszłego roku zakład mu-
siałby kupić około 40 kas fiskalnych, co niesie 
wydatki rzędu 300 tysięcy złotych. Ponadto 
naliczana jest 7-procentowa prowizja dla 
dystrybutorów biletów. Nowa spółka miałaby 
możliwość pozyskiwania również dodatko-
wych środków w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej, np. z własnej stacji pa-
liw. - Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł 
prezydenta – zaznacza Janusz Nowakowski.

Miasto Łomża poszukuje także alterna-
tywnych rozwiązań na funkcjonowanie ko-
munikacji miejskiej. W ubiegłym roku jako 
pierwszy samorząd w kraju przystąpiło do 
programu elektromobilności. A niebawem ma 
dojść do podpisania listu intencyjnego z pre-
zesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa. W ramach współpracy ze spółką 
skarbu państwa po łomżyńskich ulicach mają 
jeździć autobusy napędzane gazem. W pla-

nach jest także budowa nowego źródła do-
ładowania gazem ziemnym (CLG i CNG). 
Może to otworzyć także nowe możliwości nie 
tylko dla transportu zbiorowego, ale i posia-
daczy samochodów osobowych. - Rozważa-
my różne warianty, szukamy bowiem najlep-
szych rozwiązań dla naszych mieszkańców 
– podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski 
dodając, że nowoczesne technologie mają 
przyczynić się do stworzenia sieci nowocze-
snej i przyjaznej komunikacji miejskiej.

Działania ZB MPK w Łomży dostrze-
gane są również w kraju. W lutym tego roku 
w Pałacu Prezydenckim przedsiębiorstwo 
otrzymał certyfikat X edycji konkursu „Pra-
codawca przyjazny pracownikom”. W Pała-
cu Prezydenckim statuetkę z rąk prezydenta 
Andrzeja Dudy odebrał dyrektor Janusz No-
wakowski. - Ta nagroda jest efektem pracy 
wszystkich ludzi, którzy tworzą nasze przed-
siębiorstwo. Jest potwierdzeniem pewnych 
standardów – mówił. Uczestniczący w wyda-
rzeniu na Krakowskim Przedmieściu prezy-
dent Łomży Mariusz Chrzanowski podkre-
ślał, że jest dumny z MPK-a, które stawia na 
pierwszym miejscu dobro pracownika. 

Od lewej Janusz Nowakowski dyrektor MPK w Łomży, Piotr Duda przewodniczący NSZZ "Solidarność", 
Prezydent RP Andrzej Duda i Mariusz Chrzanowski prezydent Łomży
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Marlena Siok: - Duże wraże-
nie zrobiła w mediach i wśród 
mieszkańców Łomży  informacja 
o tym, iż będzie ubiegał się Pan 
o reelekcję. Do tej pory jest to ko-
mentowane. My skupmy się na 
tym, co ma się zdarzyć po wybo-
rach. Jaki jest zatem plan na ko-
lejne pięć lat, w razie wygranej?

Mariusz Chrzanowski: - 
Chciałbym kontynuować to, 
co rozpocząłem w 2014 roku. 
Mówiłem wówczas mieszkań-
com, że Łomżę można zmie-
niać. Zaproponowałem kon-
kretny plan działania i został 
on zaakceptowany przez łom-
żyniaków. Wprowadziliśmy 
samorządowe becikowe czy 
Kartę Seniora. Powstały nowe 
drogi, realizowane są ważne 
inwestycje, takie jak chociażby 
Hala Kultury. Niemniej jednak 
wiele działań, które rozpoczą-
łem w tej kadencji, chciałbym 
zakończyć w następnej. Mam 
tu na myśli Park Jana Pawła 
II, a także Filharmonię Ka-
meralną. Mieszkańcy Łomży 
w ostatnim czasie wspierali 
mnie i chcieli bym kontynu-
ował to, co rozpocząłem 4 
lata temu. Właśnie dlatego 
podjąłem decyzję, że będę startował 
w wyborach na prezydenta Łomży. 
Zamierzam bazować na planie, któ-
ry został wypracowany w 2014 roku. 
Chciałbym także rozpocząć szereg 
nowych działań, inwestycji, o któ-
rych powiem w ciągu najbliższych 
tygodni. Mam nadzieję, że tak, jak 
w 2014 roku, tak na jesieni 2018 
roku, mieszkańcy Łomży mi zaufają. 

M.S: - W jakim kierunku powinien zmie-
rzać rozwój Łomży?

M.Ch: - Zależy mi na tworze-
niu nowych miejsc pracy. Cieszymy 
się z tego, że w ostatnim czasie, nie 
tylko w naszym mieście, ale także 
w całej Polsce zmniejsza się bezro-
bocie. W Łomży mamy rekordo-
wo niskie. Jednak cały czas widać 
potrzebę tworzenia nowych miejsc 
pracy. W ciągu tej kadencji zostały 
sprzedane prawie wszystkie dział-
ki w podstrefie ekonomicznej. Zo-
stała tylko jedna, największa. Mam 
nadzieję, że w ciągu następnych lat 
przetarg się rozstrzygnie i znajdzie 
się firma, akceptowana przez miesz-
kańców naszego miasta, w której 
będą mogli znaleźć zatrudnienie. 
Chcemy otwierać się na nowe możli-
wosci. Mam pewną koncepcję przy-
gotowania terenów, pod duże inwe-
stycje. Myślę, że następna kadencja 
powinna upłynąć właśnie pod zna-
kiem takich działań. Musimy wyko-
rzystać ten dobry czas. W następnej 
kadencji będzie otwierana Via Balti-
ca. Już dziś widzę duże zaintereso-
wanie firm spoza Łomży, które chcą 
w naszym mieście zainwestować, bo 

widzą duże szanse na rozwój swoich 
firm właśnie w tym miejscu. Z racji 
tego, że u nas, w porównaniu do za-
chodniej części kraju, są ludzie chęt-
ni do pracy, firmy widzą w Łomży 
duży potencjał. Ponadto znajdujemy 
się blisko stolicy kraju. Są to mocne 
argumenty, które trzeba wykorzystać. 
Musimy być jednak na to właściwie 
przygotowani. Następna kadencja, to 
będzie ta, której efektem będą zna-
ne marki inwestujące w nasz region. 
Bardzo cieszę się z tego, że nasi lo-
kalni przedsiębiorcy się rozwijają. To 
wlaśnie znaczna część z nich posta-
nowiła nabyć działki znajdujące się 
w podstrefie ekonomicznej. O tym 
mówiłem w 2014 roku, że chciałbym 
dać możliwość rozwoju naszym in-
westorom. Stąd m.in. program roz-
woju przedsiębiorczości, który daje 
możliwości i konkretne bonifikaty. 
W tym przypadku nie można pomi-
nąć inwestycji drogowych, których 
w ostanim czasie było bardzo dużo. 
To cieszy, ponieważ mamy kolejny 
argument przemawiający za tym, że 
w naszym mieście warto inwesto-
wać. Łomża jest przyjazna nie tylko 
przedsiębiorcom, ale także rodzi-
nom. Wydarzenia kulturalne, sporto-
we, rozrywka. To wszystko sprawia, 
że warto tu żyć, meszkać i pracować. 

M.S: - Czy stając do jesiennych wybo-
rów może Pan z czystym sumieniem 
rozliczyć się z obietnic danych 4 lata 
temu?

M.Ch: - Oczywiście. Program 
został zaakceptowany przez miesz-
kańców Łomży w 2014 roku. Po 

tych 4 latach słyszę bardzo dużo 
pozytywnych głosów. Cieszę się 
z tego, że mieszkańcy są zadowo-
leni z jakości życia w mieście. Na 
mapie Polski jesteśmy samorządem 
który dba i wspiera rodzinę. Gdy 
spotykam się z seniorami, widzę 
zadowolenie. Chętnie korzystają 
z Karty Seniora, która umożliwia 
m.in. bezpłatne przejazdy osobom 
po 60. roku życia. Myślę, że jest to 
silny fundament, na którym będę 
bazował. Jeżeli chodzi o inwesty-
cje drogowe, cieszymy się z tego, 
że infrastruktura komunikacyjna 
jest na dobrym poziomie. Jednak 
są jeszcze miejsca, które wymaga-
ją remontów. Doskonale znam te 
potrzeby, bo jestem samorządow-
cem od 12 lat. Zależy mi na tym, 
żeby po następnej kadencji, wszyscy 
którzy oczekują na poprawę jakości 
życia byli zadowoleni. 

M.S: - Podczas komentowania decyzji 
o reelekcji wspominał Pan, że także 
osoby z kręgu Prawa i Sprawiedliwości 
zdecydowały się Pana wspierać. 

M.Ch: - Oczywiście, te infor-
macje już niedługo będę mógł pań-
stwu przedstawić. Czas na zgłasza-
nie kandydatów do Rady Miejskiej 
mamy jeszcze do 17 września. Mogę 
jednak zdradzić, że wśród zespołu 
który będzie razem ze mną prze-
konywał mieszkańców Łomży, że 
warto zagłosować na Komitet Wy-
borczy Mariusza Chrzanowskiego, 
są osoby związane z PiS, z łomżyń-
ską prawicą. Są wśród nich radni 
z obecnej kadencji.

M.S: - To choć niedaleka, ale przyszłość. 
Porozmawiajmy teraz o teraźniejszości. 
Już za chwilę pierwszy dzwonek każe 
wracać dzieciom, młodzieży do szkół. 
Ilu łomżyńskich uczniów rozpocznie we 
wrześniu nowy rok szkolny? 

M.Ch: - We wrześniu do 
łomżyńskich przedszkoli i szkół 
powróci 10 880 uczniów. Jak wia-
domo, nowy rok szkolny, to nowe 
wyzwania, perspektywy. Sam pa-
miętam, jak rozpoczynałem naukę. 
Wówczas każdy miał jakieś na-
dzieje i świeżość w sobie. Mimo że 
kończą się wakacje, to zaczyna się 
coś, co jest ważne w naszym życiu. 
W XXI wieku musimy stawiać na 
naukę. Łomża jest miastem, które 
jest silne jeżeli chodzi o oświatę. 
Bardzo dużo zdarzyło się w tej ka-
dencji, właśnie w tej przestrzeni. 
Przeprowadziliśmy wiele remon-
tów, poczyniliśmy kilka znaczących 
inwestycji w piony kuchenne. Cie-
szę się, że inwestujemy w zdrową 
żywność, że mamy w dwóch  du-
żych podstawówkach piony żywie-
niowe, które powstały w tej kaden-
cji. Na finiszu jest także kuchnia 
w Szkole Podstawowej numer 1. 
Modernizujemy infrastrukturę 
sportową. Niebawem będziemy 
otwierali halę sportową przy szko-
le podstawowej numer 7. Obiekt, 
którego oczekiwała społeczność lo-
kalna. Pamiętam początek sprawo-
wania urzędu kiedy toczyły się dys-
kusje z radnymi. Przekonywałem 
ich i obiecywałem, że na koniec 
kadencji hala sportowa powstanie. 
W 2016 roku zaproponowałem 

wprowadzenie zmian do budże-
tu na kwotę 100 tysięcy. Podkre-
ślałem wówczas, że jest to kwota, 
która pozwoli na dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Pozyskaliśmy te środki w kwocie 
2,5 miliona złotych. Ponadto pół 
miliona otrzymaliśmy z PFRON-
-u. Cieszę się, że radni mi zaufali. 
I na koniec kadencji oddajemy nie-
zwykle ważną inwestycję w naszym 
mieście. Oczywiście, to nie koniec. 
W tym budżecie mamy zaplano-
wane środki na dokumentację hal 
sportowych przy Szkole Podstawo-
wej numer 5 i numer 2. Są to zde-
cydowanie inwestycje, które chciał-
bym realizować w trakcie następnej 
kadencji. 

M.S: - A co jeśli chodzi o infrastrukturę? 
Czy przedszkola i szkoły są gotowe, by 
dzieci i młodzież mogły bezpiecznie 
wrócić do nich we wrześniu? 

M.Ch.: - Część remontów bę-
dzie realizowanych jeszcze na po-
czątku roku szkolnego. Jak wiemy 
proces inwestycyjny jest bardzo 
długi. Mimo, że w wakacje dany 
remont jest rozpoczęty, to zdarza 
się że część prac modernizacyjnych 
znajduje swój finał we wrześniu. 
Jednak w żaden sposób nie utrud-
ni to pracy przedszkola czy szko-
ły. Dlatego proszę być spokojnym. 
Placówki są przygotowane do tego, 
by we wrześniu ponownie przyjąć 
uczniów. Myślę, że uczniowie też. 
Koniec wakacji zbliża się nieubła-
ganie, a pewnie też i nauczyciele 
tęsknią za swoimi uczniami. Dlate-

Łomża to miasto, w które warto inwestować
O trudnej decyzji w sprawie ubiegania się o reelekcję, planach na rozwój Łomży, nadchodzącycm nowym roku szkolnym i najważniejszych zmianach dla seniorów z Mariuszem Chrzanowski, 

prezydentem Łomźy rozmawia Marlena Siok. 
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go mam nadzieję, że początek roku 
będzie szczęśliwy. 

M.S: - Skoro mówimy o zakończeniu 
wakacji, to także czas podsumowań 
działań w sferze kulturalnej. Zwień-
czył je Gościniec Łomżyński – Zasmakuj 
w Łomży.  

M.Ch: - Gościniec Łomżyń-
ski - Zasmakuj w Łomży, jest to 
trochę zmieniona formuła wy-
darzenia, które do tej pory znali 
nasi mieszkańcy. W tamtym roku 
zaproponowałem łomżanom Lato 
z Radiem. Wydarzenie cieszyło się 
sporym zainteresowaniem. Poja-
wiały się głosy, że rezygnujemy 
z Gościńca. Stwierdziłem wów-
czas, że powrócimy do tej impre-
zy, ale nieco inaczej. Nasze Hasło, 
„Zasmakuj w Łomży” zobligowało 
mnie do tego, żeby wykorzystać je 
promocyjnie. Łomża znana jest 
z dobrej kuchni. Właśnie podczas 
Gościńca Łomżyńskiego rozstrzy-
gnięty został konkurs kulinarny. 
Komisja konkursowa wybrała lau-
reatów. Wszyscy czekają na dobrą 
muzykę, zabawę i to, co działo się 
w przedostatni weekend wakacji, 
to dowód, że warto takie wydarze-
nia organizować. Mimo niesprzy-
jającej pogody łomżanie przyszli 
na Muszlę Koncertową, by zo-
baczyć Łukasza Łyczkowskiego, 
finalistę The Voice Of Poland, 
zespół Happysad oraz Michała 
Szpaka, uczestnika Eurowizji. Po-
stać dla wielu intrygującą, znaną 
z telewizji. Była to propozycja, 
którą wybrali mieszkańcy Łom-
ży, w głosowaniu internetowym 
wskazali właśnie tego wokalistę. 
Śmiało mogę stwierdzić, że był to 
dobry wybór. 

