
Świat nauki i przenoszenia jej na 
praktyczne rozwiązania zawsze były dla 
mnie ważne. Tym bardziej doceniam 
i cieszę się, że wicepremier, minister 
nauki Jarosław Gowin  przyjechał 
i swoim autorytetem wsparł moją 
kandydaturę na prezydenta Łomży 
– mówi Agnieszka Barbara Muzyk. - 
Podkreślił też, że został upoważniony 
do przekazania osobistych wyrazów 
poparcia ze strony prezesa Prawa 
i Sprawiedliwości, Jarosława 
Kaczyńskiego.

Wicepremier przyjechał do Łomży z wi-
zytą do Państwowej Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Przedsiębiorczości  (relację z konferencji 
prasowej Jarosława Gowina i rektora Dariusza 
Surowika prezentujemy na stronie 3). Z przy-
jemnością jednak – jak podkreśla kandydatka 
PiS na prezydenta Łomży – znalazł czas na 
rozmowę i spacer w historycznym centrum 

miasta. Obejrzał wystawę „Ojcowie Niepod-
ległej” na Starym Rynku, Katedrę, ulicę Farną.

- Przypomniał, że zna mnie od wielu 
lat z pracy aktywnego samorządowca, który 
bardzo prężnie i energicznie działał na rzecz 
wzmacniania Państwowej Wyższej Szkoły In-
formatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży – dodaje Agnieszka 
Barbara Muzyk.

Od lat związana jest z 
uczelnią.

- Nie mam wątpliwości, że 
powinna być w jeszcze więk-
szym niż do tej pory stopniu 
kołem zamachowym rozwo-
ju Łomży. Już jest jednym z 
filarów naszego miasta, ale 
powinna być jeszcze bardziej 
znaczącym źródłem impulsów 
modernizacyjnych, o co za-
mierzam się starać – wyjaśnia 
dr socjologii, Agnieszka Bar-
bara Muzyk.

Przybliża swoja koncepcję 
„koła zamachowego”.

- Mam na myśli kreowa-
nie, animowanie pewnych 
działań przez uczelnię, a 

przede wszystkim wykorzystywanie poten-
cjału uczelni do wspierania biznesu. Widzę 
tu współpracę trzech stron: uczelni, samo-
rządu i środowisk gospodarczych. Nowe 
firmy, nowi inwestorzy powinni wiedzieć, 
że spotkają w Łomży nie tylko życzliwość 

i instytucjonalne wsparcie miasta, ale tak-
że intelektualną „obudowę” i inspirację dla 
swoich zamierzeń – akcentuje kandydatka 
na prezydenta Łomży.

Sport tworzy 
markę miasta

Kamil Szeremeta w euforii biega wokół ringu 
i pozdrawia kibiców. Kilka chwil wcześniej zadał 
nokautujące ciosy Rubenowi Diazowi z Hiszpanii 
i obronił tytuł zawodowego mistrza Europy wagi 
średniej w boksie. Pas przekazuje mistrzowi pre-

zydent Mariusz Chrzanowski. Bo rzecz dzieje się 
w Łomży, w hali im. Olimpijczyków Polskich. Za 
sprawą TVP dowiedziały się o tym miliony miło-
śników boksu.

- Sport na najwyższym poziomie mię-
dzynarodowym zagościł w naszym mieście. 
Wielogodzinna relacja w najważniejszej stacji 
telewizyjnej, obecność na ekranach naszych 
graficznych symboli 600-lecia praw miejskich 
czy „Zasmakuj w Łomży”. To promocja mia-

sta, jakiej nie mogłoby nam zapewnić żadne 
inne wydarzenie – mówi prezydent Mariusz 
Chrzanowski.

Na rowerach
Od początku swej kadencji Mariusz 

Chrzanowski uczynił sport jednym z najważ-
niejszych elementów budowania wizerunku 
miasta. Także finisz pierwszego czterolecia 
będzie zawierał mocny sportowo – rekreacyj-
ny  akcent.

- Zapraszam na piknik rodzinny połączo-
ny z wyścigiem rowerowym na nowym odcin-
ku ulicy Zawadzkiej – dodaje prezydent.

W programie przewidziane są animacje 
dla dzieci, rodzinne konkursy z nagrodami 
oraz grill. Zapisy na wyścig ŁoKeR-ami trwa-
ją do 26 września (liczba miejsc ograniczona) 
i prowadzone są przez Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Łomży. Impreza odbędzie się 
w niedzielę 30 września w godz. 11:00-15:00 
przy nowym odcinku ul. Zawadzkiej, w pobli-
żu skrzyżowania z ul. Przykoszarową.

Wyścig odbędzie się na dystansie ok. 1,5 
km na rowerach Łomżyńskiej Komunikacji 
Rowerowej. Gdy uczestnicy dotrą na metę, 
rozpocznie się  piknik rodzinny, w trakcie 
którego przewidziane są animacje dla dzieci 
(pokaz baniek mydlanych, zabawy konstruk-
cyjne, malowanie buzi, balony, popcorn, wata 
cukrowa, żywa maskotka), rodzinne konkursy 
z nagrodami oraz grill.

Obecność ŁoKeR-a w Łomży także roz-
poczęła się od sportowej rywalizacji, a cały 

program zachęcania mieszkańców miasta do 
aktywności okazał się “strzałem w dziesiąt-
kę”. Na ostateczne podsumowania przyjdzie 
jeszcze czas, ale już wiadomo, że idea bardzo 
przypadła do gustu łomżyniakom. Przy sprzy-
jającej tego lata pogodzie miejski system ro-
werowy oparty na aż 13 stacjach (w żadnym 
z miast podobnej wielkości w Polsce tyle nie 
powstało) cieszył się ogromną popularnością.      

Stał się w dodatku modelowym w kraju 
przykładem powiązania działań operatora, sa-
morządu i podmiotów gospodarczych.    

- Zamierzam rozwijać ŁoKeR o kolej-
ne stacje i gminy ościenne. Czymś pięknym 
byłaby bowiem podróż rowerem do naszego 
Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie – 
uważa prezydent Mariusz Chrzanowski.

W walce
Rowery miejskie to inicjatywa z pograni-

cza sportu i rekreacji. Gala KnockOut Boxing 
Night czy wcześniejsze gale MMA to czysta 
adrenalina. O ogromnej sile promocyjnej. 

Walka o mistrzostwo Europy relacjo-
nowana przez TVP z zapowiedzią  zmagań 
Artura Szpilki z Mariuszem Wachem i połą-
czona jeszcze z telewizyjnym przekazem naj-
ważniejszego wydarzenia pięściarskiego jesie-
ni (a może i całego roku), czyli pojedynkiem 
Joshua – Powietkin, była wydarzeniem, jakie-
go jeszcze w Łomży nie było. Potężnym “za-
strzykiem” promocyjnym.
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Nawiązujemy do pięknej tradycji Ju-
nackich Hufców Pracy, ale oczywiście  
nasze współczesne działania polegają 
na czymś innym. Każdy młody człowiek 
poszukuje swojej drogi zawodowej, 
swojego miejsca. My jesteśmy od tego, 
aby mu pomóc - mówi Piotr Modzelew-
ski, zastępca komendanta głównego 
Ochotniczych Hufców Pracy.

Instytucja, której rola rośnie 
przy obecnych wymaganiach pra-
codawców, na kilka godzin zwróciła 
się tego specjalnego dnia ku swojej 
przeszłości. 82 lata  temu powstały 
w Polsce odbudowującej się jeszcze 
nadal po wieku rozbiorów Junackie 
Hufce Pracy. Pomagały rozwiązać 

problemy zatrudnienia w ogarnię-
tym kryzysem ekonomicznym świe-
cie, uczyły patriotyzmu.

Jednym z miejsc, gdzie Junac-
kie Hufce Pracy zapisały piękną 
kartę stało się Jeleniewo na Suwal-
szczyźnie. Młodzi ludzie budowali 
tam drogę i wzbudzili taką sympatię 
lokalnej społeczności, że miejscowa 
szkoła, jako jedyna w Polsce, otrzy-
mała imię Junackich Hufców Pracy.      

- Dlatego spotykamy się wła-
śnie w tym miejscu, w roku stulecia 
odzyskania niepodległości przez 
Polskę – podkreślił Bogdan Ścibut, 
komendant główny Ochotniczych 
Hufców Pracy, które kontynuują 
tradycję JHP.

Szkoła w Jeleniewie nosi od 
kilku lat imię Danuty Siedzikówny 
„Inki”, a specjalna tablica poświęco-
ną pamięci junaków i kadry Junac-
kich Hufców Pracy odsłonięta przez 
komendanta OHP upamiętniła tak-
że dawniejszą tradycję placówki.

Uroczystość, pod patronatem 
Programu Wieloletniego „Niepodle-
gła”, odbyła się z udziałem m.in. par-
lamentarzystów, wojewody Bohdana 
Paszkowskiego, krajowego duszpa-
sterza OHP ks. kanonika Jarosława 
Sroki, Podlaskiego Kuratora Oświa-
ty Beaty Pietruszki, władz lokalnych, 
nauczycieli, uczniów i mieszkańców 
Jeleniewa. Uczestniczyła w niej rów-
nież rodzina patronki szkoły Danuty 
Siedzikówny "Inki".   

Po mszy św. komendant  główny 
OHP, przedstawiciele władz lokal-
nych i dyrektor szkoły Bożena So-
bieszczańska złożyli wiązanki kwia-
tów i zapalili znicze pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W imieniu Minister Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej Elżbiety 
Rafalskiej wieniec złożyła dyrektor 
Departamentu Rynku Pracy Ewa 
Flaszyńska.

Podczas uroczystości odczytano 
list od minister Elżbiety Rafalskiej, 
w którym minister podkreśliła, że 
niepodległość, którą nasi przodko-
wie wywalczyli zbrojnie sto lat temu, 
kolejne generacje budowały ofiarną 
i rzetelną pracą, zarówno scalając 
Polskę po okresie zaborów, odbudo-
wując ją z gruzów po zniszczeniach 
ostatniej wojny, jak i nadając jej 
nowe oblicze po demokratycznych 
przemianach 1989 roku.

Uroczystości towarzyszyła wy-
stawa poświęcona historii Junackich 

Hufców Pracy oraz artystyczna pre-
zentacja przygotowana przez dzieci 
i młodzież ze szkoły w Jeleniewie. 
Przede wszystkim jednak była to 
też okazja do rozważań o współcze-
snym kształcie i roli OHP.

- Skupiamy się przede wszyst-
kim na dokształcaniu i uzawoda-
wianiu modego człowieka. Teraz tak 
rozwija się gospodarka, że zaczy-
na brakować rąk do pracy. Można 
śmiało powiedziec, że OHP prze-
żywają swój drugi rozkwit. Praco-
dawcy bardzo chętnie chcą z nami 
współpracować. Jako chyba jedyny 
podmiot jesteśmy w stanie zaspoko-
ić trudne wymagania pracodawców, 
którzy oczekują osób jednocześnie 
młodych i energicznych oraz o bo-
gatym doświadczeniu zawodowym – 
uśmiecha się Piotr Modzelewski, za-
stępca komendanta głównego OHP.