M.S: - A Pana zdaniem Łomża jest mia-
stem, w którym można zasmakować? 

M.Ch: - Można i to na wie-
le sposobów. Po pierwsze, można 
zasmakować w naszym mieście, w 
naszej kulturze, sporcie, rozrywce 
czy potrawach regionalnych. Jest 
to hasło niezwykle ciekawe i wiele 
osób, które przyjeżdża do Łomży 
pyta mnie, co ono oznacza. Koja-
rzy się od razu z jednym wyrobem, 
z którym utożsamiana jest Łomża 
w kraju. My chcemy, to zmienić. 
Chcemy pokazać że można za-

smakować w rodzinnej atmosferze 
tego miasta. To jest hasło, które ma 
zmieniać i pokazywać naszą Łomżę, 
naszą otwartość. Muszę przyznać, 
że zaczyna ono trafiać do naszych 
mieszkańców. Promujemy to hasło 
na rzeczach, które przekazujemy 
rodzicom, znajduje się ono na kocy-
kach czy rejestracjach. Myślę, że jest 
to element rozpoznawalny przynaj-
mniej w regionie.

M.S: - Choć wakacje się kończą, Łom-
ża nie przestaje dobrze się bawić. Już 
wkrótce swoje święto będą mieli odro-
binę starsi łomżyniacy... 

M.Ch: - Tak, już 6 września 
czeka nas Seniorada. Była ona za-
wsze organizowana pod koniec 
września. Teraz jednak chcemy 
zrobić ją z początkiem miesiąca. 
Tak zaproponowali sami seniorzy. 
Liczymy wszyscy na ładną jeszcze 
pogodę i słońce i  że ominą nas ule-
wy. Chociaż jak przez ostatnie lata 
pokazują doświadczenia, senio-
rzy potrafią bawić się przy każdej 
pogodzie. 6 września, jak co roku 
spotkamy się na Starym Rynku. 
Starsi mieszkańcy miasta to grupa 
niezwykle mi bliska. Dlatego już 
na początku kadencji przedstawi-
łem konkretne adresowane do nich 
propozycje. Mam tu na myśli np. 
Kartę Seniora, a co za tym idzie 
bezpłatne przejazdy komunikacją 
miejską. Oprócz tego bardzo dużo 
udało się  zrobić pod względem 
inwestycyjnym, np. Dom Senior 
Wigor. Moim zdaniem, ważne jest, 
aby osobom z bogatym doświad-
czeniem zawodowym i życiowym 
dać możliwość uczestniczenia 
w życiu publicznym i integracji. Tę 
ich aktywność widzę na obradach 
Rady Seniorów, działalności róż-
nych grup, stowarzyszeń, udziale 
w konferencjach i spotkaniach. 6 
września spotkam się z przedsta-
wicielami środowiska na uroczystej 
Radzie Seniorów, gdzie podzię-
kuję im za działalność. Zbliża się 
koniec kadencji samorządu, ale 
także i Rady. Chciałbym wspól-
nie spędzić ten czas. Od godziny 
12 będziemy bawili się przy mu-
zyce. Kończymy wakacje, ale nie 
kończymy wydarzeń kulturalnych 
i rozrywkowych, które są w naszym 
mieście i myślę że seniorzy pokażą 
na co ich stać. 

Poprosiliśmy prezydenta Mariusza Chrzanowskiego 
o refleksję dotyczącą gorącego okresu 
przedwyborczego w Łomży:

„Termin wyborów samorządowych został ogłoszo-
ny przez premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie 
to bardzo krótka i intensywna kampania. Poinformo-
wałem już społeczność naszego miasta że zamierzam 
ubiegać się o reelekcję. 

Ta decyzja, mam nadzieję, przyniesie wiele do-
brego dla naszego miasta, bo inwestycje które zostały 
rozpoczęte w tej kadencji, będą kontynuowane. Gdy 
Komitet Polityczny PiS, czyli partii której członkiem 
jestem od 14 lat, nie udzielił mi nominacji, mimo że 
zarząd wojewódzki poparł jednogłośnie moją kandy-
daturę, otrzymałem wiele głosów wsparcia. W tym od 
osób związanych z PiS, ze stowarzyszeniami patrio-
tycznymi. Prosiły mnie żebym podjął się kandydowa-
nia na drugą kadencję, ponieważ widzą zagrożenie, że 
może wygrać Koalicja Obywatelska.

Poinformowałem władze PiS, że zamierzam pod-
jąć próbę ubiegania się o reelekcję. . Wierzę, że po 
zwycięskich wyborach nadal będę działał  struktu-
rach PiS dlatego, że są to wartości mi bliskie, wartości 
z którymi utożsamiam się od swoich  młodzieńczych 
lat. Działałem w PiS, kiedy jeszcze partia miała jedno-
cyfrowe wyniki. Mimo że ta decyzja zapadła w tajnym 
głosowaniu, może za sprawą opsób, które w Łomży 
nawet nie były, dla mnie najważniejsze jest wsparcie 
mieszkańców Łomży. Odczuwam je w ostatnich ty-
godniach bardzo. Zmotywowało  mnie to, żeby dać 
łomżyniakom wybór, żeby mieszkańcy Łomży zade-
cydowali jakiego chcą mieć prezydenta.

Mieszkańcy Łomży wiedzą, że wystosowałem pi-
smo do najwyższych władz w naszej partii z prośbą 
o wyjaśnienie kwestii  nominacji i nie otrzymałem od-

powiedzi na to pismo. Tak naprawdę ani kandydatka 
PiS na prezydenta ani pełnomocnik PiS w naszym 
mieście nie kontaktowali się ze mną w sprawie udzie-
lenia wsparcia, wspólnego działania na rzecz PiS. 

Jedyny sygnał, jaki otrzymałem od partii to dekla-
racja, że mógłbym kandydować do sejmiku wojewódz-
twa podlaskiego jako lider listy. Jednak Marek Olbryś, 
dyrektor MPGKiM wieloletni działacz samorządowy, 
bardzo też mocno wspierający mnie  w tej kadencji, był 
już tą jedynką na listach do Sejmiku. Jednak w życiu 
powinny przyświecać nam pewne wartości, człowiek 
powinien mieć swoją godność. 

Nie można w taki sposób strącać swoich najbliż-
szych współpracowników. Dziś mówimy, że polityka 
jest brudna. Ale jeżeli nie pokażemy tej drugiej drogi, 
że można postępować inaczej,to ludzie nie będą mieli 
alternatywy. Była to dla mnie propozycja nie do przy-
jęcia. 

Widzimy dzisiaj, pod koniec kadencji, jak Łomża 
wygląda, ile inwestycji jest realizowanych, ile działań 
jest podejmowanych w różnych dziedzinach życia 
społecznego i te działania chciałbym też kontynuować 
w następnej kadencji. 

Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Chrza-
nowskiego to nazwa komitetu prezydenckiego i z ta-
kiego komitetu będę ubiegać się o reelekcję. W nie-
długim czasie przedstawię osoby które wspólnie ze 
mną będą realizowały program wyborczy. Dziś mogę 
powiedzieć że wśród osób które wystartują do Rady 
Miejskiej będą działacze PiS, radni, działacze kultury, 
sportu, przedsiębiorcy, seniorzy, młodzież, czyli cały 
przekrój naszego społeczeństwa bo chcemy pokazać, 
że my mieszkańcy Łomży możemy zrobić bardzo 
dużo dla naszego społeczeństwa, my tutaj żyjemy, my 
podejmujemy decyzje i te decyzje dotyczą nas i nikt 
z zewnątrz nie musi nam mówić że ma być inaczej. 

Prezydent 
Mariusz Chrzanowski: 

Będę 
kandydował 
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PAWEŁ DOMAGAŁA. Krzysiek w „O mnie się  
nie martw” to komediowa rola-perełka.

Opowiem  
ci o mnie

Nie wszyscy wiedzą, że prowadzi podwójne życie: jest aktorem i muzykiem.

Gra w filmie i teatrze, w telewizyjnych serialach, koncertuje przy pełnej widowni, wyda-
je płyty, pisze teksty piosenek i monologów kabaretowych (współtworzył Kabaret Na Koniec 
Świata), podkłada głos w filmach animowanych. Pracuje nad nową płytą „1984", której premiera 
zapowiadana jest na listopad tego roku.

Jego debiutancka płyta „Opowiem ci o mnie” ukazała się w 2016 roku. 
- Muzyka od zawsze jest moją pasją – mówi Dziennikowi Zachodniemu. Nawet będąc na 

studiach aktorskich chciałem być muzykiem i dorabiałem koncertując po klubach. 
Kiedyś profesor Akademii Teatralnej powiedział, że „kiedy brakuje ci słów i nie da się już nic 

powiedzieć, a masz tyle do przekazania, wówczas pojawia się muzyka”. I coś w tym jest. 
Traktuję aktorstwo i muzykę jako rzeczywistości równoległe. Komponując lub nagrywa-

jąc piosenki, myślę sobie „po co mi aktorstwo", przecież robienie muzyki jest tak wspaniałe. 
Na planie filmowym myślę jednak, że aktorstwo jest tak pasjonujące, że mogę żyć bez muzyki. 
A tak naprawdę nie mogę bez jednego ani drugiego. Oba te zajęcia wzajemnie się napędzają 
– muzyka pomaga mi w aktorstwie, a aktorstwo w muzyce, bo w obu przypadkach najważ-
niejsze są emocje. 

- Miałem taki okres, kiedy wydawało mi się, że jestem wielką gwiazdą. Wszyscy klepali mnie 
po ramieniu i mówili, że jestem świetny. Potem nie miałem pracy przez dwa lata. Robiłem różne 
rzeczy. Zostałem statystą. Mój kumpel w serialu, w którym statystowałem, grał główną rolę i po-
wiedział do mnie: „Chodź na obiad". Przyszedł kierownik planu i powiedział, że statyści mają 
kanapki i nie mogą jeść razem z aktorami. Takie rzeczy cię budują, nawet jako aktora. Lekcje 
pokory są najważniejsze w tym zawodzie – opowiedział plejadzie.

- Ostatnio nie angażuję się w kabaretowe występy – to dla Dziennika Zachodniego. Mam 
poczucie nadmiaru szydery i obśmiewania wszystkiego. 

Teatr też mnie ostatnio nie przekonuje. Zwłaszcza od czasu, kiedy zajmuje się głównie po-
jęciem „zła" w człowieku. I mieli ten temat na setkach scen. Mnie ostatnio bardziej ciekawi, co 
w człowieku jest dobrego, ale nie dostawałem propozycji grania w takich spektaklach. Podobnie 
w kinie, interesuje mnie wartościowa rozrywka. Bliżej mi do amerykańskich komedii niż francu-
skiej Nowej Fali. Uważam, że komedia na wysokim poziomie nie jest niczym gorszym niż am-
bitne kino artystyczne. Role komediowe to największe wyzwanie dla aktora, tu mogą polec nawet 
najwybitniejsi aktorzy. Tęsknię też za kinem familijnym, filmami, które można oglądać wspólnie 
z nastolatkami i będzie potem o czym pogadać. W Polsce to jest zaniedbany temat, chciałbym 
kiedyś móc tę lukę wypełnić również w kinie. 

A rodzina aktora? Zuza Grabowska (córka aktora Andrzeja Grabowskiego, grającego rolę 
Kiepskiego) i Paweł Domagała poznali się w szkole teatralnej. Ślub wzięli w 2013 roku. Aktor 
wspominał w wywiadzie dla Twojego stylu: 

- Zaręczyny miały być jak w filmie. Kupiłem pierścionek, przez internet wybrałem odpo-
wiednią restaurację. I było jak w filmie – restauracja okazała się zamknięta. Dobrze, gdy ludzie 
dobierają się na zasadzie podobieństw – mówi. My mamy nawet ten sam numer buta, bez wnika-
nia, kto ma dużą stopę, a kto małą. Czasem wychodzę podczas deszczu i wkładam kalosze Zuzy.

Mają córkę Hanię (ur. 2012). W kwietniu 2018 roku ogłosili, że zostaną rodzicami po raz 
drugi.

Kiedyś Paweł powiedział: „Żyjemy w takich dziwnych czasach, w których wszystko można 
sobie powiedzieć i nie brać za to odpowiedzialności. A wybór partnera to jedyny wolny wybór, 
jaki masz w życiu. To trudna decyzja, ryzykowna, na całe życie. Domeną męskości jest wzięcie 
odpowiedzialności za decyzję, którą się podjęło. Wierność jest najważniejszym atrybutem mę-
skości i naprawdę chciałbym się jej trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż 
wierność przysiędze, jaką się złożyło? Zwłaszcza wobec kobiety, która ma więcej empatii, jest po 
prostu lepszym człowiekiem. 

Ja nawet nie jestem złotą rączką. Nie zmienię koła w samochodzie, nie zawieszę żyrandola, 
a gdy raz chciałem powiesić obraz, to przewierciłem kabel w ścianie i wysadziło prąd w całym 
pionie” .

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. 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
Sprzedam 675 m2: hala - magazyn 
- garaż, konstrukcja ocynkowana z 
solidnych okrągłych rur, 9mx75m = 
675 m2 długa, 4,5 m wysoka. Cena 
49 tys. Tel. 600 588 666.

Mieszkanie 70 m2 w Łomży, 3 Maja, 

II piętro trzy pokoje do wynajęcia 
od września. 900 zł odstępne, 300 zł  
czynsz + opłaty. Tel. 600 588 666.

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

KOMINIKAT
ZAGINĘŁA LEGITYMACJA STUDENC-
KA NA NAZWISKO KINGA KARWOW-
SKA WYSTAWIONA PRZEZ AWF W 
WARSZAWIE. KONTAKT: 511 008 665.

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
Zatrudnię doświadczoną osobę przy 
produkcji mebli ogrodowych, po-
szukuję do wynajęcia stodołę min. 
200 m2. Tel. 600 588 666.

Przyjmę pracownika do gospodar-
stwa rolnego. Tel. 600 477 581.

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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PAWEŁ DOMAGAŁA. Krzysiek w „O mnie się  
nie martw” to komediowa rola-perełka.

Opowiem  
ci o mnie

Nie wszyscy wiedzą, że prowadzi podwójne życie: jest aktorem i muzykiem.