Jak podkreśla Komenda Głów-
na OHP, współczesne Ochotnicze 
Hufce Pracy, które mają za patro-
na św. Jana Pawła II, to instytucja 

rynku pracy wykonująca zadania 
państwa z zakresu polityki społecz-
nej. Zdobywanie wykształcenia na 
zasadzie uczestnictwa w OHP jest 
jedną z dróg uzyskiwania wiedzy 
ogólnej i przygotowania zawodo-
wego w ramach polskiego systemu 
oświaty i jest przeznaczone dla osób 
w wieku 15-18 lat, które z różnych 
przyczyn chcą lub muszą realizować 
obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki łącząc go z pracą zarobkową. 
Oferta kształcenia zawodowego 
w OHP obejmuje ok. 80 zawodów.

OHP prowadzą również: po-
średnictwo pracy (w tym pośred-
nictwo EURES), poradnictwo 
zawodowe, szkolenia zawodowe, 
obsługę refundacji pracodawcom 
wynagrodzeń młodocianych pra-
cowników. W ramach pośrednictwa 
pracy OHP pozyskują od praco-
dawców oferty pracy stałej i krót-
koterminowej; kierują młodzież 
poszukującą pracy do pracodawców; 
organizują targi i giełdy pracy, jak 
również współpracują z partnerami 
rynku pracy. Poradnictwo zawo-
dowe to kolejna z nieodpłatnych 
form wsparcia, jakiej udzielają OHP 
osobom w wieku 15-25 lat poprzez 
Mobilne Centra Informacji Zawo-

dowej (MCIZ) oraz Młodzieżowe 
Centra Kariery (MCK). 

W obszarze edukacji i wycho-
wania OHP są jedyną instytucją 
publiczną w Polsce świadczącą po-
moc o takim zakresie i w takiej skali. 
Obejmują opieką ok. 120 tys. osób, 
w tym ok. 32 tys. osób zdobywa 
wykształcenie. Znaczenie Ochot-
niczych Hufców Pracy dostrzegła 
także Komisja Europejska doko-
nując przeglądu działań w ramach 

programu „Gwarancje dla Młodzie-
ży” w 2016 r. Wskazała na działające 
w Polsce OHP jako flagową inicja-
tywę w obszarze działań na rzecz 
osób młodych dotkniętych proble-
mem bezrobocia oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

- Zapraszamy do naszych cen-
trów w województwie podlaskim: 
w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, 
a także Grajewie, Kolnie czy Zam-
browie – mówi Piotr Modzelewski.   
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Rozwój naszych uczelni jest kołem zamachowym rozwoju 
Polski – mówił podczas konferencji prasowej w Państwowej 
Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
wicepremier  dr Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnic-
twa wyższego. 

Jak relacjonuje Jolanta Święszkowska, rzecznik 
PWSIiP,  wicepremier podkreślał, że jest to jego ko-
lejna wizyta na łomżyńskiej uczelni, co jest wyrazem 
uznania jej dokonań. Akcentował, że PWSIiP kształ-
ci na wysokim poziomie, posiada kategorię naukową 

oraz zaspokaja ogólnopolskie zapotrzebowanie na 
specjalistów. Minister informował także, że dla krajo-
wych uczelni rząd przeznaczy w przyszłym roku bu-
dżetowym dodatkowe trzy miliardy złotych z obligacji 
Skarbu Państwa, a o tym, jaka pula z tych środków trafi 
do „Państwówki”, władze uczelni będą wiedziały już 
podczas inauguracji roku akademickiego. 

W konferencji prasowej uczestniczyli: wicepre-
mier dr Jarosław Gowin, rektor PWSIiP dr hab. Da-
riusz Surowik, doradca ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego Marcin Sekściński oraz prorektor PWSIiP  
dr Dariusz Perło. Dotyczyła ona zmian ustawowych, 
jakie od 1 października 2018 roku dotkną polskie 
uczelnie, w tym państwowe wyższe szkoły zawodo-
we, które w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (tzw. Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki) 
zostały zaliczone do kategorii publicznych uczelni 
zawodowych. 

Rektor dr hab. Dariusz Surowik dziękował za te 
rozwiązania ustawowe, które wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom uczelni zawodowych. Mówił o inten-
sywnym oraz rzeczowym procesie konsultacji, któ-
ry poskutkował wpisaniem do Ustawy 2.0 Konfe-
rencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 
(KRePSZ), co daje środowisku uczelni zawodowych 
solidniejsze umocowanie prawne.  

Wicepremier podkreślał, że nie tylko proces kon-
sultacji, ale także samo wdrażanie Ustawy 2.0 w ży-

cie będzie przebiegało 
stopniowo, a jego re-
sort proponuje środo-
wisku akademickiemu 
cykle szkoleń. Mini-
ster dr Jarosław Go-
win dodawał, że „nad-
chodzą dobre czasy 
dla szkolnictwa zawo-
dowego” i dziękował 
rektorowi dr. Dariu-
szowi Surowikowi za 
aktywne oraz mery-
toryczne uczestnictwo 
w konsultacjach nad 
ustawą. Gratulował 
władzom uczelni ka-
tegorii naukowej, co – 
jak akcentował –  jest 
ewenementem na tle 
innych państwowych 
wyższych szkół zawo-
dowych. 

Wśród istotnych 
zmian, jakie wprowadza Ustawa 2.0, wicepremier dr 
Jarosław Gowin wyliczał: zmianę algorytmu nalicza-
nia dotacji dla uczelni, podwyżki dla nauczycieli aka-
demickich od 1. stycznia 2019 roku oraz kolejne ich 
transze w latach 2020, 2021. – Płace na uczelniach są 
obecnie na żenująco niskim poziomie – mówił wice-
premier. 

Prorektor PWSIiP dr Dariusz Perło do atutów 
ustawy zaliczył uproszczenie procedur administra-
cyjnych. A ministerialny doradca Marcin Sekściński, 
mówił, że otwiera ona nowe możliwości, z których wy-
starczy skorzystać.  

W Państwowej Wyższej Szkole Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży studiuje blisko dwa ty-
siące  żaków, a przez wszystkie lata działalności mury 
placówki opuściło ponad pięć tysięcy absolwentów. 
W czerwcu 2019 roku uczelnia będzie świętować Ju-
bileusz 15-lecia. 

„Warto iść za Chrystusem, nie bójmy się 
udziału w rewolucji, na którą On nas za-
prasza: rewolucji czułości” – powiedział 
papież Franciszek do litewskiej mło-
dzieży podczas dzisiejszego spotkania 
na placu przed katedrą świętych Sta-
nisława i Władysława w Wilnie. Wzięło 
w nim udział kilkadziesiąt tysięcy mło-
dych z Litwy i krajów sąsiednich.

Ojciec święty odbywa piel-
grzymkę do krajów nadbałtyckich. 
Rozpoczął ją na Litwie.

Jak relacjonuje Katolicka Agen-
cja Informacyjna, z sanktuarium 
Matki Bożej Miłosierdzia papież 
przejechał ulicami Wilna na plac 
Katedralny, tam pomiędzy sekto-
rami, był entuzjastycznie witany 
przez młodzież nie tylko z Litwy ale 
i z Łotwy, Estonii, Białorusi, Polski 
i Ukrainy. Spotkanie z Franciszkiem 

wypełnione było pieśniami i progra-
mem tanecznym.

Spotkaniu z młodzieżą na po-
dium towarzyszył słynny, orygi-
nalny obraz Jezusa Miłosiernego 
z umieszczonym na metalowej ta-
bliczce podpisem: „Jezu, ufam To-
bie”. Na co dzień znajduje się on 
w jedynym ołtarzu sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w dawnym 
kościółku Świętej Trójcy przy uli-
cy Dominikańskiej w Wilnie. Zo-
stał namalowany w 1934 r., według 
wskazówek św. Faustyny Kowal-
skiej, przez Eugeniusza Kazimirow-
skiego. W tle podium umieszczono 
także symboliczne wota dziękczyn-
ne, znane z wileńskich sanktuariów: 
serca, ręce, nogi, krzyże.

Obraz namalowany według 
wskazówek siostry Faustyny znaj-
duje się w łomżyńskim Sanktu-

arium Miłosierdzia Bożego.
Reporter Polskiego Radia Bia-

łystok Paweł Wądołowski spotkał 
w Wilnie pielgrzymów z Łomży. 
Sebastian Jaworowski opowiedział 
mu o krótkiej rozmowie z papieżem 
i różańcu, jaki Franciszek ofiarował 
jego choremu synowi. Była tam tak-
że siostra Michaela Rak prowadząca 
na Litwie pierwsze hospicjum dla 
dorosłych i tworząca oddział dla 
dzieci.

- Poruszające bezpośrednie spo-
tkanie. Łzy wdzięczności, wzrusze-
nia. Nadzieja nie zawodzi – mówiła 
wzruszona dziennikarzowi łomżyń-
akiego studia Polskiego Radia Bia-
łystok.

Siostra Michaela była niedawno 
gościem naszej redakcji. Wraz łom-
żyńskim NOT wspieramy jej stara-
nia o hospicjum dziecięce.           

Franciszek i łomżyńscy pielgrzymi w Wilnie
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Wicepremier Jarosław Gowin w PWSIiP Koło zamachowe rozwoju Łomży: 
nauka we współdziałaniu  

z gospodarką  
Wicepremier Jarosław Gowin 

w Łomży był nie po raz pierwszy, 
ale z zaciekawieniem przypatrywał 
się „kurtynie” oddzielającej remon-
towaną Halę Targową od płyty 
Starego Rynku. Przy pomocy zako-
chanych w swoim mieście Agniesz-
ki Barbary Muzyk i posła Lecha 
Antoniego Kołakowskiego rozszy-
frowywał uwidocznione na wielkiej 
tkaninie postacie, miejsca i daty z 
historii Łomży.

- Niezwykle miłe było to, że 
podchodzili do nas mieszkańcy 
i przekazywali wyrazy sympatii i 
wsparcia – mówi kandydatka.

Ważną częścią wizyty wicepre-
miera, ministra nauki Jarosława Go-
wina w Łomży były jego rozmowy i 
spotkania w Wyższej Szkole Infor-
matyki i Przedsiębiorczości.           

- Na tym zależało mi w spo-
sób szczególny, aby minister mógł 
spokojnie spotkać się z władzami 
naszej łomżyńskiej uczelni. Wraz 
z posłem Lechem Antonim Ko-
łakowskim wzięliśmy udział w tej 
rozmowie. Temat był oczywiście 
zasadniczy: rola uczelni wyższej w 
rozwoju Łomży. Dodatkowo także 

przybliżenie pewnych rozwiązań, 
które wprowadza w szkolnictwie 
wyższym „reforma Gowina”. Dla 
mnie szczególnie ważny był wątek 
możliwości dodatkowego wsparcia 
PWSIiP. Zabiegam o to, od dłuż-
szego czasu, bo uważam, że wzmac-
nianie każdego istotnego dla miasta 
podmiotu jest wzmacnianiem całej 
Łomży. Cieszę się, że ta bezpo-
średnia rozmowa ministra Jarosła-
wa Gowina z rektorem, Dariuszem 
Surowikiem odbyła się z naszym 
udziałem  – relacjonuje Agnieszka 
Barbara Muzyk.