Gra w filmie i teatrze, w telewizyjnych serialach, koncertuje przy pełnej widowni, wyda-
je płyty, pisze teksty piosenek i monologów kabaretowych (współtworzył Kabaret Na Koniec 
Świata), podkłada głos w filmach animowanych. Pracuje nad nową płytą „1984", której premiera 
zapowiadana jest na listopad tego roku.

Jego debiutancka płyta „Opowiem ci o mnie” ukazała się w 2016 roku. 
- Muzyka od zawsze jest moją pasją – mówi Dziennikowi Zachodniemu. Nawet będąc na 

studiach aktorskich chciałem być muzykiem i dorabiałem koncertując po klubach. 
Kiedyś profesor Akademii Teatralnej powiedział, że „kiedy brakuje ci słów i nie da się już nic 

powiedzieć, a masz tyle do przekazania, wówczas pojawia się muzyka”. I coś w tym jest. 
Traktuję aktorstwo i muzykę jako rzeczywistości równoległe. Komponując lub nagrywa-

jąc piosenki, myślę sobie „po co mi aktorstwo", przecież robienie muzyki jest tak wspaniałe. 
Na planie filmowym myślę jednak, że aktorstwo jest tak pasjonujące, że mogę żyć bez muzyki. 
A tak naprawdę nie mogę bez jednego ani drugiego. Oba te zajęcia wzajemnie się napędzają 
– muzyka pomaga mi w aktorstwie, a aktorstwo w muzyce, bo w obu przypadkach najważ-
niejsze są emocje. 

- Miałem taki okres, kiedy wydawało mi się, że jestem wielką gwiazdą. Wszyscy klepali mnie 
po ramieniu i mówili, że jestem świetny. Potem nie miałem pracy przez dwa lata. Robiłem różne 
rzeczy. Zostałem statystą. Mój kumpel w serialu, w którym statystowałem, grał główną rolę i po-
wiedział do mnie: „Chodź na obiad". Przyszedł kierownik planu i powiedział, że statyści mają 
kanapki i nie mogą jeść razem z aktorami. Takie rzeczy cię budują, nawet jako aktora. Lekcje 
pokory są najważniejsze w tym zawodzie – opowiedział plejadzie.

- Ostatnio nie angażuję się w kabaretowe występy – to dla Dziennika Zachodniego. Mam 
poczucie nadmiaru szydery i obśmiewania wszystkiego. 

Teatr też mnie ostatnio nie przekonuje. Zwłaszcza od czasu, kiedy zajmuje się głównie po-
jęciem „zła" w człowieku. I mieli ten temat na setkach scen. Mnie ostatnio bardziej ciekawi, co 
w człowieku jest dobrego, ale nie dostawałem propozycji grania w takich spektaklach. Podobnie 
w kinie, interesuje mnie wartościowa rozrywka. Bliżej mi do amerykańskich komedii niż francu-
skiej Nowej Fali. Uważam, że komedia na wysokim poziomie nie jest niczym gorszym niż am-
bitne kino artystyczne. Role komediowe to największe wyzwanie dla aktora, tu mogą polec nawet 
najwybitniejsi aktorzy. Tęsknię też za kinem familijnym, filmami, które można oglądać wspólnie 
z nastolatkami i będzie potem o czym pogadać. W Polsce to jest zaniedbany temat, chciałbym 
kiedyś móc tę lukę wypełnić również w kinie. 

A rodzina aktora? Zuza Grabowska (córka aktora Andrzeja Grabowskiego, grającego rolę 
Kiepskiego) i Paweł Domagała poznali się w szkole teatralnej. Ślub wzięli w 2013 roku. Aktor 
wspominał w wywiadzie dla Twojego stylu: 

- Zaręczyny miały być jak w filmie. Kupiłem pierścionek, przez internet wybrałem odpo-
wiednią restaurację. I było jak w filmie – restauracja okazała się zamknięta. Dobrze, gdy ludzie 
dobierają się na zasadzie podobieństw – mówi. My mamy nawet ten sam numer buta, bez wnika-
nia, kto ma dużą stopę, a kto małą. Czasem wychodzę podczas deszczu i wkładam kalosze Zuzy.

Mają córkę Hanię (ur. 2012). W kwietniu 2018 roku ogłosili, że zostaną rodzicami po raz 
drugi.

Kiedyś Paweł powiedział: „Żyjemy w takich dziwnych czasach, w których wszystko można 
sobie powiedzieć i nie brać za to odpowiedzialności. A wybór partnera to jedyny wolny wybór, 
jaki masz w życiu. To trudna decyzja, ryzykowna, na całe życie. Domeną męskości jest wzięcie 
odpowiedzialności za decyzję, którą się podjęło. Wierność jest najważniejszym atrybutem mę-
skości i naprawdę chciałbym się jej trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż 
wierność przysiędze, jaką się złożyło? Zwłaszcza wobec kobiety, która ma więcej empatii, jest po 
prostu lepszym człowiekiem. 

Ja nawet nie jestem złotą rączką. Nie zmienię koła w samochodzie, nie zawieszę żyrandola, 
a gdy raz chciałem powiesić obraz, to przewierciłem kabel w ścianie i wysadziło prąd w całym 
pionie” .
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Pianista

TVP1 piątek 23.00
Ekranizacja wspomnień Władysława Szpilmana. W roli 

głównej Adrien Brody. Szpilman, wybitny polski pianista 
żydowskiego pochodzenia żyje w warszawskim getcie. 

Udaje mu się stamtąd uciec. Ukrywa się samotnie 
w ruinach Warszawy. Niespodziewanie to przyjaźń 

z niemieckim oficerem pozwoli mu przetrwać najcięższy 
okres...

Poszukiwana 
Sarah Pender

WP piątek 20.00
Opowieść o najbardziej poszukiwanej przestępczyni 

w historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. 
Pewnego dnia współlokatorzy Sarah giną 

w niewyjaśnionych okolicznościach. Podejrzenia padają 
na nią, zostaje skazana na 110 lat pozbawienia wolności. 

Ucieka z więzienia.

The Walk. 
Sięgając chmur

TVP2 sobota 22.15
Film biograficzny o francuskim artyście akrobacie. 
Philippe Petit zasłynął w świecie spacerem po linie 
rozpiętej między bliźniaczymi wieżami World Trade 
Center. Głośnego wyczynu dokonał w wieku 25 lat, 

w sierpniu 1974 roku. 

GranatowyPrawieCzarny
ATM Rozrywka sobota 19.00

25-letni Hiszpan, Jorge chce porzucić posadę sprzątacza, 
którą odziedziczył po ojcu. Z trudem godzi pracę i opiekę 

nad sparaliżowanym ojcem ze studiami. Pewnego 
dnia brat Antonio, który odsiaduje wyrok, prosi Jorge 

o „zastępstwo” – jest bezpłodny...

Kill Bill
TV4 niedziela 21.45

Budząca się ze śpiączki kobieta (Uma Thurman) 
poprzysięga zemstę organizacji płatnych zabójców, 

do której sama kiedyś należała. Głośny film Quentina 
Tarantino, podczas zdjęć zużyto ponad 1700 litrów 

sztucznej krwi, w filmie ginie 95 osób i 17 razy pada słowo 
„fuck”.

Kryminał i dramat obyczajowy

Dwaj bracia:  
jak ogień i woda

Sześcioodcinkowy miniserial to wstrząsający 
dramat rodzinny, który opowiada o losach arabskie-
go klanu, żyjącego w jednej z berlińskich dzielnic. 

To opowieść o rodzinie, przyjaźni zdradzie i za-
ufaniu. 

W centrum opowieści znajduje się Toni Ha-
mady, Libańczyk, który mieszka wraz z rodziną 
w Niemczech od 26 lat. Wszystko wskazuje na to, 
że niedługo stanie na czele wpływowego, arabskiego 
rodu, który kontroluje berlińską dzielnicę Neukolln. 

W rzeczywistości Toni pragnie jednak porzucić 
swoją kryminalną przeszłość i razem z żoną i có-
reczką uciec z Berlina. Dramatyczny splot wydarzeń 
sprawia, że musi zmienić plany. Podczas policyjnego 
nalotu ginie jeden z funkcjonariuszy, a brat Toniego 
zostaje aresztowany. Główny bohater, chcąc pomóc 
bratu, wpada w spiralę przestępczości, intrygi i zdra-
dy, z której, jak się wydaje, nie ma już żadnej ucieczki.

Toni to twardy mafijny boss, który potrafi ostro 
negocjować z partnerami w interesach i budzić grozę 
wśród innych przestępców. Jednak zaraz potem staje 
się kochającym mężem i ojcem, który czyta swojej 

córce bajki na dobranoc. W tym samym czasie w ży-
ciu głównego bohatera pojawi się Vince, przyjaciel 
z młodości, który będzie chciał pomóc Toniemu 
w prowadzeniu rodzinnych interesów. Jednak jego 
obecność wpłynie negatywnie na relacje braci i do-
prowadzi do wielu konfliktów.

Tytuł serialu nawiązuje do czterech przecznic, 
które zajmuje berlińska dzielnica Neukolln, właśnie 
nią rządzą główni bohaterowie. 

4 Blocks
TVP1 sobota 23.25 odc. 1/6

Historia prawdziwa

Kariera, 
miłość… 
tragedia

Film inspirowany życiem i karierą 
sportową Przemysława Salety. 

To wielowymiarowa, wstrząsająca opowieść. 
Z jednej strony porusza temat odwagi, woli walki 
i dążenia do zwycięstwa za wszelką cenę. Z drugiej, 
mówi o najtrudniejszych życiowych wyborach, wo-
bec których człowiek zawsze zostaje sam. „Bokser" 
to historia człowieka, który w obliczu zagrożenia 
życia ukochanej córki odkrywa prawdę o sobie. Hi-
storia człowieka, którego życie, dotąd podporząd-
kowane karierze, zmienia się pod wpływem choro-
by córki. 

Film był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany 
podczas festiwali filmowych i konkursów kinemato-
graficznych w Polsce i za granicą.

Przemek (Szymon Bobrowski) marzy o tytule 
mistrza świata w kickboxingu. Trenować zaczyna 
w dość późnym wieku, dlatego niewielu daje mu 
szansę na karierę sportową. Wielka determinacja 
oraz wiara w swoje możliwości sprawiają, że podpo-
rządkowuje całe życie reżimowi ćwiczeń, pod okiem 
oddanego mu bezgranicznie trenera (Krzysztof 
Kiersznowski). Czas pokazuje, że jego upór się opła-
ca. W dniu walki o swój pierwszy pas mistrzowski 

Przemek czuje, że ma świat u swoich stóp! Szczęście 
potęguje wiadomość, że jego świeżo poślubiona żona 
Ewa (Anna Przybylska) właśnie urodziła córkę…

Bokser
Metro piątek 20.00

będzie się działo

„American Psycho" opowiada o losach 
Patricka Batemana (Christian Bale), 

przystojnego, wykształconego i niezwykle 
inteligentnego maklera z Wall Street. 

Dwudziestosiedmioletni Patrick mieszka w luk-
susowym apartamencie i ubiera się w najdroższych 
sklepach. W dzień zarabia fortunę na operacjach 
giełdowych, w nocy wiedzie drugie życie, o którym 
wie tylko on sam .... i jego ofiary. Patrick jest bo-
wiem seryjnym zabójcą, którego wyczyny niejed-
nemu spędziłyby sen z powiek. Czuje się bezkarny 
i drwi sobie z wszystkiego i wszystkich. Nikt ani nic 
nie jest w stanie go powstrzymać. Jak daleko zdoła 
się posunąć...?

Na trop Pa-
tricka Batema-
na mordującego 
p r z y p a d k o w e 
ofiary w bardzo 
wymyślny sposób, 
wpada detektyw 
Kimball (Willem 
Dafoe).

Pewnie nie wiesz…

Przy każdej scenie z udziałem detektywa Do-
nalda Kimballa (Willem Dafoe), reżyserka prosiła 
go, aby zachowywał się tak, jakby 1. wiedział, że 
Bateman zabił Allena (jednego z bohaterów filmu) 2. 
nie wiedział, że Bateman zabił Allena i 3. nie był do 
końca przekonany, co do winy Batemana. Nakręcano 
trzy wersje sceny. Reżyserka miała wówczas możli-
wość wymieszania ujęć, co sprawia, że widz nie bar-
dzo wie, co naprawdę myśli detektyw.

Ekranizacja kontrowersyjnej powieści Breta 
Eastona Ellisa (ur.1964 rok) o nowojorskim yuppie, 
który wieczorami przeobraża się w seryjnego mor-
dercę kobiet, pełna drastycznych, krwawych i por-
nograficznych scen, przedstawionych beznamiętnym 
tonem. Po protestach feministek wydawnictwo Si-
mon & Schuster zrezygnowało z publikacji książki 
(wydanej następnie przez Vintage).

American Psycho
Stopklatka TV
 sobota 00.40

Decyduje przypadek

Przystojny, 
inteligentny morderca

Kierowca wychodzi z więzienia

Pogmatwane 
losy

Głównym bohaterem jest niejaki Kierowca (Dwayne John-
son). Mężczyzna wychodzi po latach odsiadki z więzienia i… 
zabija na oczach wszystkich człowieka, którego akta znalazł 
w przygotowanym specjalnie dla siebie samochodzie zaparko-
wanym przed zakładem karnym! 

Potem eliminuje kolejne osoby. Jak się okaże, wszystkie one 
miały przed laty coś wspólnego ze śmiercią jego brata. Szale-
jącego po mieście Kierowcę stara się zlokalizować piękna po-
licjantka Cicero (Carla Gugino), a także odchodzący na eme-
ryturę, nadużywający narkotyków, dziwnie zaaferowany całą 
sprawą bezimienny starszy policjant (Billy Bob Thornton). 

Na byłego skazańca poluje również płatny zabójca, urado-
wany, że wreszcie znalazł godnego siebie rywala.

Stopniowo odkrywamy pogmatwane relacje łączące te oso-
by dramatu.

Pewnie nie wiesz…

Nie tylko jego ojciec, ale także dziadek, trzech wujków i sze-
ściu kuzynów Dwayne Johnsona było zapaśnikami.

Dwayne cierpi na arachnofobię, panicznie boi się pająków.
Chociaż przez większość swojego życia mieszkał w Stanach 

Zjednoczonych, ma obywatelstwo Samoa, ponieważ jego matka 
jest z Samoa.

Według „Forbesa” jego zarobki w 2016 roku wyniosły około 
64,5 miliona dolarów, co uczyniło go najlepiej zarabiającym ak-
torem w tym roku.

W pogoni za zemstą
TV Puls piątek 21.50
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dla siebie
Pianista

TVP1 piątek 23.00
Ekranizacja wspomnień Władysława Szpilmana. W roli 

głównej Adrien Brody. Szpilman, wybitny polski pianista 
żydowskiego pochodzenia żyje w warszawskim getcie. 