I dodaje.
- Jak się okazało, gdy w ten 

sobotni wieczór rozmawialiśmy 
bardzo poważnie o rozwoju uczel-
ni i o Łomży, odbywało się „pro-
mowanie” miasta przy pomocy 
boksu. Nie mam wątpliwości, że 
w efekcie dla wizerunku i pozycji 
Łomży cenniejsze będzie, jaki na-
ukowiec zechce przedstawić u nas 
swoje przemyślenia, niż  który z 
bokserów celniej i mocniej uderzy 
tego drugiego – dodaje kandydatka 
Prawa i Sprawiedliwości na prezy-
denta Łomży.             
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Rozpoczęło się głosowanie 
na zadania do Budżetu 
Obywatelskiego 2019. 
Możemy wybierać spośród 
24 zadań do realizacji 
w 3 strefach: Centrum, 
Łomżyca i Południe oraz 
spośród 2 zadań w ramach 
Młodzieżowego Budżetu 
Obywatelskiego. 

CENTRUM 

1. „Bajki” Zbigniewa Herberta 
w ceramice przy Galerii Aporia - 
elewacja bloku przy ul. Dwornej 

2. Bajki S. i F. Themerson „Był 
gdzieś haj taki kraj/ Była gdzieś taka 
wieś” w ceramice - elewacja kamie-
nicy ul. Farna 1 

3. Bezpieczne osiedle - monito-
ring osiedla nr 5 

4. Brukowana ulica - ul. Kapu-
cyńska 

5. Cykl ławeczek wybitnych 
Ludzi Ziemi Łomżyńskiej - obszar 
Starego Miasta oraz teren zielony 
obok Domku Pastora 

6. Modernizacja wjazdu przy ul. 
Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2 

7. Ograniczenie ilości kawek 
i kruków - Al. Legionów i ul. Woj-
ska Polskiego 

8. Rekreacyjne ławeczki do od-
poczynku, relaksu i opalania - tra-
wiaste tereny bulwaru nadnarwiań-
skiego 

9. Zagospodarowanie terenu 
między blokami 3 Maja 2 i 6 

ŁOMŻYCA 

10. Bezpieczna droga do SP5 - 
budowa ciągu pieszego (utwardze-
nie drogi) - od ul. Pułaskiego (ul. 

Żwirowa) w stronę SP nr 5 
11. Bezpieczna i zielona Kraska 

- ul. Kraska, ul. Krucza, ul. Poznań-
ska 

12. Bezpieczne miejsca posto-
jowe dla maluchów na „Bawełnie” 
wraz z poszerzeniem ul. Studenc-
kiej – ul. Wojska Polskiego 161A 
i ul. Studencka 11 

13. Budowa chodników oraz 
wjazdów na ul. Łukasińskiego (po 
jednej stronie) oraz na ul. Lipowej 

14. Nowy chodnik przy ulicy 
Bawełnianej 

15. Rewitalizacja ciągów pie-
szych osiedla Młodych - ul. Przy-
tulna, ul. Miła, ul. Malinowa, ul. 
Uśmiechu, ul. Promienna, ul. Spa-
cerowa 

16. Teren rekreacyjny przy ul. 
Harcerskiej - koniec ul. Harcerskiej

17. Wyposażenie mini bulwa-
rów nad Łomżyczką - miejsce re-
kreacji i wypoczynku oraz przedłu-
żenie w stronę ul. Wojska Polskiego 
- rejon okolicy Łomżyczki na Łom-
życy (ul. Sosnowa - Modrzewiowa) 

POŁUDNIE

18. Budowa placu zabaw dla 
dzieci z niepełnosprawnością 
w Parku im. św. Jana Pawła II 
w Łomży - nieużytkowane boisko 
przy ul. B. Prusa 3 i 5 (działka nr 
12251/11) 

19. Chodnik w pasie drogowym 
ul. Porucznika Łagody - działka 
o nr geodezyjnym 12188/2 przed 
budynkiem Porucznika Łagody 

20. Mini Park - ul. Szosa Zam-
browska - Piłsudskiego 

21. Modernizacja placu zabaw 
- ul. Kazańska między blokami 3,5 

22. Poprawa nawierzchni ulicy 
i parkingów - osiedle Konstytucji 3 
Maja przy budynkach 6, 8, 9 

23. Wymiana zniszczonej asfal-
towej nawierzchni ulicy przy bu-
dynkach ul. B. Prusa 18, 19, 15 na 
kostkę polbruk oraz wykonanie do-
datkowych miejsc postojowych – ul. 
B. Prusa na odcinku od ul. Zawadz-
kiej do Przedszkola nr 9 (działka nr 
10570) 

24. Wymiana zniszczonej na-
wierzchni chodników oraz parkin-
gów przy Szkole Podstawowej nr 10 
(wzdłuż budynku PG 2 i Pływalni 
Miejskiej) - pas drogowy ulicy mię-
dzy Szkołą Podstawową nr 10 a bu-
dynkami ul. Przykoszarowa 31, 35 
i ul. Niemcewicza 1, 5

MŁODZIEŻOWY BUDŻET 
OBYWATELSKI 

1. Budowa boiska do piłki ręcz-
nej plażowej obok Orlika przy ul. 
Katyńskiej - działka nr 12720/6 
przy ul. Katyńskiej

2. Gra Miejska - cały obszar 
Łomży 

Głosowanie odbywa się 
w dniach 18 września - 5 paździer-
nika poprzez: 

• włożenie do urny wypełnionej 
karty do głosowania 

• wypełnienie interaktywnej 
karty do głosowania na stronie in-
ternetowej Miasta Łomża

• przesłanie na adres Urzędu 
Miejskiego w Łomży karty do gło-
sowania z dopiskiem na kopercie 
„Budżet Obywatelski–GŁOSO-
WANIE” (za datę oddania głosu 
w ten sposób uważa się datę wpływu 
do Urzędu Miejskiego w Łomży)

• przesłanie na adres budzetoby-
watelski@um.lomza.pl wypełnionej, 
zeskanowanej karty do głosowania.

Głosowanie odbywa się w:

• Punkcie Obsługi Mieszkań-
ców Urzędu Miejskiego, ul. Stary 
Rynek 14, parter

• Szkole Podstawowej nr 5, ul. 
Polna 40A

• Budynku Pływalni Miejskiej 
nr 2, ul. Wyszyńskiego 15

• mobilnym punkcie w autobu-
sach MPK

Głosować można jednorazowo, 
wybierając maksymalnie trzy zada-
nia z inicjatyw obywatelskich w 3 
strefach oraz na jedno zadanie zgło-
szone w ramach Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego. W razie 
wyboru większej liczby zadań lub 
w przypadku niewypełnienia pól 
obowiązkowych w karcie, czy też 
braku czytelnego podpisu głos bę-
dzie nieważny.

Po raz pierwszy też miasto 
gościło zawody w niezwykle po-
pularnej formule  MMA. Powsta-
ło w Łomży spore środowisko tej 
dyscypliny i konsekwencją stało 
się zorganizowanie profesjonalnej 
imprezy. Wielu wielbicieli spor-
tów walki w kraju dowiedziało się 
dzięki gali PLMMA 68/ Extreme 
Fight Cage 4, że jest takie miasto 
i można się tu naprawdę „dobrze 
zabawić”.  

- Myślę, że jest to kierunek, za 
pomocą którego moglibyśmy pro-
mować Łomżę – mówił wtedy pre-
zydent.

Powodzenie tej gali zachęciło 
do przyjazdu do Łomży federację 
Armia Fight Night, dla której na 
zasadach MMA walczą także zawo-
dowi żołnierze. Był to również duży 
sukces promocyjny. 

Ambasadorowie
Sportowa promocja miasta dzie-

je się nie tylko wtedy, gdy do Łom-

ży trafia wielki sport, ale także gdy 
nasi reprezentanci prezentują się 
w innych ośrodkach. Są wtedy swe-
go rodzaju ambasadorami swojego 
środowiska.

Dlatego fundusze otrzyma-
ły dwa łomżyńskie kluby biorące 
udział w ogólnopolskich rozgryw-
kach ligowych. Piłkarze ŁKS 1926 
Łomża grają w trzeciej lidze, a ze-
spół  szczypiornistek MKS Dwójka 
Łomża na zapleczu kobiecej ekstra-
klasy piłki ręcznej.  

- ŁKS to wizytówka Łomży. 
Klub ma swoją kilkudziesięcioletnią 
historię, a także kibiców, których nie 
jest mało. Takie mecze jak z łódz-
kim Widzewem czy Polonią War-
szawa pokazały jak wielkie jest za-
potrzebowanie na futbol w naszym 
mieście jest – podkreśla Mariusz 
Chrzanowski.

„Chcemy rozsławiać Łomżę na 
całą Polskę” – zadeklarowała wprost 
Iwona Gryczewska, prezes MKS 
Dwójki Łomża. 

Sport tworzy markę miasta

Łomżyniaku, decyduje Twój głos 
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Wiedza, praca i doświadczenie 
w służbie ziemi naszej – porusza-
jącymi słowami zwrócił się Adam 
Niebrzydowski, dyrektor Podlaskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie, do uczestników uro-
czystego spotkania w 70. rocznicę 
utworzenia placówki.     

Tak naprawdę wiedza, praca 
i doświadczenie przekazywane rol-
nikom w tym regionie mają trady-
cję znacznie dłuższą niż owe 70 lat 
datowane od utworzenia w 1948 
roku Zakładu Doświadczalnego 

Państwowego Instytutu Naukowe-
go Gospodarstwa Wiejskiego   na 
bazie majątku Szepietowo-Waw-
rzyńce. Już w drugiej połowie 
XVIII wieku w nieodległym Cie-
chanowcu pracował i pisał pod-
ręczniki rolnicze, weterynaryjne 
czy ogrodnicze ksiądz Krzysztof 
Kluk. Przez cały niemal okres dwu-
dziestolecia międzywojennego pro-
fesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Kazimierz Rogoyski gospodarował 
i organizował pokazy dla rolników 
w majątku Szepietowo Podleśne.

- Odkąd gospodaruję z żoną 
uważam, że trzeba z mądrości in-
nych ludzi korzystać – mówił Zbi-
gniew Klimaszewski ze wsi Kli-
masze w gminie Zambrów, który 
zajmuje się hodowlą bydła mlecz-
nego. Z wdzięcznością dodawał 
miłe słowa o fachowości doradców 
z placówki PODR w Zambrowie, 
z którymi uzgadniał biznesplany, 
oceniał ryzyko kredytowe, wprowa-
dzał innowacje.

Jak podkreślał dyrektor Adam 
Niebrzydowski, zmiany nazw i or-
ganizacyjnej struktury ośrodka nie 
zmieniały istoty jego działalności.

- Zawsze był to nośnik postę-
pu i „taśma” przenosząca wiedzę do 
praktyki gospodarowania na roli.

W jego ocenie, doradca obecny, 
kolejny w szeregu pokoleń fachow-
ców pracujących w Szepietowie, 
musi być niezwykle wszechstronny.

- Jest często jak lekarz pierw-
szego kontaktu, który musi sobie 
poradzić z każdą sytuacją – także 
technologiczną czy ekonomiczną. 
Fachowość i doświadczenie zawo-
dowe naszych doradców powoduje, 
że Podlaski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego jest wiodąca placówką 
w kraju – stwierdził Adam Niebrzy-
dowski.

Szepietowo to zresztą nie tylko 
„miejsce mocy”, czyli promieniowa-
nia wiedzy, nowoczesnego myślenia 
o każdym aspekcie rolnictwa. To 
czołowy w Polsce ośrodek wysta-
wienniczy w dziedzinie w hodowli 
bydła, drobiu ozdobnego, zwierząt 
futerkowych, owiec. To także or-
ganizator cieszących się krajową 
renomą targów ogrodniczych i sa-
downiczych czy Święta Kukurydzy. 
Każdego roku imprezy w PODR 
przyciągają nawet po 200 tysięcy 
odwiedzających.      

Nic zatem dziwnego, że 
w jubileuszowej gali zechcieli wziąć 
udział licznie rolnicy korzystający 
z potencjału PODR, przyjaciele 
z wielu krajowych organizacji i in-
stytucji związanych z rolnictwem, 
dawni i obecni pracownicy, a także 
przedstawiciele władz. Z miłymi 
słowami i podarunkami przyjechali 

m.in. posłowie Bernadeta Krynic-
ka, Krzysztof Jurgiel czy Kazimierz 
Gwiazdowski, wicewojewoda Jan 
Zabielski, marszałek Jerzy Lesz-
czyński i Stefan Krajewski z zarzą-
du województwa.                   

- Polityka rolna państwa powin-
na być jednolita, dlatego dobrze się 
stało, że są teraz w gestii ministra rol-
nictwa – podkreślił poseł Kazimierz 
Gwiazdowski, wiceprzewodniczący 
sejmowej Komisji Rolnictwa.

Stefan Krajewski ma swoją kon-
cepcję sprawdzenia rzeczywistego 
znaczenia PODR.

- Jeżeli rolnctwo w naszym wo-
jewództwie cieszy się zasłużenie 
renomą jednego z najlepszych i naj-
nowocześniejszych w kraju, to także 
dowód jak dobrze działa ośrodek 
upowszechniania wiedzy i techno-
logii – powiedział.

My także życzymy dyrektoro-
wi Adamowi Niebrzydowskiemu 
i wszystkim jego współpracowni-
kom z Podlaskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego wszystkiego 
najlepszego i wiele sił w służbie 
„ziemi naszej”.                 

Doradca w wieku dojrzałym 

Adam Niebrzydowski, dyrektor PODR w Szepietowie z pucharem od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego

Jubileuszowe podarunki dyrektorowi Adamowi Niebrzydowskiemu przekazali 
marszałek Jerzy Leszczyński i Stefan Krajewski z zarządu województwa
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Prezydent

Według stanu na poniedziałek 
24 września o godz. 15 ze strony 
na oficjalnej stronie: wybory2018.
pkw.gov.pl, o stanowisko prezy-
denta Łomży zamierza się ubiegać 
pięcioro kandydatów: Maciej An-
drzej Borysewicz z Koalicji Oby-
watelskiej, Dariusz Jerzy Janicki 
z SLD Lewicy Razem, Agnieszka 
Barbara z PiS, Zbigniew Prosiński 
z Bezpartyjnych Samorządowców 
oraz Tadeusz Zaremba z Przyja-
znej Łomży. 

Zaskakuje brak obecnego 
prezydenta Mariusza Chrzanow-
skiego, który ma własny komitet 
wyborczy. Ewentualni pretendenci 
mają jednak jeszcze czas na zgło-
szenie do północy 26 września. 
Według nieoficjalnych informa-
cji należy się spodziewać jeszcze 
reprezentanta ugrupowania Ku-
kiz'15. Otwarte są także drzwi dla 
przedstawiciela komitetu Miro-
sława Derewońko.        

Rada Miejska

O 23 miejsca w Radzie Miejskiej 
Łomży będzie się ubiegać 199 osób 
z 8 komitetów wyborczych. Miejska 
Komisja Wyborcza zarejestrowała 
listy kandydatów z poszczególnych 
ugrupowań.

Przepisy wyborcze ograni-
czyły w tym roku liczbę zgło-
szeń. W poprzednich wyborach 
w Łomży komitet mogły wysta-
wiać po 46 osób (po dwie na każdy 
mandat), w tym - tylko 31. Pełne 
listy zaprezentowało 5 komitetów. 
Pozostałe 3 mają niepełną obsadę 
(czasem nawet bez list w niektó-
rych okręgach).

Parytety płci zostały zachowane. 
Panów kandyduje więcej niż pań- 
107 do 92, ale procentowy wskaźnik 
jest zrównoważony - 54 do 46.  

Co ciekawe, średni wiek kan-
dydatek i kandydatów jest niemal 
identyczny - 46 do 47 lat. Domi-
nuje jednak na listach dojrzałość. 
W przedziale 18 - 29 lat jest 18 
osób, w grupie 30 - 39 są 54 osoby, 
a najwięcej - 88 osób - ma między 
40 a 59 lat. Najstarszych, czyli 60 
i więcej lat, jest 39. Najmłodszego 
kandydata w wieku 19 lat wysta-
wia KUKIZ'15, a najstarszego - 
81 lat  Reatusz Mirosława Dere-
wońko. 

Funkcja radnego jest atrak-
cyjna, przedłużyć ją chce aż 21 
z 23 samorządowców tej kaden-
cji. Rozproszyli się po kilku ko-
mitetach: PiS, Mariusza Chrza-
nowskiego (co ciekawe z szóstki 
obecnych radnych jest tam tylko 
jedna osoba wchodząca do Rady 
z list PiS w poprzedniej kadencji), 
Koalicji Obywatelskiej, Bezpartyj-
nych Samorządowców, Przyjaznej 
Łomży.                       

Okręg wyborczy nr 1 (Centrum): 

KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 DWORAKOWSKI Marek 60 lat 
2 KOWALEWSKI Tadeusz 58 
3 SERAFIN Jadwiga 62 
4 RABCZYŃSKA Elżbieta 64 
5 DOMIAN-KRUSZEWSKA 
Bogusława 33 
6 RYTELEWSKI Grzegorz 53 
7 NOWICKI Janusz 66 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KUKIZ'15
1 DUDA Barbara 50 
2 KARPIK Kamil 31 
3 WYRZYKOWSKA Karolina 20 
4 BIKOWSKI Marek 34 
5 CIBOROWSKA Alicja 20 
6 KOWALCZYK Patryk 19 
7 KOZIOŁ Dorota 44 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO
1 GRZYMAŁA Andrzej Janusz 62 
2 ALEKSANDROWICZ Ewelina 31 
3 WOJTKOWSKI Dariusz Krzysztof 51 
4 BLUSIEWICZ Hanna Bożena 59 
5 KAJA Jarosław 38 
6 NOWACKA-BORUSIEWICZ 
Grażyna 58 
7 STĘPKOWSKA Sandra 28 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1 BĄCZEK Elżbieta Sabina 72 
2 BRZEZIŃSKI Łukasz 30 
3 ŁEMPICKA Wiesława 55 
4 STANIÓRSKI Krzysztof 40 
5 WĄDOŁOWSKI Wojciech 46 
6 WIŚNIEWSKA Agnieszka 35 
7 MIECZKOWSKI Kamil Łukasz 34 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
PRZYJAZNA  ŁOMŻA
1 CHLUDZIŃSKA Ewa Małgorzata 55 
2 PODSIADŁO Andrzej 68 
3 SOKOŁOWSKA Małgorzata 
Danuta 49 
4 WOJEWODA Grażyna 59 
5 GATYŃSKI Andrzej Cezary 53 
6 CHLUDZIŃSKI Maciej 28 
7 CIEŚLIŃSKI Krzysztof 43 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA
1 OSZKINIS Stanisław 61 
2 KARWOWSKI Przemysław Filip 61 
3 ZACHARZEWSKA Iwona 50 
4 PIETRZAK Paweł 47 
5 MALINOWSKA Marzena Elżbieta 53 
6 ZAKRZEWSKA Agnieszka Sylwia 35 
7 SUTKOWSKI Andrzej 53 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD 
LEWICA RAZEM
1 JANICKI Dariusz Jerzy 55 
2 BUDZISZEWSKA Małgorzata 44 
3 ZYSK Paweł 26 
4 SENDROWSKA Agnieszka 37 
5 SZLIS Dorota 51 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REATUSZ 
MIROSŁAWA DEREWOŃKO
1 DEREWOŃKO Mirosław Robert 55 
2 WEJROCH Irena 55 
3 KOWALEWSKI Zdzisław 40 
4 GRABOWSKI Grzegorz 28 
5 SZUMOWSKA Wanda 64 

Okręg wyborczy nr 2 (Łomżyca): 

KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 JÓSKOWIAK Marianna 58 
2 MIECZKOWSKI Janusz Sławomir 60 
3 SUCHNICKI Jacek Janusz 45 
4 KARWOWSKA Jolanta Anna 42 
5 TARKA Mariusz 40 
6 KIJEWSKA Regina 49 
7 OLIVA Daniel 39 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KUKIZ'15
1 WRÓBLEWSKI Tomasz 32 
2 CIBOROWSKA Danuta 46 
3 MATYJASIAK Sławomir 39 
4 BRZOZOWSKA Bogusława 
Marzena 57 
5 DYRCZ Angelika Monika 26 
6 ZAJĄC Rafał 25 
7 DUDA Katarzyna 22 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO
1 CIEŚLIK Ireneusz Waldemar 62 
2 GORZOCH Irena Anna 68 
3 JAROCKA Katarzyna 51 
4 ABRAMOWSKI Ryszard Piotr 71 
5 LIPIŃSKI Artur 44 
6 KOŚCIUK Marzena 36 
7 KLIMASZEWSKI Wojciech 35 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1 GŁAZ Maciej 55 
2 WŁODKOWSKA Daria 21 
3 MIŚKIEWICZ Józef 60 
4 KADŁUBOWSKA Anna Maria 50 
5 SYSKI Piotr 31 
6 CHOIŃSKA Alicja Joanna 53 
7 SZUBA Adam 44 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
PRZYJAZNA ŁOMŻA
1 DOMASIEWICZ Dariusz 39 
2 ŚWIĄTKOWSKI Iwo 64 
3 ZANIEWSKA Marzena 36 
4 BRZEZIŃSKA Małgorzata 38 
5 MIECZKOWSKI Grzegorz 32 
6 PULWIN Agnieszka 37 
7 HOFFMAN Krystyna 67 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA
1 SERDYŃSKI Piotr 26 
2 CYMEK Bogusława 57 
3 WANIEWSKA Hanna Bożena 57 
4 KIEŁCZEWSKA-SZMIT Beata 
Halina 40 
5 CIECIÓRSKI Janusz Józef 59 
6 DĄBROWSKI Tomasz 30 
7 BUKOWSKI Robert Adam 50 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REATUSZ 
MIROSŁAWA DEREWOŃKO
1 MAKSYMIUK Anna 60 
2 JAKUBOWSKI Romuald 65 
3 PILSKI Jerzy Józef 81 
4 WAGNER Piotr 38 
5 GACKA Helena 67 

Okręg wyborczy nr 3 (osiedle ŁSM): 

KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 OLSZEWSKI Jan 70 
2 GRZYMAŁA Wiesław Tadeusz 64 
3 SYCHOWICZ Krzysztof 49 
4 ŚLESZYŃSKI Lech 57 
5 LEWAŃCZUK Regina 59 
6 KUPIEC Katarzyna 41 
7 DZIEMIAŃCZUK Anna 38 
8 WIERCISZEWSKA Joanna 31 
9 MARCIŃCZYK Paweł 28 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KUKIZ'15
1 TRUCHEL Maciej 38 
2 RYDZEWSKA Marta 34 
3 ĆWIKLIŃSKI Radosław 32 
4 KOŁODZIEJEK Magdalena 25 
5 KALINOWSKA Edyta Elżbieta 37 
6 ŻUKOWSKI Marcin 36 
7 KAMIŃSKI Krzysztof 41 
8 MALESA Malwina 32 
9 JÓRZAK Małgorzata 38 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO
1 CHRZANOWSKI Mariusz 33 
2 CHLUDZIŃSKI Witold Władysław 63 
3 GRODZKI Marcin 37 
4 GAŁĄZKA Hanka 71 
5 DĘBEK Marcin 41 
6 MARIAK Sławomira Ewa 49 
7 PIETRUSZEWSKI Wojciech Paweł 42 
8 DOLECKA Barbara 43 
9 KORYTKOWSKA Justyna 32 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1 PROSIŃSKI Zbigniew 39 
2 ABRAMOWSKA Anetta 46 
3 BOGUSKI Kazimierz 54 
4 CIERPIKOWSKA Izabela 40 
5 ŚNIEDKO Tomasz 40 
6 CHOJNOWSKA Anna Maria 34 
7 KARWOWSKI Robert 45 
8 ROLAK Dorota 51 
9 TRZASKA Kazimierz 61 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
PRZYJAZNA ŁOMŻA
1 MICHALAK Wojciech 53 
2 KACZYŃSKI Stanisław 47 
3 CHMIELEWSKA-
MATYJASZCZYK Iwona Bronisława 
55 
4 MATUSZEWSKI Ryszard 68 
5 SZOSTAK Stanisław 51 
6 RUNO-ŁADA Agnieszka 40 
7 WASZKIEWICZ Hanna 64 
8 GRZYMKOWSKA Kinga 44 
9 MALINOWSKI Marek 53 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA.NOWOCZESNA  
KOALICJA OBYWATELSKA
1 ŚLEDZIEWSKA Edyta 42 
2 GAŁĄZKA Marzena 40 
3 ROSIECKA-MALINOWSKA 
Agata Maria 52 
4 DZIERZGOWSKA Joanna 47 
5 TREPANOWSKI Tadeusz 
Władysław 64 
6 RASZCZYK Marek Wojciech 60 
7 ŁEPKOWSKA-GOŁAŚ Alicja 35 
8 PIORUNEK Tadeusz 70 
9 DĘBSKI Adam 44 

Okręg wyborczy nr 4 
(osiedle Perspektywa):

KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 BIAŁOBRZEWSKA Agnieszka 32 
2 NIEWIADOMSKI Krzysztof 54 
3 ŚWIĘCIŃSKI Kazimierz 61 
4 KURKOWSKA Zofia 66 
5 ZWIERZYŃSKI Adam 52 
6 ŻELAZNA Alicja 58 
7 ZALEWSKI Zbigniew 48 
8 TYL Tomasz 42 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO
1 KONOPKA Alicja 63 
2 MĘŻYŃSKA Wanda 62 
3 NADOLNY Artur 39 
4 MIECZKOWSKA Justyna 
Małgorzata 49 
5 DZIEKOŃSKI Marcin 33 
6 PRZYCHODZEŃ Rafał 37 
7 WINKO Iwona 43 
8 KORYTKOWSKI Andrzej 48 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1 MICKIEWICZ Małgorzata Iwona 35 
2 KLEPACKI Leszek 56 
3 ŁEPKOWSKA Justyna 29 
4 WARZYŃSKI Patryk 31 
5 SIENICKI Mariusz 38 
6 DĄBROWSKI Wojciech 28 
7 PTASZYŃSKI Sławomir 44 
8 CHLUDZIŃSKA Magdalena 36 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
PRZYJAZNA ŁOMŻA
1 WOJTKOWSKI Andrzej 57 
2 JAROTA Jan 64 
3 KOŁOS Aleutyna 64 
4 ŚLIWKA Małgorzata 47 
5 WRÓBEL Sławomir Józef 61 
6 ARASIMOWICZ Agata 32 
7 TRAWIŃSKI Wojciech 33 
8 ZAREMBA Tadeusz 66 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA 
OBYWATELSKA
1 BORYSEWICZ Maciej Andrzej 39 
2 BŁOGOSŁAWSKI Marcin 38 
3 PODOLAK Agata Agnieszka 53 
4 PIANKO Agnieszka 32 
5 SOKÓŁ Tomasz 46 
6 SZYMAŃSKA Urszula 56 
7 OSTROWSKI Marian 44 
8 MOGIELNICKI Rafał 38 

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD 
LEWICA RAZEM
1 WDZIĘKOŃSKA Magdalena 38 
2 RENISZEWSKI Tomasz 25 
3 KŁYS Monika 34 
4 KOZŁOWSKI Sławomir 45 
5 OGONOWSKA Joanna 26 
6 WĘDRAK Adam 44

Kandydatów wszystkich opcji politycz-
nych do Rady Miejskiej w Łomży pre-
zentujemy z poczucia obywatelskiego 
obowiązku. Strona została sfinansowana 
przez redakcję Grupy Medialnej Narew.

Jest przy kim postawić „iksa”
Wybory samorządowe już za niespełna miesiąc. Upłynąl termin zgłaszania kandydatów na radnych. 

Tylko godziny pozostały pretendentom do do foteli prezydentów, burmistrzów i wójtów. 
Sprawdziliśmy jak sytuacja wygląda  w Łomży.  
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Uzbrojeni w rękawice  
i worki na śmieci ruszyli,  
aby świat był piękniejszy

Uczniowie klas IV-VIII i Gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie 
wraz z nauczycielami sprzątali Nowogród i najbliższą okolicę. Starsi uczniowie 
z opiekunami szli wzdłuż Narwi, od stadionu do mostu, przy schronie bojowym, 
a także sprzątali okolice czołgu. Inni udali się w kierunku schronu przy Szablaku. 
Młodsze klasy zadbały o czystość w centrum Nowogrodu i na przyległych ulicach.

- My uzbieraliśmy cały pokój - śmiali się uczniowie z klasy VIa i VIb, 
którzy w okolicy sceny znaleźli tapczan, telewizor a także dywany i szafki.

Worki pełne śmieci pozostawione przy głównych ulicach zostały za-
brane przez Komunalny Zakład Budżetowy. Uczniowie, którzy kolejny 
raz uczestniczyli w akcji sprzątania świata, zobaczyli jak ważne jest dbanie 
o czystość i środowisko wokół nas.

W akcji sprzątania świata wzięło udział 221 uczniów Zespołu Szkół Sa-
morządowych w Nowogrodzie wraz z opiekunami.

Od kilku dni można już korzystać z ponad 16-kilometrowe-
go odcinka S8 od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Ma-
zowieckiej. To pierwszy fragment o nawierzchni z betonu 
cementowego na trasie między Warszawą a Białymstokiem 
i zarazem przedostatni z oddawanych odcinków S8 na tym 
kierunku – informuje białostocki oddział Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

W drugiej połowie października ma być gotowy 
ostatni: Wyszków – węzeł Poręba, o długości około 13 
kilometrów budowany za bliko 360 milionów złotych. 
To pozwoli połączyć Białystok z siecią dróg szybkiego 
ruchu w Polsce i Europie. 

Kilka tygodni temu udostępniony kierowcom zo-
stał fragment od granicy województwa podlaskiego do 
Ostrowi Mazowieckiej. Ze względu na trwające jesz-
cze prace wykończeniowe, obowiązuje na nich na razie 
ograniczenie prędkości do 100 km/h. „Bez ograniczeń 
kierowcy pojadą najprawdopodobniej przed końcem 
bieżącego roku” - dodają przedstawiciele GDDKiA.

Ponad 16-kilometrowy odcinek od węzła Poręba do 
obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej zrealizowało konsor-
cjum firm PORR i UNIBEP w 31 miesięcy od podpi-
sania umowy. Koszt realizacji wyniósł ok. 405 mln zł. 
Nowy odcinek łączy się z istniejącą obwodnicą Ostro-
wi Mazowieckiej i razem z nią stanowi już przeszło 
110-kilometrową dwujezdniową drogę ekspresową S8 
do Białegostoku.

A co na Via Baltica?

Na wszystkich, z wyjątkiem jednego, odcinkach 
Via Baltica, czyli ekspresowej S61, między Ostrowią 
Mazowiecką a obwodnicą Augustowa, trwają „prace 
umysłowe”. Wykonawcy, z którymi podpisane zostały 
umowy, przygotowują szczegółowe projekty i wszelką 
dokumentację, aby wojewodowie podlaski i warmińsko 
– mazurski mogli wydać pozwolenia na budowę. Har-
monogram na sześciu odcinkach od Ostrowi do Szczu-
czyna daje wykonawcom po 31 miesięcy na fazę projek-
towania i realizacji. Między Szczuczynem a Raczkami 
na obwodnicy Augustowa – 29 miesięcy. 

Ten jedyny wyjątek to kluczowa część obwodni-
cy Łomży z nowym mostem nad doliną Narwi. Wy-
bieraniu wykonawcy towarzyszyły w tym przypadku 
wyjątkowe perturbarcje, które szeroko były omawiane 
w mediach. Były skargi na wyniki przetargu, powtarza-
nie części procedur, rezygnacja wskazanego wykonawcy, 
wybór kolejnego.            

Obecny etap to oczekiwanie czy włoska firma 
TOTO, która przedstawiła propozycję wybraną przez 
GDDKiA, podtrzyma ją i potwierdzi wolę podpisania 
umowy. Jak poinformował dyrektor białostockiego od-
działu Wojciech Borzuchowski, pozytywnie przeszła 
kontrolę w Urzędzie Zamówień Publicznych i, jeżeli 
nie pojawią się nieoczekiwane komplikacje, jeszcze we 
wrześniu mogłoby dojść do podpisania umowy i uru-
chomienia „klepsydry” ustawionej na 31 miesięcy przy-
gotowań i realizowania inwestycji.

Na drugie śniadanie do szkoły znakomi-
ty producent z Grajewa poleca wyroby 
mleczarskie. Sycące i pełnowartościo-
we idealnie wpisują się w zbilansowa-
ną dietę ucznia. 

- Nastolatkom rekomenduje-
my napoje fermentowane MIL-
KO, w tym nową serię Acti Vege 
– jogurty warzywno - owocowe. 
Naturalną mleczną bazę dopeł-
niliśmy dobroczynnymi żywymi 
kulturami bakterii i najwyższej 
jakości dodatkami warzywnymi 
i owocowymi. Wszystkie napoje 
fermentowane MILKO oferujemy 
w wygodnych, wąskich i lekkich 
kartonikach z zakrętką. Nie ob-
ciążą więc uczniowskich plecaków. 
Napoje MILKO nie zawierają sy-
ropu glukozowo – fruktozowego  
– mówi Ewa Gromadzka, kierow-
nik marketingu SM MLEKPOL 
w Grajewie.

Najbardziej popularną formą 
drugiego śniadania do szkoły jest 
tradycyjna kanapka.