Udaje mu się stamtąd uciec. Ukrywa się samotnie 
w ruinach Warszawy. Niespodziewanie to przyjaźń 

z niemieckim oficerem pozwoli mu przetrwać najcięższy 
okres...

Poszukiwana 
Sarah Pender

WP piątek 20.00
Opowieść o najbardziej poszukiwanej przestępczyni 

w historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. 
Pewnego dnia współlokatorzy Sarah giną 

w niewyjaśnionych okolicznościach. Podejrzenia padają 
na nią, zostaje skazana na 110 lat pozbawienia wolności. 

Ucieka z więzienia.

The Walk. 
Sięgając chmur

TVP2 sobota 22.15
Film biograficzny o francuskim artyście akrobacie. 
Philippe Petit zasłynął w świecie spacerem po linie 
rozpiętej między bliźniaczymi wieżami World Trade 
Center. Głośnego wyczynu dokonał w wieku 25 lat, 

w sierpniu 1974 roku. 

GranatowyPrawieCzarny
ATM Rozrywka sobota 19.00

25-letni Hiszpan, Jorge chce porzucić posadę sprzątacza, 
którą odziedziczył po ojcu. Z trudem godzi pracę i opiekę 

nad sparaliżowanym ojcem ze studiami. Pewnego 
dnia brat Antonio, który odsiaduje wyrok, prosi Jorge 

o „zastępstwo” – jest bezpłodny...

Kill Bill
TV4 niedziela 21.45

Budząca się ze śpiączki kobieta (Uma Thurman) 
poprzysięga zemstę organizacji płatnych zabójców, 

do której sama kiedyś należała. Głośny film Quentina 
Tarantino, podczas zdjęć zużyto ponad 1700 litrów 

sztucznej krwi, w filmie ginie 95 osób i 17 razy pada słowo 
„fuck”.

Kryminał i dramat obyczajowy

Dwaj bracia:  
jak ogień i woda

Sześcioodcinkowy miniserial to wstrząsający 
dramat rodzinny, który opowiada o losach arabskie-
go klanu, żyjącego w jednej z berlińskich dzielnic. 

To opowieść o rodzinie, przyjaźni zdradzie i za-
ufaniu. 

W centrum opowieści znajduje się Toni Ha-
mady, Libańczyk, który mieszka wraz z rodziną 
w Niemczech od 26 lat. Wszystko wskazuje na to, 
że niedługo stanie na czele wpływowego, arabskiego 
rodu, który kontroluje berlińską dzielnicę Neukolln. 

W rzeczywistości Toni pragnie jednak porzucić 
swoją kryminalną przeszłość i razem z żoną i có-
reczką uciec z Berlina. Dramatyczny splot wydarzeń 
sprawia, że musi zmienić plany. Podczas policyjnego 
nalotu ginie jeden z funkcjonariuszy, a brat Toniego 
zostaje aresztowany. Główny bohater, chcąc pomóc 
bratu, wpada w spiralę przestępczości, intrygi i zdra-
dy, z której, jak się wydaje, nie ma już żadnej ucieczki.

Toni to twardy mafijny boss, który potrafi ostro 
negocjować z partnerami w interesach i budzić grozę 
wśród innych przestępców. Jednak zaraz potem staje 
się kochającym mężem i ojcem, który czyta swojej 

córce bajki na dobranoc. W tym samym czasie w ży-
ciu głównego bohatera pojawi się Vince, przyjaciel 
z młodości, który będzie chciał pomóc Toniemu 
w prowadzeniu rodzinnych interesów. Jednak jego 
obecność wpłynie negatywnie na relacje braci i do-
prowadzi do wielu konfliktów.

Tytuł serialu nawiązuje do czterech przecznic, 
które zajmuje berlińska dzielnica Neukolln, właśnie 
nią rządzą główni bohaterowie. 

4 Blocks
TVP1 sobota 23.25 odc. 1/6

Historia prawdziwa

Kariera, 
miłość… 
tragedia

Film inspirowany życiem i karierą 
sportową Przemysława Salety. 

To wielowymiarowa, wstrząsająca opowieść. 
Z jednej strony porusza temat odwagi, woli walki 
i dążenia do zwycięstwa za wszelką cenę. Z drugiej, 
mówi o najtrudniejszych życiowych wyborach, wo-
bec których człowiek zawsze zostaje sam. „Bokser" 
to historia człowieka, który w obliczu zagrożenia 
życia ukochanej córki odkrywa prawdę o sobie. Hi-
storia człowieka, którego życie, dotąd podporząd-
kowane karierze, zmienia się pod wpływem choro-
by córki. 

Film był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany 
podczas festiwali filmowych i konkursów kinemato-
graficznych w Polsce i za granicą.

Przemek (Szymon Bobrowski) marzy o tytule 
mistrza świata w kickboxingu. Trenować zaczyna 
w dość późnym wieku, dlatego niewielu daje mu 
szansę na karierę sportową. Wielka determinacja 
oraz wiara w swoje możliwości sprawiają, że podpo-
rządkowuje całe życie reżimowi ćwiczeń, pod okiem 
oddanego mu bezgranicznie trenera (Krzysztof 
Kiersznowski). Czas pokazuje, że jego upór się opła-
ca. W dniu walki o swój pierwszy pas mistrzowski 

Przemek czuje, że ma świat u swoich stóp! Szczęście 
potęguje wiadomość, że jego świeżo poślubiona żona 
Ewa (Anna Przybylska) właśnie urodziła córkę…

Bokser
Metro piątek 20.00

będzie się działo

„American Psycho" opowiada o losach 
Patricka Batemana (Christian Bale), 

przystojnego, wykształconego i niezwykle 
inteligentnego maklera z Wall Street. 

Dwudziestosiedmioletni Patrick mieszka w luk-
susowym apartamencie i ubiera się w najdroższych 
sklepach. W dzień zarabia fortunę na operacjach 
giełdowych, w nocy wiedzie drugie życie, o którym 
wie tylko on sam .... i jego ofiary. Patrick jest bo-
wiem seryjnym zabójcą, którego wyczyny niejed-
nemu spędziłyby sen z powiek. Czuje się bezkarny 
i drwi sobie z wszystkiego i wszystkich. Nikt ani nic 
nie jest w stanie go powstrzymać. Jak daleko zdoła 
się posunąć...?

Na trop Pa-
tricka Batema-
na mordującego 
p r z y p a d k o w e 
ofiary w bardzo 
wymyślny sposób, 
wpada detektyw 
Kimball (Willem 
Dafoe).

Pewnie nie wiesz…

Przy każdej scenie z udziałem detektywa Do-
nalda Kimballa (Willem Dafoe), reżyserka prosiła 
go, aby zachowywał się tak, jakby 1. wiedział, że 
Bateman zabił Allena (jednego z bohaterów filmu) 2. 
nie wiedział, że Bateman zabił Allena i 3. nie był do 
końca przekonany, co do winy Batemana. Nakręcano 
trzy wersje sceny. Reżyserka miała wówczas możli-
wość wymieszania ujęć, co sprawia, że widz nie bar-
dzo wie, co naprawdę myśli detektyw.

Ekranizacja kontrowersyjnej powieści Breta 
Eastona Ellisa (ur.1964 rok) o nowojorskim yuppie, 
który wieczorami przeobraża się w seryjnego mor-
dercę kobiet, pełna drastycznych, krwawych i por-
nograficznych scen, przedstawionych beznamiętnym 
tonem. Po protestach feministek wydawnictwo Si-
mon & Schuster zrezygnowało z publikacji książki 
(wydanej następnie przez Vintage).

American Psycho
Stopklatka TV
 sobota 00.40

Decyduje przypadek

Przystojny, 
inteligentny morderca

Kierowca wychodzi z więzienia

Pogmatwane 
losy

Głównym bohaterem jest niejaki Kierowca (Dwayne John-
son). Mężczyzna wychodzi po latach odsiadki z więzienia i… 
zabija na oczach wszystkich człowieka, którego akta znalazł 
w przygotowanym specjalnie dla siebie samochodzie zaparko-
wanym przed zakładem karnym! 

Potem eliminuje kolejne osoby. Jak się okaże, wszystkie one 
miały przed laty coś wspólnego ze śmiercią jego brata. Szale-
jącego po mieście Kierowcę stara się zlokalizować piękna po-
licjantka Cicero (Carla Gugino), a także odchodzący na eme-
ryturę, nadużywający narkotyków, dziwnie zaaferowany całą 
sprawą bezimienny starszy policjant (Billy Bob Thornton). 

Na byłego skazańca poluje również płatny zabójca, urado-
wany, że wreszcie znalazł godnego siebie rywala.

Stopniowo odkrywamy pogmatwane relacje łączące te oso-
by dramatu.

Pewnie nie wiesz…

Nie tylko jego ojciec, ale także dziadek, trzech wujków i sze-
ściu kuzynów Dwayne Johnsona było zapaśnikami.

Dwayne cierpi na arachnofobię, panicznie boi się pająków.
Chociaż przez większość swojego życia mieszkał w Stanach 

Zjednoczonych, ma obywatelstwo Samoa, ponieważ jego matka 
jest z Samoa.

Według „Forbesa” jego zarobki w 2016 roku wyniosły około 
64,5 miliona dolarów, co uczyniło go najlepiej zarabiającym ak-
torem w tym roku.

W pogoni za zemstą
TV Puls piątek 21.50



rozrywka
Zambrowiacy 
pożegnali lato  
z Ewą Farną 

Młodość, niespożyta energia 
i radość. Tak właśnie można 
podsumować pożegnanie za-
mbrowskich wakacji. Tak jak 
w całym regionie, tak i w Za-
mbrowie pogoda w weekend 
nie rozpieszczała. Przedostatni 
weekend wakacji przypominał 
raczej wczesną jesień niż późne 
lato. Nie zniechęciło to jednak 
zambrowiaków, by na parkin-
gu przy Targowicy Miejskiej 
wspólnie żegnać czas słońca, odpoczynku i beztroski. Nic w tym dziwnego, 
gdy na scenie pojawia się taka gwiazda, jak Ewa Farna. Swoim głosem zdoła-
ła przegonić deszcz, by wspólnie z tłumnie przybyłymi mieszkańcami Zam-
browa śpiewać i tańczyć.  

REPERTUAR KINA 
MILLENIUM 31.08 – 06.09

„Co w trawie piszczy” : od piątku 31 sierpnia – do 02 września, duża sala, 
godz. 09.30 
„Auta 3” : od piątku 31 sierpnia – do 02 września, duża sala, godz. 11.30
„Książę Czaruś” : od piątku 31 sierpnia – do 02 września, duża sala, 
godz.13.45
„Patryk” : od piątku 31 sierpnia – do 02 września, duża sala, godz. 16.00
od poniedziałku 03 września – do 06 września, mała sala, godz. 
16.00 
„Odlotowy Nielot” : od piątku 31 sierpnia – do 02 września, mała sala, godz. 
09.30
„Iniemamocni2” : od piątku 31 sierpnia – do 02 września, mała sala, godz. 
11.15
„Uprowadzona Księżniczka” : od piątku 31 sierpnia – do 02 września, mała 
sala, godz. 13.45
„Kaczki z gęsiej paczki” : od piątku 31 sierpnia – do 02 września, mała sala, 
godz. 16. 00
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa” : od poniedziałku 03 września – do 06 
września, duża sala, godz. 11.30 
„Krzysiu, gdzie jesteś?” : od poniedziałku 03 września – do 06 września, duża 
sala, godz. 14.00, wtorek 04 września, duża sala, godz. 09.30
„The Meg” : od poniedziałku 03 września – do 06 września, duża sala, godz. 
16.00 
„Jak zostać czarodziejem?” : od poniedziałku 03 września – do 06 września, 
mała sala, godz. 10.00, 12.00, 14.00

Na prośby widzów Kino Millenium prezentuje dodatkowo znakomity 
polski film z Joanną Kulig i Tomaszem Kotem  „Zimna wojna”.

Podwójny lot  
w kinie Millenium

Dywizjon 303 czekał prawie 80 lat na swoją kinową opowieść. Ku zaskoczeniu 
wszystkich, historia brawurowych polskich lotników została opowiedziana PO-
DWÓJNIE - przez Brytyjczyków w filmie „303. Bitwa o Anglię” i przez Polaków w „Dy-
wizjonie 303. Historii prawdziwej”. Jak te filmy od siebie odróżnić, skoro oba miały 
premiery pod koniec wakacji a ich plakaty są do siebie uderzająco podobne?

Jeśli czytałeś głośną książkę Arkadego Fiedlera, która jeszcze kilkanaście 
lat temu była obowiązkową lekturą szkolną, cenisz prawdę historyczną i lu-
bisz słuchać głosu Edyty Górniak - wybierz polską produkcję. Jeśli chciałbyś 
się dowiedzieć co Anglicy sądzą o naszym udziale w historii oraz chciałbyś 
usłyszeć jak sadystyczny Ramsay Bolton z „Gry o tron” wciela się w szar-
manckiego pilota i mówi po polsku - idź na brytyjską opowieść. Jeśli już nie 
wiesz co wybrać - najlepiej zobacz oba filmy i porównaj sam! Pamiętaj tylko, 
że Marcin Dorociński w roli dowódcy Witolda Urbanowicza patrzy na Cie-
bie z brytyjskiej wersji plakatu, natomiast Piotr Adamczyk w tej samej roli, 
uśmiecha się do Ciebie w wersji polskiej. Co ciekawe w obu produkcjach na 
wydarzenia patrzymy z perspektywy Jana Zumbacha - pilota uchodzącego 
za najbardziej przystojnego i szalenie odważnego. U Brytyjczyków grany 
jest przez Iwana Rheona, u Polaków przez Macieja Zakościelnego. 

Oba filmy to nie lada gratka zarówno dla miłośników podniebnych 
manewrów, jak i ziemskich romansów. Z historią polskich lotników, któ-
rzy za życia stali się legendą, powinni zetknąć się nie tylko znawcy tematu, 
ale i polska młodzież, by mogła docenić naszych i poczuć dumę narodową. 
Który z tych „dwóch lotów” dostarczy Wam większych emocji - musicie 
zdecydować sami. 



Ziemia Łomżyńska

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy czuwa nad 
bezpieczeństwem mieszkańców tej miejscowości i całej gminy 
Nowogród, a jak trzeba to dalszych okolic, niemal tyle lat, ile 
liczy sobie odrodzona 100 lat temu niepodległa Polska.    Mszą 
Św. w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Nowogrodzie pod przewodnictwem księdza proboszcza 
Remigiusza Krajewskiego rozpoczęły się uroczystości 90-lecia 
OSP w Mątwicy.

Jak informuje Karol Babiel z nowogrodzkiego magistra-
tu, w kościele na wspólnej modlitwie zgromadziły się poczty 
sztandarowe OSP z gminy Nowogród, a także Zbójnej, Ku-
pisk i Konarzyc. W nabożeństwie uczestniczyli zaproszeni 
goście, a także rodziny strażaków ochotników i mieszkańcy 
Mątwicy.

Dalsza część jubileuszu, ze względu na niesprzyjającą 
aurę odbyła się w świetlicy w Mątwicy.

- Starania o zawiązanie straży w Mątwicy rozpoczęto 
już w niespełna dziesięć lat od odzyskania przez Polskę 
Niepodległości - mówił Adam Zaczek, prezes OSP Mą-
twica przedstawiając rys historyczny jednostki. - W 2003 
roku po przeanalizowaniu możliwości rozwoju OSP, jak też 
przy pozyskiwaniu coraz lepszego sprzętu zarząd podjął de-
cyzję o sprzedaży starej remizy i budowie nowego obiektu 

w obecnym miejscu. Wszystkie prace budowlane, jak to było 
w poprzednich latach członkowie OSP wykonali sami - do-
dawał prezes Zaczek.

Mija także 10 lat od poświęcenia i nadania sztandaru 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy. Podczas tamtej 
uroczystości ówczesny Komendant Wojewódzki Państwo-
wej Straży Pożarnej Jan Gradkowski przekazał rozkaz Ko-
mendanta Głównego PSP o przyłączeniu OSP Mątwica do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W czasie uroczystości 90-lecia sztandar Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mątwicy został odznaczony Podlaskim 
Krzyżem Floriańskim. Zostali wyróżnieni także strażacy. 
Odznakę Wzorowy strażak otrzymali: dh Witold Mała-
chwiej, dr Andrzej Babowicz i dr Leszek Białowąs. Brązowy 
Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Wiesław 
Parzych, dh Artur Rainko, dh Marcin Żelazny, dh Grze-
gorz Kurpiewski i dh Jakub Kurpiewski. Brązową Odznaką 
Honorową "Podlaski Krzyż Floriański" zostali odznaczeni: 
druh Adam Zaczek - Prezes OSP Mątwica i druh Bogdan 
Chętnik - Komendant OSP Mątwica.

Uczestniczący w jubileuszu 90-lecia druh Jan Grad-
kowski, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP podkreślał dobre re-
lacje z jednostką OSP w Mątwicy i mieszkańcami miej-
scowości. Życzenia jubilatom złożył także Zenon Biało-
brzeski Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Białymstoku i Kazimierz Dąbkowski Prezes Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP. Do życzeń dołączył się także 
Dionizy Krzyna - Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Łomży. W imieniu samorządu Województwa 
Podlaskiego na uroczystości obecny był Stefan Krajew-
ski członek zarządu, który wraz z gratulacjami przekazał 
strażakom wąż W-52. Życzenia przekazali także: Elżbieta 
Parzych - Starosta Łomżyński, Krzysztof Chojnowski - 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodzie, Broni-
sław Zwierciadłowski - Prezes Zarządu Miejsko-Gmin-
nego ZOSP RP w Nowogrodzie, a także Grzegorz Palka 
- Burmistrz Nowogrodu i druhowie z sąsiednich jedno-
stek OSP.

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży pożarnej w Mą-
twicy zakończył uroczysty obiad.

Piękny wiek strażaków z Mątwicy



a to ciekawe

Pełnometrażowy film dokumentalny  
o strajku w Stoczni Gdańskiej

100 minut  
wielkiej historii

Rzadko się zdarza, by film dokumentalny dorównał popular-
nością fabularnemu. W historii polskiego kina jest jednak pewien 
wyjątek – dokument, który – gdy wszedł na ekrany – prawdopodob-
nie widzieli wszyscy, choć gazety zamiast jego tytułu w swych pro-
gramach kin zamieszczały jedynie adnotację „wszystkie seanse wy-
przedane”. To „Robotnicy ’80”, czyli filmowy zapis strajku w Stoczni 
Gdańskiej, który zmienił historię nie tylko Polski.

To relacja z przebiegu akcji strajkowej i sierpniowych negocja-
cji Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z przedstawicielami 
Komisji Rządowej. Mikrofon i kamera na sali obrad pozwoliły za-
rejestrować najbardziej dramatyczne chwile wydarzeń, lecz również 
pokazać nową jakość, którą reprezentuje w negocjacjach strona ro-
botnicza.

Negocjacje Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 
z przedstawicielami Komisji Rządowej doprowadziły do podpisania 

w ostatni dzień sierpnia 1980 roku 
porozumienia, które w niespełna trzy 
tygodnie później zaowocowało po-
wstaniem Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego Solidar-
ność. 

Zrealizowany błyskawicznie film 
chwytał na gorąco tworzącą się wła-
śnie historię. 

Obraz nie zawsze jest najwyższej 
jakości, czasem wizja wręcz znika, 
twórcy zdecydowali się jednak włą-
czyć do filmu i te fragmenty – jak tłu-
maczyli – dla dochowania wierności 
prawdzie.

Robotnicy '80
TVP Historia piątek 20.10

Plakat 
Andrzeja 

Pągowskiego

Gdzie jest  
Porozumienie Gdańskie?

Dokument przedstawia efekty dziennikarskiego śledztwa w spra-
wie zaginionych w tajemniczych okolicznościach egzemplarzy poro-
zumień podpisanych 31 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej. Twórcy 
spotykają się z różnymi osobami, które zrekonstruują losy i odrzucą 
kolejne hipotezy na temat ich zniknięcia:

Skradzione przez SB? Celowo lub przypadkowo zniszczone? 
Przechowywane – tak twierdzi jeden z rozmówców – jako relikwie? 
Wywiezione za granicę?

Gdzie jest Porozumienie Gdańskie?
TVP Historia sobota 19.10

Średniowieczni wojownicy 
zyskali nieśmiertelność dzięki 
kulturze. Wciąż żyją w hitach ki-
nowych, książkach, grach kom-
puterowych. 

Wojownicy w turniejach 
walczyli o względy dam i stawa-
li się gwiazdami średniowiecza, 
zyskując uznanie i popularność 
wśród wszystkich warstw spo-
łecznych. Dzięki romansom 
dworskim do naszych czasów 
przetrwał wyidealizowany obraz 
szlachetnych, odważnych i hono-
rowych rycerzy.

Twórcy programu weryfikują 
ten przekaz. Dowiemy się, kim 
byli, skąd pochodzili, jak walczyli 
i jak żyli konni wojownicy zakuci 

w zbroje. Zobaczymy najsłyn-
niejsze bitwy z ich udziałem. 
Poznamy też przyczyny, dla któ-
rych rycerstwo jako stan spo-
łeczny nie przetrwało.

W odcinku poświęconym 
krucjatom do Ziemi Świętej fil-
mowcy, po raz pierwszy pokazu-
ją, jak dawali sobie radę rycerze, 
którzy do Jerozolimy postanowili 
dotrzeć przez Morze Śródziem-
ne, a nie długą drogą lądową. Wy-
jaśniają m.in., jak, ubrani w cięż-
kie zbroje, znosili wyczerpującą 
podróż, a także jak utrzymywano 
przy życiu konie bojowe. 

Rycerze
Focus TV sobota 11.00, odc. 1, 

niedziela 11.00 odc. 2

Rycerze zakuci w zbroje

Szlachetni  
i bez skazy?
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Morderca prostytutek

Na tropie Kuby 
Rozpruwacza

Film opowiada o przygodach uzależnio-
nego od opium, inspektora Fredericka Abber-
line'a (Depp), który pod koniec XIX wieku, 
prowadzi w Londynie śledztwo w sprawie tajem-
niczego zabójcy zwanego Kubą Rozpruwaczem, 
który nie tylko morduje, ale także straszliwie 
okalecza miejscowe prostytutki. Jego bestial-
stwo wskazuje na obłąkanie, diaboliczna precy-
zja natomiast sugeruje, że „w tym szaleństwie 
jest metoda". Morderca działał w 1888 roku we 
wschodnim Londynie. 

Policjant za wszelką cenę chce przerwać pa-
smo zbrodni, tym bardziej, że podczas docho-
dzenia zakochuje się w pięknej prostytutce Mary 
Kelly (Heather Graham), która jest jedną z po-
tencjalnych o� ar krwawego Kuby. Abberline na-
biera wkrótce podejrzeń – przy pomocy lekarza 
rodziny królewskiej (Ian Holm) – że w sprawę 
zamieszany jest ktoś z najwyższych kręgów wła-
dzy, a kto wie – może nawet któryś z członków 
rodziny królewskiej.

„Z piekła rodem” – taki adres zwrotny podał 
Kuba Rozpruwacz w liście do jednej z londyń-
skich gazet i umieścił go na paczce, w której wy-
słał o� cerowi policji nerkę jednej ze swoich o� ar. 

Pewnie nie wiesz…
W � lmowej bibliotece zainstalowane są lampy 

elektryczne, co było niemożliwe w 1888 roku.
Na podstawie fotogra� i z 1888 roku szczegó-

łowo odtworzono miejsca zbrodni, a także rodzaj 
ran zadanych o� arom.

Po zabiciu przez Kubę Rozpruwacza ostat-
niej o� ary, funkcjonariusz policji opisuje miejsce 
zbrodni cytując dokładnie autentyczny raport 
z prawdziwego morderstwa.

Z piekła rodem
TV4 sobota 23.10

zobacz to

Coraz więcej szczegółów kosmicznej podróży

Mars stanie się 
Ziemią

Badacze kosmosu planują załogową wyprawę na 
Marsa. 

Będzie mowa o przygotowaniach do misji, m.in. 
o nowym paliwie, projekcie lekkiego skafandra oraz 
o pracach psychologów, którzy zastanawiają się, jak 
przygotować astronautów do długich podróży ko-
smicznych.

Dr James B. Garvin – dyrektor naukowy NASA, 
dr Robert Zubrin – szef Mars Society, przedstawia-
ją aktualny stan wiedzy i przygotowań oraz skalę 
wyzwań stojących przed człowiekiem w jego nie-

uchronnej – jak twierdzą – dalszej podróży ku krań-
com wszechświata. Dynamiczny montaż, zdjęcia 
kosmosu i istniejących stacji kosmicznych, laborato-
riów – ukazują fascynujący obraz aktualnego stanu 
przygotowań. 

Dotychczasowe sukcesy w postaci sond i pojaz-
du Curiosity poszukującego śladów wody przyniosły 
dużo nowych danych. 

Historia Marsa, początkowo rozwijającego się 
w sposób analogiczny do Ziemi, została zmieniona 
przez ogromną kolizję z innym ciałem kosmicznym, 
w wyniku której woda wyparowała. Teraz człowiek 
ma plan, jak można stworzyć powietrze i paliwo 
z pierwiastków znajdujących się na Marsie, aby uru-
chomić procesy tworzenia nowej Ziemi.

Mars – kolejny krok
TVP1, sobota 9.50

Łazik Curiosity (Ciekawość) � rmy NASA, mobilny robot, wylądował na Marsie 
6 sierpnia 2012 roku. Ma 3 metry długości, 2,8 metra szerokości i 2,1 metra 

wysokości, waży 899 kg.

Tak było naprawdę

Trzy plany: 
cela, sąd, stos

Film oparty na stenogramach z rozprawy, którą wytoczono 
Dziewicy Orleańskiej – prostej dziewczynie z ludu, która poprowa-

dziła armie francuskie do zwycięskich bitew 
w Wojnie Stuletniej. 

W wieku 13 lat Joanna doznała mi-
stycznego objawienia; twierdziła, że słyszała 
głos Boga, który wezwał ją do wyzwolenia 
Francji spod angielskiej okupacji. Dziew-
czyna zmobilizowała Francuzów do walki. 
Po wielu zwycięstwach wpadła w ręce Bur-
gundczyków, którzy sprzedali ją Anglikom. 
Ci oskarżyli ją o czary. W wieku 19 lat Jo-
anna została spalona na stosie.

Rekonstrukcja procesu legendarnej 
francuskiej bohaterki – Joanny d'Arc, ba-
zująca całkowicie na prawdziwych zapi-
sach z wydarzenia. Film ukazuje w sposób 
oszczędny i surowy uwięzienie Joanny, jej 
przesłuchanie oraz egzekucję wykonaną 
przez Anglików.

Robert Bresson (1901-1999), reżyser � lmu, to jeden z najwięk-
szych twórców � lmowych ubiegłego wieku. Aktorzy są amatora-
mi. Chociaż historia rozgrywa się w 1431 roku, fryzura Jeanne jest 
z wczesnych lat sześćdziesiątych XX wieku. To nie jest błąd, to ma 
pomóc młodym w identy� kowaniu się z bohaterką.

Triumf reżysera i aktorów polega na tym, że widz jest całkowicie 
zaangażowany w akcję. Współczucie, złość, gniew, agresja, zrezy-
gnowanie – to wszystko przeżywamy obserwując przebieg wyda-
rzeń. 

Proces Joanny d’Arc
TVP Kultura sobota 10.25

Mroczny, 
trzymający 

w napięciu do 
ostatniej minuty 

thriller z Johnnym 
Deppem 

w roli głównej. 



Przygody na oceanie

Córka wodza podróżuje 
z półbogiem

Walt Disney Animation Studios pre-
zentuje film „Vaiana: Skarb oceanu". Jest to 
komputerowo animowana opowieść o przy-
godach nastolatki, która, chcąc dokończyć 
dzieła swych przodków, wyrusza w niebez-
pieczną misję. 

Trzy tysiące lat temu dzielni żeglarze od-
krywali wody południowego Pacyfiku i wy-
spy Oceanii. Zrezygnowali jednak z dalszych 
wypraw. Moana, córka wodza polinezyjskie-
go plemienia w trakcie podróży spotyka półboga Maui.

Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który 
nie szczędzi im przygód, spotkania z potworami…

Film zarobił w kinach 640 milionów dolarów, kosztował 150 mi-
lionów. Zajmuje 25. miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów 
animowanych.

Vaiana: Skarb oceanu Polsat sobota 20.10, niedziela 10.50

Piękna baśń z zaskakującym zakończeniem

Król Artur w liceum
Allie Pennington wraz z rodzicami wpro-

wadza się do nowego miasteczka. Poznaje 
nową szkołę oraz nowych przyjaciół. 