- Aby urozmaicić dziecięce 
menu, do posmarowania pieczywa 
MLEKPOL poleca serki śmietan-
kowe Łaciate: puszyste i klasyczne. 
Produkowane z najwyższej jakości 
śmietanki, bez zagęstników i kon-
serwantów, są pełnowartościowym 
uzupełnieniem diety. Serki śmietan-
kowe to pyszne źródło wielu cennych 
składników odżywczych. 100 gram 
produktu dostarczy organizmowi 
ucznia - ok 6 % dobrze przyswajal-
nego białka, ok 23% tłuszczu o uni-
kalnym składzie,  tylko niecałe 4% 
cukru  – dodaje Ewa Gromadzka.

W menu ucznia powinny zna-
leźć się także sery dojrzewające 
i masło ekstra. To naturalne źródło 
nie tylko witamin, wapnia i biał-
ka ale także cennych aminokwa-

sów i pełnowartościowego tłuszczu 
mlecznego.

- Nie zapominajmy także 
o mleku. Do szkoły najwygodniej-
szy będzie mały kartonik ze słom-
ką. Tu świetnie sprawdzi się mleko 
Łaciate smakowe, w wariantach: 
bananowym, czekoladowym, tru-
skawkowym i waniliowym w karto-
nikach 200 mililitrowych. Na słod-
kie zwieńczenie drugiego śniadania 
lub przekąskę podczas zajęć pozasz-
kolnych, SM MLEKPOL poleca 
serki homogenizowane Rolmlecz. 
Oprócz najbardziej znanego serka 
o smaku waniliowym, proponujemy 
ten z dodatkiem laski wanilii, tru-
skawkowy i czekoladowy. – dopo-
wiada ekspertka Mlekpolu.

Wszystkie produkty SM 
MLEKPOL z Grajewa powstają na 
bazie mleka od krów skarmianych 
paszami bez GMO

SM MLEKPOL w swojej ofer-
cie posiada: mleko pasteryzowane 
i UHT, śmietany i śmietanki, napoje 
fermentowane, masło, twarogi, ser-
ki wiejskie i śmietankowe oraz sery 

żółte. Flagowymi marka-
mi są: Łaciate, Maślanka 
Mrągowska,  Milko, Ma-
zurski Smak, Rolmlecz, 
Białe,

Ponad 30% wyrobów 
SM MLEKPOL jest eks-
portowanych do krajów 
Ameryki Południowej, 
Azji, Europy i krajów Da-
lekiego Wschodu. Zagra-
niczni odbiorcy doceniają 
jakość produktu oraz sta-
bilność współpracy jaką 
zapewnia MLEKPOL.

Do Warszawy 
coraz bliżej 

(bo szybciej)

Mleczna wyprawka. MLEKPOL 
jest gotowy na nowy rok szkolny
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Co jest najważniejsze w tym wszyst-
kim? Człowiek obok nas. I jeszcze za-
trzymanie się w pędzie codzienności 
– Katarzyna Kuklińska nie ma wątpli-
wości jak określić sens tego, co mieści 
się w nazwie Europejski Festiwal Sztuk 
Wszelakich – Łomża JA i TY.

Szósta edycja otrzymała zatem 
hasło „Stań – posmakuj życia”.  

- Rozpoczęła się w zasadzie 
już od początku września od 

„Aniołów”, choć oficjalny czas 
Festiwalu to 21 – 23 września 
na początku jesieni – mówi Iwo 
Świątkowski.

Wraz z Katarzyną Kuklińską 
i mnóstwem wolontariuszy przy-
gotował to niezwykłe wydarzenie, 
w którym przede wszystkim nie ma 
barier. Ani fizycznych, ani żadnych 
innych. Udowadniały to kolejne 
elementy „wszelakich sztuk”. Or-

ganizatorzy zapraszali na projekcje 
filmowe, zawody lekkoatletyczne, 
pływackie, tenisa stołowego, taniec, 
spektakle teatralne, wystawy foto-
grafii, koncerty i wspólne śpiewanie.

- Taniec ma tu kluczowe zna-
czenie – dodaje Katarzyna Kukliń-
ska.

A czym może być taniec, naj-
lepiej udowodnili artyści z rumuń-
skiego Brasov. Grupa,  którą tworzą 
zawodowi tancerze oraz osoby z nie-
pełnosprawnościami takimi, które 
nie pozwalają im wejść na wyższy 
stopień schodów. Pomagając jedni 
drugim wspięli się na podest w po-
bliżu sceny na SkateParku na osie-
dlu SM Perspektywa i zamienili się 
w motyle i wszelkie inne zwinne 
stworzenia nie znające żadnych ba-
rier.

Zaraz potem do zumby zabrali 
się inni uczestnicy festynu fina-
lizującego Festiwal Sztuk. A za-
raz potem kolejny taniec. A obok 
sport: grają młodziutkie piłkarki, 
tenisistki stołowe. A o jeszcze kilka 
kroków – loteria fantowa. Prawie 
każdy , kto kupi los – wygrywa, 
a na końcu wygrają dzieci z Ze-
społu Szkół Specjalnych, bo będą 
miały wyszkolonego pieska do do-
goterapii.     

Inność, akceptacja, pokonywa-
nie ograniczeń. Festiwal Sztuk krąży 
wokół pewnych pojęć od początku 
swego istnienia. Udowadnia, że fak-
tycznie barier nie musi być, kiedy są 
sztuki wszelakie. No i taniec.                   

Mgliście rodzą się poranki
Rześkim świtem
Dreszczem plecy otulają
I rumienią lica
Szepczą drzewa liściom
Ostatnie przestrogi
A wiatr w gałęziach
Śpiewa
Mruczankę szemrankę
Dla babiego lata
- dostojne requiem dnia

Leszek Czyż

społeczeństwo

HALO TV NA WEEKEND 28.09–30.09

Fo
t. m

wm
ed

ia

Anna Guzik. Najpierw był sport. Potem aktorstwo. 
Seriale, filmy, teatr dały jej popularność.

Jestem  
jak tornado

Dzieci postawiły jej życie na głowie, ale jest szczęśliwa i spełniona.
– Faktycznie, życie całej rodziny kręci się obecnie wokół dziewczynek, to one pochłaniają całą 

naszą uwagę, a ja w międzyczasie staram się szybko pracować, powiedziała w rozmowie z „Show" 
gwiazda serialu „Na Wspólnej”.

Długo czekała, żeby zostać mamą, ale los wynagrodził jej to z nawiązką. W jej życiu pojawiły się 
najpierw (2016) Basia i Nina.

 – Przy wyborze imion starałam się, aby były różne i nie kojarzyły się ze sobą, chciałam zapobiec 
w ten sposób traktowaniu ich przez ludzi jako jednej osoby – mówi aktorka w portalu kobieta.interia.
pl.

Dziewczynki to podwójna dawka miłości, ale także – nie ma co ukrywać – więcej obowiązków 
i wyzwań związanych z opieką. A tu 2017 roku urodziła się trzecia dziewczynka – Bogna.

– Prawdę powiedziawszy, nie wyobrażam sobie siebie jako mamy na wcześniejszych etapach mo-
jego życia. Staram się znosić ewentualne niewygody ze spokojem, bo długo na ten moment czekałam. 
Choć pewnie gorzej znoszę nieprzespane noce... Szczęście nie ma nic wspólnego z wypoczynkiem 
– mówi w rozmowie z „Show".

Gdy mama jest w pracy dziewczynki najczęściej zostają z babciami i tatą, Wojciechem Tylką. 
Wiadomo, że mama ma ochotę odpocząć trochę od życia z dziećmi, ale gdy tylko znajdzie się w pracy, 
już tęskni za rodziną.

W wywiadzie dla „Gali” przybliżyła swoje relacje z ukochanym mężem o góralskim temperamen-
cie. Jaki prywatnie jest Wojciech Tylka?

– Nie jest wylewny, ale widzę, kiedy jest ze mnie dumny. Niestety potrafi mnie też nieźle skryty-
kować. Tego nie lubię, bo jeśli coś zawalę, wiem, że zawaliłam. Potrzebuję wtedy słów wsparcia i po-
cieszenia. Z drugiej strony wolę konstruktywną krytykę od nieszczerych komplementów – zdradziła 
aktorka.

– To, że przy tym tempie życia i, powiedzmy sobie szczerze, moim trudnym charakterze spotka-
łam mojego męża, postrzegam w kategorii cudu – wyznała kiedyś. 

Wojciech Tylka pochodzi ze Szczyrku – ustalił Focus.tv. Tu też młodzi poznali się na początku 
2010 roku. Ania uczyła się jeździć na snowboardzie, on – instruktor snowboardu udzielał jej lekcji. 
W 2013 roku para wzięła ślub w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopa-
nem. Wiadomo, że mieszkają w Bielsku, postawili tu dom. Ania jest aktorką Teatru Polskiego w Biel-
sku, on, jak podała jedna z gazet, prowadzi tu sklep ze sprzętem i ubraniami sportowymi. 

Jak zaczęła się jej aktorska kariera?
Była brązową medalistką Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej. 
– Aktorstwo zdarzyło się przez przypadek – powiedziała w wywiadzie dla Radia Złote Prze-

boje. Zobaczyłam plakat o naborze do studium aktorskiego, a byłam wtedy w 4 klasie liceum 
i właściwie szukałam swojej drogi. Pojechałam na egzaminy wstępne w dresie, w białym ortalionie, 
na plecach AZS Katowice. Komisja o mało nie posikała się ze śmiechu i uznała, że jestem „dobrym 
materiałem”. 

Ja wyrosłam i wciąż jestem w teatrze. Dla mnie aktorstwo to ciągła zmiana, ciągłe przeobrażanie się. 
Na pewno nie jestem osobą małostkową, ani interesowną. Drobne wady ludzi, ich przekonania 

polityczne, religijne czy orientacja seksualna nie mają dla mnie znaczenia pod warunkiem, że mam do 
czynienia z osobą wartościową i dobrą. Nie mam za to litości dla głupoty, chamstwa, braku empatii – 
takie osoby wykluczam z mojego towarzystwa. Konsekwencją takiej postawy jest otaczanie się ludźmi, 
którzy dobrze mi życzą i od których nie oczekuję niczego innego poza lojalnością i przyjaźnią. Cieszę 
się, że w młodości uprawiałam sport, bo patrzę na wzloty i upadki w moim zawodzie z lekkim przy-
mrużeniem oka. Albo raczej świadomością, że raz się wygrywa, raz się przegrywa i jest to naturalna 
kolej rzeczy. 

Jestem chaotyczna, niestety… Staram się trzymać w ryzach moje życie zawodowe, ale nie można 
być we wszystkim poukładanym. Zapominam więc o wielu prywatnych sprawach – datach, prezen-
tach, podlewaniu kwiatków, papierach, których termin złożenia dawno minął... W życiu prywatnym 
jestem jak tornado… Ale za to niegroźne! 

Zawód aktora jest sportem ekstremalnym. Od sukcesów po dotkliwe porażki. Raz jestem na sce-
nie królową, innym razem daję się zjeść tremie. Odstresowuję się przez sport, ruch i kontakt z przy-

rodą, choć kanapą nie pogardzę.