Z biegiem czasu dziewczyna zaczyna po-
woli odkrywać, że w Liceum Avalon dzieją się 
dziwne rzeczy. Niektóre wydarzenia, jak i nowi 
znajomi, przypominają jej starą legendę o kró-
lu Arturze. Od pewnego czasu Allie co noc śni 
o królu Arturze i jego Rycerzach Okrągłego 
Stołu. Z czasem jej sny urzeczywistniają się, 
widzi na jawie rycerzy w zbrojach, w których 
przeobrażają się jej szkolni koledzy. Budynek 
liceum Avalon do złudzenia przypomina też 
zamek Camelot, gdzie mieszkał legendarny 
król Artur z żoną Ginewrą. 

Według przypowieści władca odrodzi się w dniu, w którym bę-
dzie miał miejsce deszcz meteorytów oraz zaćmienie księżyca... Strzec 
się trzeba jednak złych sił, dowodzonych przez Mordreda, który może 
wysłać ludzkość z powrotem do czasów ciemności, zanim spełni się 
przepowiednia.

Liceum Avalon TVN7 piątek 20.00

Skok w przeszłość

W gnieździe dinozaura
Ernie, jego siostra Julia i przyjaciel Max marzą o niezwykłych 

przygodach i aktywnie ich poszukują. Wzmożona kontrola i przesadna 
opieka matki dzieciaków, nie jest w stanie ustrzec ich przed kłopotami. 

Buszując po laboratorium pełnym wynalazków, znajdują maszynę 
do podróżowania w czasie. Niewiele trzeba, żeby przez przypadek ją 
uruchomili i cofnęli się o 65 milionów lat. 

Trafiają w sam środek gniazda dinozaura. Na szczęście tyranozau-
rzyca Tyrexa bierze je za swoje młode, a nie przekąskę. Ale czasu, by 
wrócić jakoś do domu nie ma wiele, bo wkrótce z jaj wyklują się praw-
dziwe małe tyranozaury. 

W polskiej wersji językowej w roli nadopiekuńczej mamy wystąpiła 
Katarzyna Figura, a prehistorycznego Borisa zagrał Jerzy Kryszak.

Dino mama Polsat sobota 7.25

plac zabaw

Dawno temu mała Alicja wpadła do nory 
Białego Królika i znalazła się w fantastycznym, 
podziemnym świecie, zamieszkanym przez dziw-
ne stwory i zwariowane postacie. 

Teraz, tuż przed swoimi zaręczynami, dzie-
więtnastoletnia Alicja (Mia Wasikowska) powra-
ca do dziwacznego świata, który po raz pierwszy 
odwiedziła jako dziecko, i wyrusza w podróż, by 
odkryć swe prawdziwe przeznaczenie. 

Na jej drodze staną m.in. Szalony Kapelusz-
nik ( Johnny Depp), Biała Królowa (Anne Ha-
thaway), Czerwona Królowa (Helena Bonham 
Carter), która trzęsie całym bajkowym światem 
i Biały Królik (Michael Sheen). Alicja wędruje 
przez Krainę Czarów, miejsce bardziej niesamo-

wite, niż można sobie wyobrazić. Spotka uko-
chanych bohaterów, którzy w filmie zmienili się 
w postacie bardziej zdumiewające i barwne, niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Kolejna próba filmowej interpretacji jednej 
z najsłynniejszych książek w historii literatury. 
Tym razem podjął ją sam Tim Burton, mroczny 
książę Hollywood, którego wyobraźnia plastycz-
na wydaje się nie mieć granic. I tym razem jest 
podobnie – wizualnie jego „Alicja w Krainie Cza-
rów" jest naprawdę zachwycająca. Aktorsko rów-
nież jest znakomicie. 

Alicja w Krainie Czarów
TVN niedziela 16.45

Dorosła Alicja 

w bajkowym 

świecie
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Przygody na oceanie

Córka wodza podróżuje 
z półbogiem

Walt Disney Animation Studios pre-
zentuje film „Vaiana: Skarb oceanu". Jest to 
komputerowo animowana opowieść o przy-
godach nastolatki, która, chcąc dokończyć 
dzieła swych przodków, wyrusza w niebez-
pieczną misję. 

Trzy tysiące lat temu dzielni żeglarze od-
krywali wody południowego Pacyfiku i wy-
spy Oceanii. Zrezygnowali jednak z dalszych 
wypraw. Moana, córka wodza polinezyjskie-
go plemienia w trakcie podróży spotyka półboga Maui.

Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który 
nie szczędzi im przygód, spotkania z potworami…

Film zarobił w kinach 640 milionów dolarów, kosztował 150 mi-
lionów. Zajmuje 25. miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów 
animowanych.

Vaiana: Skarb oceanu Polsat sobota 20.10, niedziela 10.50

Piękna baśń z zaskakującym zakończeniem

Król Artur w liceum
Allie Pennington wraz z rodzicami wpro-

wadza się do nowego miasteczka. Poznaje 
nową szkołę oraz nowych przyjaciół. 

Z biegiem czasu dziewczyna zaczyna po-
woli odkrywać, że w Liceum Avalon dzieją się 
dziwne rzeczy. Niektóre wydarzenia, jak i nowi 
znajomi, przypominają jej starą legendę o kró-
lu Arturze. Od pewnego czasu Allie co noc śni 
o królu Arturze i jego Rycerzach Okrągłego 
Stołu. Z czasem jej sny urzeczywistniają się, 
widzi na jawie rycerzy w zbrojach, w których 
przeobrażają się jej szkolni koledzy. Budynek 
liceum Avalon do złudzenia przypomina też 
zamek Camelot, gdzie mieszkał legendarny 
król Artur z żoną Ginewrą. 

Według przypowieści władca odrodzi się w dniu, w którym bę-
dzie miał miejsce deszcz meteorytów oraz zaćmienie księżyca... Strzec 
się trzeba jednak złych sił, dowodzonych przez Mordreda, który może 
wysłać ludzkość z powrotem do czasów ciemności, zanim spełni się 
przepowiednia.

Liceum Avalon TVN7 piątek 20.00

Skok w przeszłość

W gnieździe dinozaura
Ernie, jego siostra Julia i przyjaciel Max marzą o niezwykłych 

przygodach i aktywnie ich poszukują. Wzmożona kontrola i przesadna 
opieka matki dzieciaków, nie jest w stanie ustrzec ich przed kłopotami. 

Buszując po laboratorium pełnym wynalazków, znajdują maszynę 
do podróżowania w czasie. Niewiele trzeba, żeby przez przypadek ją 
uruchomili i cofnęli się o 65 milionów lat. 

Trafiają w sam środek gniazda dinozaura. Na szczęście tyranozau-
rzyca Tyrexa bierze je za swoje młode, a nie przekąskę. Ale czasu, by 
wrócić jakoś do domu nie ma wiele, bo wkrótce z jaj wyklują się praw-
dziwe małe tyranozaury. 

W polskiej wersji językowej w roli nadopiekuńczej mamy wystąpiła 
Katarzyna Figura, a prehistorycznego Borisa zagrał Jerzy Kryszak.

Dino mama Polsat sobota 7.25

plac zabaw

Dawno temu mała Alicja wpadła do nory 
Białego Królika i znalazła się w fantastycznym, 
podziemnym świecie, zamieszkanym przez dziw-
ne stwory i zwariowane postacie. 

Teraz, tuż przed swoimi zaręczynami, dzie-
więtnastoletnia Alicja (Mia Wasikowska) powra-
ca do dziwacznego świata, który po raz pierwszy 
odwiedziła jako dziecko, i wyrusza w podróż, by 
odkryć swe prawdziwe przeznaczenie. 

Na jej drodze staną m.in. Szalony Kapelusz-
nik ( Johnny Depp), Biała Królowa (Anne Ha-
thaway), Czerwona Królowa (Helena Bonham 
Carter), która trzęsie całym bajkowym światem 
i Biały Królik (Michael Sheen). Alicja wędruje 
przez Krainę Czarów, miejsce bardziej niesamo-

wite, niż można sobie wyobrazić. Spotka uko-
chanych bohaterów, którzy w filmie zmienili się 
w postacie bardziej zdumiewające i barwne, niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Kolejna próba filmowej interpretacji jednej 
z najsłynniejszych książek w historii literatury. 
Tym razem podjął ją sam Tim Burton, mroczny 
książę Hollywood, którego wyobraźnia plastycz-
na wydaje się nie mieć granic. I tym razem jest 
podobnie – wizualnie jego „Alicja w Krainie Cza-
rów" jest naprawdę zachwycająca. Aktorsko rów-
nież jest znakomicie. 

Alicja w Krainie Czarów
TVN niedziela 16.45
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witaj szkoło

Wiktoria jest wyjątkowa, bo 
dla niej wszystko będzie po raz 
pierwszy. Ale naprawdę jest jednym 
z blisko 11 tysięcy przedszkolaków, 
uczniów podstawówek, gimnazja-
listów w kończących powoli swoje 
istnienie szkołach oraz licealistów 

i uczniów szkół technicznych, któ-
rzy w Łomży zaczną za kilka dni 
rok szkolny 2018/2019.

Powinien być spokojniejszy, po-
nieważ reforma – m.in. ośmioletnie 
podstawówki i czteroletnie licea 
– już się rozkręciła i wiele zjawisk 

jest przećwiczonych. Nie ma dużych 
ruchów jeśli chodzi o sytuację na-
uczycieli.

Zanim jednak zacznie się nauka, 
trzeba dziecko ubrać i wyposażyć. 
To pierwszy rok szkolny,  w którym 
rząd PiS każdemu uczniowi poda-
ruje 300 złotych na niezbędne zaku-
py. Dużo czy mało?

- Mało, jeżeli dziecko zdążyło 
wyrosnąć z większości ubrań i trze-
ba kupić prawie wszystko. W moim 
przypadku odpada także koszt pod-
ręczników. Problem tylko w tym, 
że te pieniądze trafią do nas może 
pod koniec września. Tyle trwa pro-
cedura, ale wyprawę po sklepach 
musiałam odbyć już teraz – mówi 
Karolina.

Na ulicach i w mediach jednak 
słychać, że 300 złotych to jednak nie 
jest dużo. Nawet, gdy nie idzie się 
na zakupy do butiku, tylko do tań-
szej „sieciówki”. Oferta w sklepach 

na szczęście jest na portfele różnych 
rozmiarów. 

Żadne jednak pieniądze nie 
zmieną faktu, że dla tysięcy naj-
młodszych mieszkańców Łomży 
i naszego kraju kończą się wyjątko-
wo długie wakacje, a zaczyna się... 
przygoda. 

Tego Wam, Drodzy Ucznio-
wie, życzymy. Niech szkoła będzie 
przygodą, czasem odkryć, fascyna-
cji, radości. Jest tyle do poznania, że 
na pewno znajdziecie coś dla siebie. 
A najbliższe ferie już na Boże Na-
rodzenie...                

Czas na przygodę
Już bardzo chce, żeby się zaczął rok szkolny – mówi Karolina, mama Wiktorii, która 

za kilka dni po raz pierwszy wyruszy do szkoły. Dziewczynka ma nadzieję na poznanie 
fajnych koleżanek, zabawę. Jest też ciekawa pisania, czytania, wszelkich nowych 

umiejętności.
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Lato jeszcze  
z nami pobędzie 

Pogodowe szaleństwa chyba na razie za nami. 
To i dobrze, bo niektóre zjawiska mają cha-
rakter znacznie gwałtowniejszy niż bywało 
kiedyś. 

Kilka dni temu jeden podmuch burzy 
przewrócił w centrum Łomży drzewo (na 
szczęście bez konsekwencji dla ludzi i po-
jazdów). Prawdziwe minuty grozy prze-
żyli jednak mieszkańcy okolic Śniadowa, 
zwłaszcza miejscowości Sierzputy-Marki. 

Huragan uszkodził siedem dachów i po-
łożył las.

Najnowsze progozy na schyłek lata są 
jednak bardziej przyjazne. Niektóre biu-
ra synoptyczne mówią wręcz o powrocie 
upałów.

Np. portal accuweather.com przewi-
duje nie aż tak ekstremalne cieło, ale praw-
dziwe polskie lato w pierwszym tygodniu 
września: około 25 stopni, mało chmur, 
opady tylko przelotne. Uczniowie pewnie 
będą trochę żałować zakończonych waka-
cji, ale za to do szkoły będą się mogli wy-
bierać jeszcze z krótkimi rękawkami.             

Tysiące gołębi  
w hołdzie żołnierzom
Bez łomżyńskich hodowców i ich gołębi już od 28 
lat nie mogą obyć się uroczystości w rocznicę Bitwy 
Warszawskiej w Radzyminie. Tym razem w niebo 
wzbiło się ponad 3,5 tysiąca ptaków dla uczczenia 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
oraz pamięci 256 żołnierzy 33 pułku piechoty z Łom-
ży poległych w bitwie z bolszewikami.

Patriotyczny Lot Gołębi Pocztowych Ra-
dzymina hodowcy z Oddziału Łomża Miasto 

przygotowali po raz 28. Wystartowało ponad 
3,5 tysiąca gołębi. Zwyciężył „podopieczny” 
Mirosława Kaczyńskiego z Zambrowa. Zwy-
cięstwo zespołowe przypadło drużynie składa-
jącej się z pięciu ptaków z hodowli Arkadiusza 
Grzybowskiego z Łap.  

- W ten sposób uświetniamy centralne pań-
stwowe uroczystości rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej. Gołębie łomżyńskie co roku rozpoczynają 
ceremonię. Bardzo nas cieszy, że specjalnie na 
tę chwilę przychodzi z Radzymina około 500 
osób. Tak przynajmniej zapewniają – mówi Ja-
nusz Dąbrowski, honorowy dyrektor lotów pa-
triotycznych z Radzymina, hodowca.  

Janusz Dąbrowski 
z medalem 
upamiętniającym 28. lot 
gołębi pocztowych "Cud 
nad Wisłą" w 100 lecie 
niepodległości Polski
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„Znacząco więcej” środków dla rolników, których 
gospodarstwa dotkliwie dotknęła susza zapowiedział 
premier Mateusz Morawiecki. Według niektórych 
doniesień, może to być około 1000 złotych na hektar. 
Zdaniem szefa rządu będą to sumy „dwa razy wyższe, 
niż to, co przeznaczyło w podobnej sytuacji PSL.

Jak przypominają portale rolnicze, w roku 2015 rząd 
przeznaczył na pomoc "suszową" dla rolników 450 mln 
zł. Sadownicy i ogrodnicy otrzymali po 800 zł na hektar, 
pozostali - po 400 zł, pod warunkiem, że mieli ubezpie-
czoną przynajmniej połowę upraw.