JA i TY. Sztuki wszelakie z człowiekiem obok

Mgliście rodzą się poranki.  
Poetycka biesiada z Leszkiem Czyżem 

Teatrzyk żywego słowa „Logos”  już 2 października 2018 roku zaprasza na poetyc-
ką biesiadę z Leszkiem Czyżem. Spotkanie odbędzie się w Salonie Literackim  
Anny Jakubowskiej, przy ulicy Makowej 26 w Łomży. 
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Anna Guzik. Najpierw był sport. Potem aktorstwo. 
Seriale, filmy, teatr dały jej popularność.

Jestem  
jak tornado

Dzieci postawiły jej życie na głowie, ale jest szczęśliwa i spełniona.
– Faktycznie, życie całej rodziny kręci się obecnie wokół dziewczynek, to one pochłaniają całą 

naszą uwagę, a ja w międzyczasie staram się szybko pracować, powiedziała w rozmowie z „Show" 
gwiazda serialu „Na Wspólnej”.

Długo czekała, żeby zostać mamą, ale los wynagrodził jej to z nawiązką. W jej życiu pojawiły się 
najpierw (2016) Basia i Nina.

 – Przy wyborze imion starałam się, aby były różne i nie kojarzyły się ze sobą, chciałam zapobiec 
w ten sposób traktowaniu ich przez ludzi jako jednej osoby – mówi aktorka w portalu kobieta.interia.
pl.

Dziewczynki to podwójna dawka miłości, ale także – nie ma co ukrywać – więcej obowiązków 
i wyzwań związanych z opieką. A tu 2017 roku urodziła się trzecia dziewczynka – Bogna.

– Prawdę powiedziawszy, nie wyobrażam sobie siebie jako mamy na wcześniejszych etapach mo-
jego życia. Staram się znosić ewentualne niewygody ze spokojem, bo długo na ten moment czekałam. 
Choć pewnie gorzej znoszę nieprzespane noce... Szczęście nie ma nic wspólnego z wypoczynkiem 
– mówi w rozmowie z „Show".

Gdy mama jest w pracy dziewczynki najczęściej zostają z babciami i tatą, Wojciechem Tylką. 
Wiadomo, że mama ma ochotę odpocząć trochę od życia z dziećmi, ale gdy tylko znajdzie się w pracy, 
już tęskni za rodziną.

W wywiadzie dla „Gali” przybliżyła swoje relacje z ukochanym mężem o góralskim temperamen-
cie. Jaki prywatnie jest Wojciech Tylka?

– Nie jest wylewny, ale widzę, kiedy jest ze mnie dumny. Niestety potrafi mnie też nieźle skryty-
kować. Tego nie lubię, bo jeśli coś zawalę, wiem, że zawaliłam. Potrzebuję wtedy słów wsparcia i po-
cieszenia. Z drugiej strony wolę konstruktywną krytykę od nieszczerych komplementów – zdradziła 
aktorka.

– To, że przy tym tempie życia i, powiedzmy sobie szczerze, moim trudnym charakterze spotka-
łam mojego męża, postrzegam w kategorii cudu – wyznała kiedyś. 

Wojciech Tylka pochodzi ze Szczyrku – ustalił Focus.tv. Tu też młodzi poznali się na początku 
2010 roku. Ania uczyła się jeździć na snowboardzie, on – instruktor snowboardu udzielał jej lekcji. 
W 2013 roku para wzięła ślub w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopa-
nem. Wiadomo, że mieszkają w Bielsku, postawili tu dom. Ania jest aktorką Teatru Polskiego w Biel-
sku, on, jak podała jedna z gazet, prowadzi tu sklep ze sprzętem i ubraniami sportowymi. 

Jak zaczęła się jej aktorska kariera?
Była brązową medalistką Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej. 
– Aktorstwo zdarzyło się przez przypadek – powiedziała w wywiadzie dla Radia Złote Prze-

boje. Zobaczyłam plakat o naborze do studium aktorskiego, a byłam wtedy w 4 klasie liceum 
i właściwie szukałam swojej drogi. Pojechałam na egzaminy wstępne w dresie, w białym ortalionie, 
na plecach AZS Katowice. Komisja o mało nie posikała się ze śmiechu i uznała, że jestem „dobrym 
materiałem”. 

Ja wyrosłam i wciąż jestem w teatrze. Dla mnie aktorstwo to ciągła zmiana, ciągłe przeobrażanie się. 
Na pewno nie jestem osobą małostkową, ani interesowną. Drobne wady ludzi, ich przekonania 

polityczne, religijne czy orientacja seksualna nie mają dla mnie znaczenia pod warunkiem, że mam do 
czynienia z osobą wartościową i dobrą. Nie mam za to litości dla głupoty, chamstwa, braku empatii – 
takie osoby wykluczam z mojego towarzystwa. Konsekwencją takiej postawy jest otaczanie się ludźmi, 
którzy dobrze mi życzą i od których nie oczekuję niczego innego poza lojalnością i przyjaźnią. Cieszę 
się, że w młodości uprawiałam sport, bo patrzę na wzloty i upadki w moim zawodzie z lekkim przy-
mrużeniem oka. Albo raczej świadomością, że raz się wygrywa, raz się przegrywa i jest to naturalna 
kolej rzeczy. 

Jestem chaotyczna, niestety… Staram się trzymać w ryzach moje życie zawodowe, ale nie można 
być we wszystkim poukładanym. Zapominam więc o wielu prywatnych sprawach – datach, prezen-
tach, podlewaniu kwiatków, papierach, których termin złożenia dawno minął... W życiu prywatnym 
jestem jak tornado… Ale za to niegroźne! 

Zawód aktora jest sportem ekstremalnym. Od sukcesów po dotkliwe porażki. Raz jestem na sce-
nie królową, innym razem daję się zjeść tremie. Odstresowuję się przez sport, ruch i kontakt z przy-

rodą, choć kanapą nie pogardzę.



10 www.narew.infoakademicka Łomżaz drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Linia czasu

TVN7 piątek 20.00
Podczas prac badawczych w ruinach XIV-wiecznego zamku 
we Francji archeolodzy odkrywają komnatę nieotwieraną 
od 600 lat. Znajdują w niej współczesne okulary i kartkę 
z prośbą o pomoc. Nadawcą jest... ich profesor, Edward 

Johnson. Młodzi archeolodzy przy pomocy prototypowej 
maszyny wyruszają w przeszłość do średniowiecznej 

Francji.

Lizzie Borden 
chwyta  

za siekierę
TV4 piątek 23.05

Massachusetts, 1892 rok. W upalny, letni dzień 
Lizzie odkrywa w rodzinnym domu ciało brutalnie 

zamordowanego ojca, a gosposia znajduje na piętrze 
ciało jej macochy. Lizzie, młoda nauczycielka w szkółce 
niedzielnej, zostaje oskarżona o brutalne morderstwo. 

Policja uznaje ją za główną podejrzaną. Adwokat kobiety 
uważa jednak, że jest ona niewinna.

Ulice we krwi
Polsat sobota 0.05

Nowy Orlean, lato 2005 roku. Huragan Katrina dokonał 
w mieście ogromnych zniszczeń. Policjanci, od jednego 
z zatrzymanych dilerów narkotyków dowiadują się, że 

niejaki Ray Delacroix jest agentem DEA (agencja rządowa 
do walki z narkotykami) i ma układy z mafią. 

Miłość i inne 
komplikacje

TVP1 niedziela 22.15
Ambitna prawniczka Emilia nawiązuje romans z dużo 

starszym, żonatym Jackiem. Gdy zachodzi w ciążę, Jack 
decyduje się na rozstanie z żoną. Wkrótce po porodzie 
córeczka umiera. Kobieta czuje się winna, a jej relacje 
z partnerem ulegają pogorszeniu. Carolyn, była żona 

Jacka, niespodziewanie udziela jej wsparcia.

Aeon Flux
TVN7 niedziela 22.55

W Bregnie, jedynym ocalałym po epidemii wirusa mieście, 
schroniło się około 5 milionów ludzi. Za murami życie 

toczy się spokojnie, a ludzie czują się bezpieczni. Z każdym 
rokiem coraz więcej osób znika w niewyjaśnionych 

okolicznościach.

Wykaż się wiedzą i poczuciem humoru

Kolejka  
po wygraną

„Następny proszę!" to program łączący emo-
cje teleturnieju z doskonałą zabawą rozrywkowego 
show. Tu można wygrać wielkie pieniądze, a przy 
tym znakomicie się bawić, gdyż dzieje się bardzo 
wiele: jest taniec, muzyka i humor. 

W roli prowadzącego – Marcin Wójcik. W każ-
dym odcinku najlepsze i ponadczasowe hity zagra 
zespół w składzie: Grzegorz Wilk (były wokalista 
programu „Jaka to melodia?"), Filip Siejka i Paweł 
Gawlik. Ponadto w programie wiele niespodzianek 
oraz udział gości specjalnych, którzy zaskoczą wi-
dzów.

Gra toczy się o wysoką stawkę, a zwycięzca może 
być tylko jeden! Zasady są jasne: uczestnicy teletur-
nieju stoją w kolejce i muszą odpowiedzieć na serię 
prostych pytań – do wyboru są tylko dwie odpowie-
dzi. Wystarczy jeden fałszywy ruch i do gry zasiądzie 

następny uczestnik. Osoba, której 
uda się pokonać wszystkich graczy 
w odcinku, przechodzi do finału. 
W nim uczestnik, ścigając się z cza-
sem, musi odpowiedzieć na 21 pytań. 
Jeśli mu się uda, wygrywa pieniądze.

Tomasz Oświeciński, Elżbieta 
Romanowska, Tomasz Barański to 
tylko niektóre gwiazdy, które gościn-
nie wystąpią w nowym rozrywko-
wym show TV Puls.

Następny proszę! 
TV Puls niedziela 19.00

Komedia, dramat, horror

Zwyczajna 
dziewczyna 
ratuje świat

Pierwsza seria przygód nastolatki Buffy Sum-
mers (Sarah Michelle Gellar), która została wybrana 
do walki z siłami ciemności. 

16-letnia Buffy, po przeprowadzce do małego, 
kalifornijskiego miasteczka Sunnydale, chce rozpo-
cząć nowe życie. Kłopot w tym że Sunnydale leży 
na tzw. Wrotach Piekieł, przez które prowadzi droga 
do i z mrocznego świata potworów. W nowej szkole 
poznaje ekscentrycznego bibliotekarza Gilesa, któ-
rego zadaniem jest jej wyszkolenie i przygotowanie 
do walki ze złem. W misji pomagają Buffy przyja-
ciele – Willow, Xander i zakochany w niej „wampir 
z duszą" – Anioł.

Pewnie nie wiesz…
Serial zajął drugie miejsce na liście „50 najlep-

szych seriali wszech czasów" sporządzonej przez ma-
gazyn „Empire” w maju 2008 roku.

Nicholas Brendon, grający Xandera został popro-
szony przez producentów, aby przestał ćwiczyć, po-
nieważ nie chcieli, aby Xander wyglądał zbyt atrak-
cyjnie.