Teraz ma być więcej i szybciej, ale... Jak podają me-
dia na podstawie danych z różnych województw, "wą-
skim gardłem" jest problem szacowania szkód. Z danych 
na połowę sierpnia wynika, że na blisko 2100 komisji 
powołanych w tym celu w gminach, prace zakończyło 
mniej niż 300, czyli kilkanaście procent. Wstępne dane 
wskazują, że o stanie klęski można mówić w przypadku 
ponad 2,5 miliona hektarów w blisko 145 tysiącach go-
spodarstw. Straty szacowane są juz na kilka miliardów 
złotych.

Dla województwa podlaskiego najnowszych szcze-
gółowych danych jeszcze nie ma, ale już pod  koniec 
lipca powstały pierwsze oceny. Największe problemy 
dotyczą zbóż jarych oraz rzepaku. Ozimych może być 
mniej o połowę, podobnie roślin strączkowych. Fatalnie 
ucierpiały plantacje truskawek i warzyw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zebrała wszystkie propozycje związane z pomocą po su-
szy 2018. Wsparcie może mieć formę:

- kredytu preferencyjnego na wznowienie produk-
cji rolnej. Banki współpracujące z ARiMR udzielają 
kredyty w wysokości nie większej niż kwota oszacowa-
nych strat na wznowienie produkcji w gospodarstwach 
rolnych. Na co może być przeznaczony taki kredyt? 
Na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 
(kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mi-
neralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rol-
nicze, inwentarza żywego). Kredytobiorca jest obowią-
zany udokumentować 50% poniesionych wydatków. 
W 2018 roku kredyty będą udzielane z oprocentowa-
niem płaconym przez producenta rolnego w wysokości 
do 0,5% w skali roku;

- poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych 
udzielonych na wznowienie produkcji w gospodar-

stwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rol-
nej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powsta-
ły w związku z suszą;

- udzielania przez prezesa KRUS, na indywidualny 
wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek 
na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległo-
ści z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności 
składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umo-
rzenie w całości lub w części bieżących składek;

- zastosowania przez KOWR pomocy w formie od-
roczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów 
sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, 
a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów 
dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolne-
go, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjal-
nym produkcji rolnej powstały szkody;

- udzielania przez ARiMR dotacji dla produ-
centów rolnych, w których gospodarstwach rolnych 
szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpie-
niem suszy powstałe na powierzchni uprawy objęły 
co najmniej 30 % danej uprawy. Stawka pomocy na 
1 ha zostanie ogłoszona przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na dwa tygodnie przed terminem na-
boru wniosków, który również określony będzie przez 
MRiRW;

- dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy 
w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodko-
wodnych w stawach rybnych położonych na obszarze 
gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozu-
mieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich w wysokości 300 zł/ha; spłaty 
przez ARiMR na rzecz banków, w których producenci 
rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania 
stosowanymi przez tą Agencję, pełnego oprocentowa-
nia przez okres nie dłuższy niż 2 lata – w przypadku 
zawieszenia przez banki spłaty kapitału tych kredytów 
w takim samym okresie;

- udzielania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmi-
strzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na 
indywidualny wniosek producenta rolnego.

- Dołożymy wszelkich starań, aby zmniejszyć dole-
gliwości suszy. W niedługim czasie przedstawmy szcze-
góły - zapowiada senator z województwa podlaskiego 
Tadeusz Romańczuk, od niedawna wiceminister rolnic-
twa .

ASF nadal grozi
Województwo podlaskie nie jest już polskim "epicentrum"  afrykańskiego pomoru 
świń. Znacznie dramatyczniejsza sytuacja jest w lubelskim. Powodów do ulgi nie 
ma jednak w ogóle. Choroba stanowiąca śmiertelne zagrożenie dla polskiego rol-
nictwa się rozprzestrzenia. 

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Głównego Lekarza Wete-
rynarii, w sierpniu lawinowo przybyło ognisk ASF w gospodarstwach : 
miesiąc zaczynał się przy 181, na tydzień przed końcem było już 207. Jest 
wśród nich ogromna hodowlana, w której było blisko 1400 sztuk  w woje-
wództwie warmińsko - mazurskim, a jest i taka z jedną świnką. Szczególnie 
niepokojące jest, że choroba przekroczyła granice kolejnego województwa 
- jest kilka przypadków w podkarpackim.   

Jak poinformowały służby weterynaryjne Ukrainy,  w związku z ak-
tualną sytuacją epizootyczną na terenie Polski, wprowadzony został zakaz 
importu zwierząt podatnych na zachorowanie na ASF, a także produktów, 
surowca, materiału genetycznego pochodzącego od nich oraz pasz z woje-
wództwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskie-
go oraz podkarpackiego. Z zakazu zostały wyłączone pasze pochodzenia 
zwierzęcego, jeśli zostały poddane obróbce termicznej gwarantującej znisz-
czenie wirusa ASF, przeznaczone dla zwierząt domowych, pasze pochodze-
nia roślinnego oraz pasze pochodzenia chemicznego.

Organizacje rolnicze domagają się od władz państwa zdecydowanych 
działań, przede wszystkim odstrzału dzików, a także redukcji liczebności 
ptaków drapieżnych i lisów, które mogą się przyczyniać do roznoszenia wi-
rusa. Główny postulat to poddanie gospodarki łowieckiej nadzorowi pań-
stwa i zdjęcie i uproszczenie działania kół łowieckich. Obecnie myśliwi  
mają w związku z odstrzałem dzików tyle procedur, że po prostu rezygnują 
z polowań.  

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski z oczekuje działań od 
środowiska łowieckiego. O spotkaniu w Puławach poinformował resort 
w swoim komunikacie.   

"Mam nadzieję, że myśliwi kierują się poczuciem misji i obowiązku, 
który na nich spoczywa – powiedział minister zwracając uwagę na koniecz-
ność redukcji populacji dzików, które uważane są za główny wektor prze-
noszenia wirusa.

Minister Ardanowski zaapelował również do samych rolników. Podkre-
ślił przy tym, że problem tkwi głównie w odniesieniu do tych spośród nich, 
którzy utrzymują tylko kilka sztuk trzody chlewnej.

- Świadomość rolników, że niezależnie od tego czy gospodarstwo jest 
małe, czy duże musi być odizolowane od otoczenia, jest sprawą absolutnie 
zasadniczą, żeby inne działania były skuteczne – powiedział z naciskiem 
szef resortu rolnictwa.

Minister poinformował, że będzie zabiegał w Komisji Europejskiej 
o większą pomoc w walce z wirusem, a także, że jeśli jest taka konieczność to 
będzie wspierał myśliwych w odstrzale dzików. Zwrócił także uwagę, że nie-
zbędne jest wzmocnienie służb weterynaryjnych organizacyjnie i finansowo".

Podczas tego samego spotkania minister wskazał, że ASF stał się pro-
blem ogólnoeuropejskim, a nawet światowym. Choroba pojawiła się w po-
łudniowych Włoszech, na Węgrzech, w Czechach, w krajach nadbałtyc-
kich. Obecna jest od dawna na wschód od Polski. Zaczynają mieć z nią 
problem hodowcy trzody w Chinach, gdzie dominują ogromne hodowle.        

Sucho  
i dramatycznie na polach 
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Jeśli nie dba się o ten płomień 
i nie ma głowy na karku, a do tego 
zachłyśnie się propozycjami, któ-
re tylko z pozoru są atrakcyjne to 
zapewniam, że można się zgubić. 
Ten rok po programie, który wła-
śnie minął, był dla mnie czasem 
ciężkiej pracy, by podtrzymać za-
interesowanie tym, co robię. Mam 
nadzieję, że poniekąd mi się udało. 
Trzymam formę i robię wszystko 
by płyta ujrzała w końcu światło 
dzienne. Robie po prostu wszyst-
ko, co trzeba – zdradził Łukasz 
Łyczkowski.

A kiedy na scenie pojawił się 
Happysad, rozgrzana publiczność 
jednym głosem kończyła refreny 
piosenek takich jak: „W piwnicy 
u dziadka” czy „Mów mi dobrze”. 
I tak, jak pogoda łaskawa była dla 
Łukasza Łyczkowskiego, tak już 
przy zespole Happysad postanowiła 
nieco zmoczyć łomżyniaków. Część 

z nich w pośpiechu uciekała z amfi-
teatru. Jednak znaczna część z para-
solami bądź bez, a także ci tańczący 
w strugach deszczu, nie zamierzali 
odpuszczać tak dobrej zabawy.

- Jesteśmy po trzytygodniowych 
wakacjach zespołowych, więc mamy 
dużo nowej energii, z którą tu przy-
jeżdżamy - mówił Kuba Kawalec, 
frontman Happysad. - Muzyka, 
zwłaszcza ta niszowa nie jest łatwym 
kawałkiem chleba. Jednak, jeśli uda 
się już coś zrobić, to osiąga się peł-
nię szczęścia. Ludzie bardzo często 
postrzegają zespół przez pryzmat 
jednej piosenki, hitu czy sukcesu. 
A to bardzo często opatrzone jest 
wieloma godzinami prób lub tysią-
cami przejechanych kilometrów. My 
gramy średnio 80 koncertów rocznie. 
Pokonujemy około 50 tysięcy kilo-
metrów. Spędzamy jednorazowo po 
kilkanaście godzin w busie. Ponadto 
jest jakieś takie psychiczne obciąże-

nie, stres związany z występami czy 
nagrywaniem nowych utworów. Pio-
senka ma krótką radiową żywotność. 
A, żeby powstała potrzeba niekiedy 
nawet i dwóch lat. Trzeba mieć na-
prawdę dużo siły, koncentracji i zaan-
gażowania w sobie, żeby to się udało. 
Powszechnie funkcjonujący etos po-
kazuje to jako zabawę, wieczną mło-
dość. A tak naprawdę jest to trudna 
i ciężka praca. Jeśli jednak ma się do-
brą drużynę i solidne wsparcie, to da 
się to wszystko dźwignąć – przyznał 
lider zespołu. - Oprócz tego, że stale 
koncertujemy i spotykamy się z ludź-
mi, to powoli gromadzimy materiał 
na nową płytę. Powstają nowe pio-
senki. Szukamy nowych środków wy-
razu, przestrzeni czy ludzi do nagry-
wania. Jesteśmy zespołem, który cały 
czas poszukuje. Zmiany są potrzebne 
i inspirujące, żebyśmy mogli poznać 
siebie i swoje możliwości. Cale nasze 
życie artystyczne polega na nauce 
i patrzeniu z pokorą  na własne umie-
jętności. Cały czas chcemy pobierać 
tę naukę i doświadczać – zdradził 
Kuba Kawalec.  

Czarne chmury rozproszyły 
się tak szybko, jak nadciągnęły nad 
Łomżę, kiedy na scenie pojawił się 
On, Michał Szpak. Jednak nie przy-
jechał sam, bo z silnym wsparciem 
kilkudziesięciu miłośników ze Słup-
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ska, Olsztyna czy Warszawy, two-
rzących oficjalny Fan Club. Łomża 
była ich kolejnym przystankiem na 
trasie kilkudziesięciu koncertów. 

- Jesteśmy wszędzie tam, gdzie 
pojawia się z koncertami Michał. 
Kochamy go za charyzmę, osobo-
wość, wrażliwość i głos. Nasz Fan 
Club powstał kilka lat temu po 
programie X Factor. W 2016 roku 
zostało powołane stowarzyszenie 
i zaczęliśmy działać oficjalnie. I od 
tamtej pory na każdym koncercie 
pojawiamy się w silnej grupie z ba-
nerami, flagami i gorącym dopin-
giem. Każdy z nich jest niepowta-
rzalny i wyjątkowy. Michał już wiele 
razy spotykał się z nami na zlotach 
i dziękował za to co robimy.  

Jak zgodnie przyznają fani, kon-
certy Michała Szpaka przepełnione 
są emocjami, energią i nieprzewi-
dywalnością. I tak też było podczas 
łomżyńskiego gościńca – Zasmakuj 
w Łomży.

– Zawsze mam z tym pro-
blem, że jak przyjeżdżam to pada 
deszcz, ale jak wchodzę na sce-
nę już nie pada –mówił Michał 
Szpak witając wszystkich zgro-
madzonych. – Jest mi ogromnie 
miło, że mogę gościć w waszym 
mieście! – krzyczał do łomżynia-
ków, Michał Szpak.

Podczas Gościńca Łomżyń-
skiego zostały wręczone nagrody 
laureatom konkursu kulinarnego 
"Zasmakuj w Łomży". Zdaniem 
jury najlepszą potrawę "kurpsiowską 
przegryzkę" przyrządziła Danuta 
Archacka z Siemienia Nadrzeczne-
go. Składa się na nią chleb na zakwa-
sie, pampuchy i kazańce oraz piwo 
jałowcowe. Zwyciężczyni przyznała, 
że bardzo lubi gotować i przyrzą-
dzać różne potrawy, dlatego zdecy-
dowała się wziąć udział w kulinarnej 
zabawie. Jej mama i babcia również 
często spędzały czas w kuchni.

- Miłość do kuchni mam już 
chyba zapisaną w genach -żartowała 
pani Danuta.

W nagrodę za najsmaczniejszą 
potrawę otrzymała czek na 2 000 zł. 
Jej smakołyków będzie można spró-
bować w sobotę 1 września w samo 
południe podczas Jarmarku Rozma-
itości na Starym Rynku.
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Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skar-
bowej w woj. podlaskim. Do 7 września 
. kandydaci mogą składać dokumenty 
i ubiegać się o przyjęcie do służby. 

Na osoby które z wynikiem po-
zytywnym przejdą poszczególne 
etapy postępowania kwalifikacyjne-
go, czeka 30 etatów w oddziałach 
celnych w Połowcach i Siemianów-
ce oraz w oddziale celnym drogo-
wym i kolejowym w Kuźnicy, pod-
legających Podlaskiemu Urzędowi 
Celno-Skarbowemu w Białymstoku 
- informuje Radosław Hancewicz, 
rzecznik Izby Administracji Skar-
bowej w Białymstoku.   

Osoby ubiegające się o przyjęcie 
do służby w Służbie Celno -Skar-
bowej, powinny spełniać podstawo-
we kryteria:  obywatelstwo polskie, 
odpowiedni do zajmowanego sta-
nowiska stan zdrowia, co najmniej 
średnie wykształcenie, niekaralność 
za umyślne przestępstwo lub prze-
stępstwo skarbowe, korzystanie 
z pełni praw publicznych oraz nie-
poszlakowana opinia.

Ponadto, na podstawie usta-
wy o Krajowej Administracji 
Skarbowej (KAS), w jednostkach 
organizacyjnych KAS może być 
zatrudniona albo pełnić służbę 

osoba, która nie pełniła służby 
zawodowej ani nie pracowała 
w organach bezpieczeństwa pań-
stwa wymienionych w art. 2 usta-
wy z dnia 18 października 2006 
r. o ujawnianiu informacji o do-
kumentach organów bezpieczeń-
stwa państwa z lat 1944–1990 
oraz treści tych dokumentów, ani 
nie była ich współpracownikiem. 
Od kandydatów urodzonych 
przed 1 sierpnia 1972 r. wymaga-
ne jest złożenie oświadczenia dot. 
pracy lub służby w organach bez-
pieczeństwa państwa lub współ-
pracy z tymi organami.  Postępowanie kwalifikacyjne do 

Służby Celno-Skarbowej składa się 
z kilku etapów. W jego skład wchodzą:

- weryfikacja formalna złożo-
nych dokumentów, 

- test  wiedzy obejmujący swo-
im zakresem organizację i funkcjo-
nowanie administracji publicznej, 
w tym Służby Celno-Skarbowej, 
członkostwa RP w UE, aktualnych 
zagadnień społeczno-gospodar-
czych, 

- test sprawności fizycznej,
- test psychologiczny, podczas 

którego sprawdzane są predyspozy-
cje intelektualne i osobowościowe 
kandydata do pełnienia służby. 

Kolejnym etapem postępowania 
jest rozmowa kwalifikacyjna, pod-
czas której dokonywana jest ocena 
kompetencji kandydata do pełnienia 
służby, a także sprawdzenie w ewi-
dencjach i innych rejestrach praw-
dziwości danych zawartych w skła-
danym kwestionariuszu osobowym 
oraz postępowanie sprawdzające 
określone w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych. 

Zakres zadań na stanowiskach, 
na które prowadzony jest nabór 
obejmuje m.in. obsługę zgłoszeń 
celnych, kontrolę celną podróżnych, 
towarów i środków przewozowych, 
obsługę urządzeń RTG do prze-
świetlania bagażu, wszczynanie po-
stępowań o przestępstwa i wykro-
czenia skarbowe.

Osoby zainteresowane pełnie-
niem służby w umundurowanej 
formacji jaką jest Służba Celno-
-Skarbowa funkcjonująca w ramach 
Krajowej Administracji Skarbowej, 
zapraszamy do zapoznania się ze 
szczegółowymi informacjami dot. 
prowadzonego naboru, które dostęp-
ne są na stronie internetowej Izby 
Administracji Skarbowej w Bia-
łymstoku w zakładce: Ogłoszenia/
Nabór/Oferty pracy i służby w KAS

Z dniem 1 sierpnia  w szeregi 
podlaskiej Służby Celno-Skarbowej 
przyjęliśmy 33 nowych funkcjona-
riuszy, a niedługo dołączą do nas ko-
lejni - dodaje Radosław Hancewicz.

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
W BIAŁYMSTOKU

warto wiedzieć

„Przedwiośnie”,  
niepodległość, czytanie 

Już po raz trzeci Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego ma zaszczyt być ko-
ordynatorem akcji Narodowe Czytanie w Białymstoku. Tegoroczna edycja jest wy-
jątkowa, gdyż odbywa się w roku obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, stąd nieco zmieniona formuła akcji. Oprócz „Przedwiośnia” Stefana 
Żeromskiego, Para Prezydencka zaproponowała do czytania 44 teksty z Antologii 
Niepodległości. 

Zapraszamy 8 września 2018 r. (sobota) o godz. 11.00 na Rynek Ko-
ściuszki w Białymstoku (plac przy ratuszu, od strony fontanny), gdzie od-
będzie się wspólne czytanie fragmentów „Przedwiośnia” oraz wybranych 
tekstów z Antologii Niepodległości. 

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele władz samorządowych, 
świata kultury, mieszkańcy Białegostoku oraz województwa podlaskiego. 
Czytaniu towarzyszyć będą występy artystyczne i konkursy z nagrodami. 

Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Muzeum Podlaskie w Bia-
łymstoku, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Kultury, 
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury oraz Podlaskie Muzeum Kultury 
Ludowej. 

Świadomość osób które nabywa-
ją uprawnienia emerytalne jest 
coraz większa. Nie jest tajem-
nicą, że od 2009 roku wszystkie 
emerytury przyznane w czerw-
cu są niższe od tych, do których 
prawo do świadczenia powstało 
w innych miesiącach. 

Wynika to bezpośred-
nio z zasad przeprowadzania 
waloryzacji składek emery-
talnych. Od stycznia do maja 
i od lipca do grudnia podlegają  one 
waloryzacji kwartalnej i rocznej, 
natomiast w czerwcu wyłącznie 
rocznej. Dlatego, by  maksymalnie 
skorzystać ze wszystkich możliwo-
ści zwiększenia przyszłej emerytury, 
warto zwrócić uwagę na wybór od-
powiedniej daty przejścia na świad-
czenie. 

Nawet niewielka różnica na ko-
rzyść jest bardzo istotna. W ubie-
głym roku przyszli emeryci coraz 
częściej starali się unikać składa-

nia wniosku właśnie w czerwcu. 
W 2017 roku do oddziału ZUS 
w Białymstoku, w tym niekorzyst-
nym miesiącu, wpłynęło 1 726 
wniosków o świadczenia emerytal-
ne, a w lipcu już 3 659, czyli ponad 
dwa razy tyle. Bieżący rok zaskoczył 
jeszcze bardziej. W czerwcu 2018 
roku w województwie podlaskim 
tylko 143 osoby postanowiły sko-
rzystać z uprawnień emerytalnych. 
Za to w lipcu 2 682 klientów uznało 
ten miesiąc za odpowiedni czas na 

przejście na emeryturę. 
- Aż trudno uwierzyć, że 

wnioski czerwcowe to zaled-
wie 5 proc. lipcowych. Cieszy 
nas coraz większa wiedza 
osób, które chcą skorzystać 
z uprawnień emerytalnych. 
Dużą zasługę w tym mają 
pracownicy Sali Obsługi 
Klienta obsługujący sprawy 
emerytalno - rentowe. Każdy, 
kto do nas przyjdzie, zanim 

złoży wniosek i rozwiąże stosunek 
pracy może oczekiwać kompletnej 
i rzetelnej porady w swojej indywi-
dualnej sprawie. Gdy na biletoma-
cie wybierze opcję doradcy eme-
rytalnego wówczas może również 
oczekiwać wyliczenia emerytury 
na dowolnie wskazany miesiąc. Po 
otrzymaniu wyliczeń warto porów-
nać podane kwoty i podjąć decyzję 
co jest dla nas najkorzystniejsze. 
– wyjaśnia Katarzyna Krupicka, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

Lipcowi emeryci 
korzystają bardziej  

Nabór do służby w podlaskiej  
Służbie Celno-Skarbowej
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Sportowe geny skrzatki Anieli
Aniela Galińska, zawodniczka UKS Return Łomża działającego przy III Liceum Ogól-
nokształcącym, zajęła trzecie miejsce w Turnieju Klasyfikacyjnym Skrzatek w Łę-
czycy. 

Jak informuje Tomasz Waldziński, trener UKS Return, Aniela wygrała 
w fazie eliminacyjnej dwa mecze: z Mają Kowalik (WTS Orzeł Warszawa) 
6/3 7/5 oraz  Moniką Szałek (Fundacja „Szczecińska Akademia Tenisowa)  
6/2 6/1. Przegrała jedynie z Dominiką Piech (Śląskie Centrum Tenisowe 
Pszczyna) 1/6 2/6. 

- Nasza zawodniczka w grupie finałowej ograła 6/1 6/1 Nadię Jasińską 
(MMKT Łęczyca)  zajmując tym samym trzecie miejsce w turnieju. Myślę, 
że rośnie nam kolejna świetna tenisistka. Anielka wywodzi się ze sportowej 
rodziny. Jej mama Ewa grała w piłkę ręczną u trenera Stanisława Niedbały, 
natomiast tata Paweł był znakomitym piłkarzem w Łomżyńskim Klubie 
Sportowym. Jest pracowita, lubi rywalizację więc czekamy teraz na zwycię-
stwo w OTK Piątuś Cup – podsumowuje Tomasz Waldziński.

Najlepszy boks na świecie na telebimie 
i najlepszy w Europie "na żywo" zapo-
wiadają organizatorzy pięściarskiej 
gali, która odbędzie się 22 września 
w Łomży. W obronie tytułu mistrza Eu-
ropy  wagi średniej będzie walczyć Ka-
mil Szeremeta, a widzowie będą mieli 
też możliwość przeżywania emocji ze 
stadionu Wembley, gdzie zmierzą się 
Anthony Joshua i Aleksander Powiet-
kin.

Informacje o bokserskiej 
"uczcie" przekazali organizatorzy 
podczas konferencji w łomżyńskim 
Ratuszu.

- Cieszę się niezmiernie, bo bę-
dzie to wydarzenie sportowe , jakie-
go w naszym mieście jeszcze nie było 
- mówi prezydent Mariusz Chrza-
nowski. - W tej kadencji bardzo 
wyraźnie udowadniamy, że Łomża 
jest miastem sportu. Z jednej strony 
wspieramy naszych uzdolnionych 
sportowców, rozwój fizyczny dzieci 
i młodzieży. Pomagamy im dążyć 
do sukcesów. Z drugiej strony za-
praszamy do naszego miasta wielkie 
wydarzenia sportowe. Mieliśmy galę 
MMA. Gościliśmy piłkarską repre-
zentację Polski i kobiet w meczu to-
warzyskim. Kolejny będzie jesienią. 
Medaliści mistrzostw świata i Euro-
py startowali w naszych mityngach 
lekkoatletycznych.

Władze Łomży liczą nie tylko 
na zapewnienie mieszkańcom spor-
towej atrakcji. Galę bokserską rela-
cjonować będzie telewizja publiczna 

w "Jedynce" i w kanale TVP Sport, 
co będzie stanowić znakomitą pro-
mocję dla miasta.

Głównym organizatorem walki 
o mistrzostwo Europy i towarzyszą-
cych jej pojedynków jest znany od 
lat promotor boksu Andrzej Wasi-
lewsk i jego grupa KnockOut Pro-
motion. Jak trafili do Łomży?

- W kilku żołnierskich sło-
wach mogę powiedzieć, że słyszy-
my w mediach od pewnego czasu 
o tym jak w mieście średniej wiel-
kości wiele się sportowo dzieje. Od-
bywają się różnego rodzaju eventy. 
Tak się składa, że Kamil Szeremeta 
to jedyny obecnie polski zawodowy 
pięściarz, mężczyzna, który dzierży 
rzeczywisty tytuł mistrza. To także 
rozpoznawalny zawodnik, notowa-
ny w pierwszej piątce najważniej-
szych rankingów. W dodatku jest 
z Białegostoku, czyli obywatelem 
województwa podlaskiego, spor-
towcem z tej części Polski - uzasad-
niał Andrzej Wasilewski.

Jak przyznał, prezydent Mariusz 
Chrzanowski zaskoczył go wiedzą 
bokserską. 

- Dziękuję za okazane zaintere-
sowanie. Są tu z nami także bracia 
Karol i Radosław Charubin. Bardzo 
im również dziękuję. Szczególnie 
Radkowi, który menedżerem Paw-
ła Stępnia, jednego z najlepszych 
(- Najlepszego - po cichu skomen-
tował Karol Charubin) polskich 
pięściarzy, który także będzie bok-

sował 22 września w Łomży , Oka-
zuje się zatem, że w państwa mieście 
bardzo dobry klimat dla boksu, jest 
zapotrzebowanie na sport. Jesteśmy 
zaszczyceni mogąc zaproponować 
kibicom naprawdę "duży" boks. Tak 
będzie 22 września - dodał Andrzej 
Wasilewski

Barwnie przypomniał też jak 
Kamil Szeremeta zdobył swój tytuł 
we Włoszech.

- Został zaproszony na walkę 
jako jeden z możliwych przeciw-
ników reprezentanta gospodarzy, 
bo trzeba było jakiegoś rywala mu 
zorganizować. Kamil jednak zro-
bił to , co powinien zrobić chłopak 
z Polski, z województwa podlaskie-
go. Nie dał żadnych szans pięścia-
rzowi z Włoch. Znokautował go 
w "spacerowym stylu, aż za łatwo. 
Zezłościło to gospodarzy, że tak 
bezdyskusyjnie sobie poradził z ich 
mistrzem. Ale teraz Kamila czeka 
bardzo trudne zadanie. Po raz chy-
ba pierwszy w Polsce nasz pięściarz 
będzie walczył w obowiązkowej 
obronie tytułu, czyli nie z jakimś 
wygodnym rywalem z pierwszej 
15 rankingu, tylko z bokserem nr 
1, wskazanym przez federację To 
Ruben Diaz, bardzo doświadczony 
i groźny pięściarz z Hiszpanii. To 
jest naprawdę bardzo duży boks, 
przepustka. Kto wygra, będzie na-
prawdę blisko walk o zawodowe 
mistrzostwo świata . Ja głęboko 
wierze, że Kamil, którego karierę 
od lat już prowadzimy, sobie pora-
dzi. Własnym pięściami wywalczył 
sobie miejsce w polskim dużym 
sporcie. Wierzę, że w walce, któ-
ra będzie relacjonowana w TVP 1 
i TVP Sport w czystej sportowej 
walce sobie poradzi - mówił An-
drzej Wasilewski.

Wieczór i noc 22 września 
w hali Olimpijczyków Polskich 
będzie niezwykły jeszcze z jedne-
go powodu. W tym samym czasie 
na stadionie Wembley w Londynie 
zaplanowana jest oczekiwana od 
dawna walka na szczycie świato-
wego boksu wagi ciężkiej: Anthony 
Joshua - Aleksander Powietkin.

- To taki dodatkowy smaczek 
dla kibiców. Chcemy włączyć tę 
transmisję w naszą galę. Joshua - 
Powietkin dla kibiców na telebimie 
(staramy się o znalezienie odpo-
wiedniego), a potem na żywo Sze-
remeta - Diaz. Myślę, że to będzie 
bardzo fajna rzecz dla naszych kibi-
ców. To też eksperyment, ale mamy 
dużą życzliwość dyrektora Mar-
ka Szkolnikowskiego z TVP w tej 
sprawie - poinformował Andrzej 
Wasilewski.

Jak dodał, w planie gali są jesz-
cze cztery pojedynki zawodowe 
i cztery "boksu olimpijskiego".

- Bardzo go popieramy i chcemy 
pokazać najlepszych starających się 
o udział w igrzyskach - zaznaczył 
Andrzej Wasilewski.

- Dziękuję, że chcecie zobaczyć 
chłopaka stąd i zapraszam - powie-

Aniela Galińska z Aleksandrą Durzyńską, trenerką UKS Return Łomża

Wielki boks Europy  
i świata w Łomży
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