Buffy: postrach wampirów
TV6 piątek 17.15, odc. 1/seria 1

będzie się działo

Naprawdę warto

Django  
– niewolnik- 

-rewolwerowiec
„Krwawy western Quentin Tarantino obsypany 
wieloma nagrodami, w tym dwoma Oscarami, 

z plejadą świetnych aktorów. Zaskakujący, 
przykuwający uwagę, ze znakomitymi dialogami" 

Zdobywca Oskara Jamie Foxx, wciela się w tytułową rolę 
niewolnika. Na skutek brutalnego traktowania przez byłych 
właścicieli, pewnego dnia staje twarzą w twarz z pochodzą-
cym z Niemiec łowcą nagród dr Kingiem Schultzem, który 
jest właśnie na tropie niebezpiecznych braci i tylko Django 
może go do nich zaprowadzić. Obiecuje, że zwróci mu wol-
ność tuż po schwytaniu braci żywych lub martwych. Django 

ma przed sobą jeden cel: odnaleźć i uratować żonę, którą utracił na targu niewolni-
ków wiele lat temu. 

Poszukiwania Django i Schultza prowadzą ich do owianej złą sławą plantacji, na 
której niewolnicy szkoleni są do walk między sobą. Każdy ich ruch jest obserwowany, 
a niebezpieczna organizacja zaciska wokół nich swoje macki. 

Pewnie nie wiesz… 
„Django" to imię romskie, znaczy "Budzę się". Było popularne wśród muzyków ja-

zzowych.
W jednej ze scen Leonardo DiCaprio uderza ręką w stół i rozbija kieliszek kalecząc 

sobie rękę. Aktor poważnie się zranił, ale nie przerwał ujęcia. Ekipa nagrodziła akto-
ra owacją. Ranę trzeba było szyć. 

Co trzeci kowboj na Dzikim Zachodzie był czarnoskóry.
Dr King Shultz zabija w filmie ponad 20 osób, a Django prawie 40 osób. 
W ciągu pierwszych czterdziestu minut filmu, Schultz jeździ na wozie, a nie na 

koniu. Christoph Waltz, w czasie treningów przed kręceniem, złamał miednicę pod-
czas upadku z konia i dlatego zmieniono scenariusz, by dać czas na zaleczenie kontuzji.

Django
TV Puls piątek 22.00

Widowisko jakich mało

Wyścigi o życie
To popis sprawności kaskaderów i biegłości speców  

od efektów specjalnych. 
W wyścigach, w których nic nie jest zakazane, wyją silniki, piszczą opony, miaż-

dżone są karoserie, a wszystko potęgują liczne eksplozje i strzelanina. Krążąc ciągle 
po tym samym torze gladiatorzy naszych czasów wyniszczają się wzajemnie na 
wszelkie możliwe sposoby. Natomiast spragnieni mocnych wrażeń telewidzowie 
oglądają ulubionych kierowców masakrujących przeciwników.

Widzowie telewizyjnych widowisk uwielbiają wyścigi samochodowe organi-
zowane w więzieniach – mordercy i przestępcy nie cofną się przed niczym, gdy 
nagrodą jest wolność. 

Podrasowane samochody-monstra, wyposażone w karabiny, miotacze płomieni 
i wyrzutnie granatów sprawdzają się świetnie w grze o prostych regułach – wygraj 5 
wyścigów i bądź wolny albo zgiń na torze. W takie piekło trafia niesłusznie skazany 
za morderstwo Jansen Ames ( Jason Statham). Szefowa więzienia stawia sprawę 
jasno. Udział w wyścigu śmierci to dla Jansena jedyna droga do wolności. Jego naj-
większym przeciwnikiem będzie Machine Gun Joe, człowiek, który dla wygranej 
nie cofnie się przed niczym.

Pewnie nie wiesz…
35 samochodów, które zostały użyte podczas kręcenia filmu, były na bieżąco na-

prawiane przez zespół składający się z 85 mechaników. Przerobienie i „uzbrojenie” 
każdego z nich kosztowało około 250-300 tysięcy dolarów!

W czasie zdjęć zużyto 4 tony materiałów wybuchowych i amunicji.

Death Race: Wyścig śmierci
TVN piątek 21.55, sobota 1.15
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Podczas prac badawczych w ruinach XIV-wiecznego zamku 
we Francji archeolodzy odkrywają komnatę nieotwieraną 
od 600 lat. Znajdują w niej współczesne okulary i kartkę 
z prośbą o pomoc. Nadawcą jest... ich profesor, Edward 

Johnson. Młodzi archeolodzy przy pomocy prototypowej 
maszyny wyruszają w przeszłość do średniowiecznej 

Francji.

Lizzie Borden 
chwyta  

za siekierę
TV4 piątek 23.05

Massachusetts, 1892 rok. W upalny, letni dzień 
Lizzie odkrywa w rodzinnym domu ciało brutalnie 

zamordowanego ojca, a gosposia znajduje na piętrze 
ciało jej macochy. Lizzie, młoda nauczycielka w szkółce 
niedzielnej, zostaje oskarżona o brutalne morderstwo. 

Policja uznaje ją za główną podejrzaną. Adwokat kobiety 
uważa jednak, że jest ona niewinna.

Ulice we krwi
Polsat sobota 0.05

Nowy Orlean, lato 2005 roku. Huragan Katrina dokonał 
w mieście ogromnych zniszczeń. Policjanci, od jednego 
z zatrzymanych dilerów narkotyków dowiadują się, że 

niejaki Ray Delacroix jest agentem DEA (agencja rządowa 
do walki z narkotykami) i ma układy z mafią. 

Miłość i inne 
komplikacje

TVP1 niedziela 22.15
Ambitna prawniczka Emilia nawiązuje romans z dużo 

starszym, żonatym Jackiem. Gdy zachodzi w ciążę, Jack 
decyduje się na rozstanie z żoną. Wkrótce po porodzie 
córeczka umiera. Kobieta czuje się winna, a jej relacje 
z partnerem ulegają pogorszeniu. Carolyn, była żona 

Jacka, niespodziewanie udziela jej wsparcia.

Aeon Flux
TVN7 niedziela 22.55

W Bregnie, jedynym ocalałym po epidemii wirusa mieście, 
schroniło się około 5 milionów ludzi. Za murami życie 

toczy się spokojnie, a ludzie czują się bezpieczni. Z każdym 
rokiem coraz więcej osób znika w niewyjaśnionych 

okolicznościach.

Wykaż się wiedzą i poczuciem humoru

Kolejka  
po wygraną

„Następny proszę!" to program łączący emo-
cje teleturnieju z doskonałą zabawą rozrywkowego 
show. Tu można wygrać wielkie pieniądze, a przy 
tym znakomicie się bawić, gdyż dzieje się bardzo 
wiele: jest taniec, muzyka i humor. 

W roli prowadzącego – Marcin Wójcik. W każ-
dym odcinku najlepsze i ponadczasowe hity zagra 
zespół w składzie: Grzegorz Wilk (były wokalista 
programu „Jaka to melodia?"), Filip Siejka i Paweł 
Gawlik. Ponadto w programie wiele niespodzianek 
oraz udział gości specjalnych, którzy zaskoczą wi-
dzów.

Gra toczy się o wysoką stawkę, a zwycięzca może 
być tylko jeden! Zasady są jasne: uczestnicy teletur-
nieju stoją w kolejce i muszą odpowiedzieć na serię 
prostych pytań – do wyboru są tylko dwie odpowie-
dzi. Wystarczy jeden fałszywy ruch i do gry zasiądzie 

następny uczestnik. Osoba, której 
uda się pokonać wszystkich graczy 
w odcinku, przechodzi do finału. 
W nim uczestnik, ścigając się z cza-
sem, musi odpowiedzieć na 21 pytań. 
Jeśli mu się uda, wygrywa pieniądze.

Tomasz Oświeciński, Elżbieta 
Romanowska, Tomasz Barański to 
tylko niektóre gwiazdy, które gościn-
nie wystąpią w nowym rozrywko-
wym show TV Puls.

Następny proszę! 
TV Puls niedziela 19.00

Komedia, dramat, horror

Zwyczajna 
dziewczyna 
ratuje świat

Pierwsza seria przygód nastolatki Buffy Sum-
mers (Sarah Michelle Gellar), która została wybrana 
do walki z siłami ciemności. 

16-letnia Buffy, po przeprowadzce do małego, 
kalifornijskiego miasteczka Sunnydale, chce rozpo-
cząć nowe życie. Kłopot w tym że Sunnydale leży 
na tzw. Wrotach Piekieł, przez które prowadzi droga 
do i z mrocznego świata potworów. W nowej szkole 
poznaje ekscentrycznego bibliotekarza Gilesa, któ-
rego zadaniem jest jej wyszkolenie i przygotowanie 
do walki ze złem. W misji pomagają Buffy przyja-
ciele – Willow, Xander i zakochany w niej „wampir 
z duszą" – Anioł.

Pewnie nie wiesz…
Serial zajął drugie miejsce na liście „50 najlep-

szych seriali wszech czasów" sporządzonej przez ma-
gazyn „Empire” w maju 2008 roku.

Nicholas Brendon, grający Xandera został popro-
szony przez producentów, aby przestał ćwiczyć, po-
nieważ nie chcieli, aby Xander wyglądał zbyt atrak-
cyjnie.

Buffy: postrach wampirów
TV6 piątek 17.15, odc. 1/seria 1

będzie się działo

Naprawdę warto

Django  
– niewolnik- 

-rewolwerowiec
„Krwawy western Quentin Tarantino obsypany 
wieloma nagrodami, w tym dwoma Oscarami, 

z plejadą świetnych aktorów. Zaskakujący, 
przykuwający uwagę, ze znakomitymi dialogami" 

Zdobywca Oskara Jamie Foxx, wciela się w tytułową rolę 
niewolnika. Na skutek brutalnego traktowania przez byłych 
właścicieli, pewnego dnia staje twarzą w twarz z pochodzą-
cym z Niemiec łowcą nagród dr Kingiem Schultzem, który 
jest właśnie na tropie niebezpiecznych braci i tylko Django 
może go do nich zaprowadzić. Obiecuje, że zwróci mu wol-
ność tuż po schwytaniu braci żywych lub martwych. Django 

ma przed sobą jeden cel: odnaleźć i uratować żonę, którą utracił na targu niewolni-
ków wiele lat temu. 

Poszukiwania Django i Schultza prowadzą ich do owianej złą sławą plantacji, na 
której niewolnicy szkoleni są do walk między sobą. Każdy ich ruch jest obserwowany, 
a niebezpieczna organizacja zaciska wokół nich swoje macki. 

Pewnie nie wiesz… 
„Django" to imię romskie, znaczy "Budzę się". Było popularne wśród muzyków ja-

zzowych.
W jednej ze scen Leonardo DiCaprio uderza ręką w stół i rozbija kieliszek kalecząc 

sobie rękę. Aktor poważnie się zranił, ale nie przerwał ujęcia. Ekipa nagrodziła akto-
ra owacją. Ranę trzeba było szyć. 

Co trzeci kowboj na Dzikim Zachodzie był czarnoskóry.
Dr King Shultz zabija w filmie ponad 20 osób, a Django prawie 40 osób. 
W ciągu pierwszych czterdziestu minut filmu, Schultz jeździ na wozie, a nie na 

koniu. Christoph Waltz, w czasie treningów przed kręceniem, złamał miednicę pod-
czas upadku z konia i dlatego zmieniono scenariusz, by dać czas na zaleczenie kontuzji.

Django
TV Puls piątek 22.00

Widowisko jakich mało

Wyścigi o życie
To popis sprawności kaskaderów i biegłości speców  

od efektów specjalnych. 
W wyścigach, w których nic nie jest zakazane, wyją silniki, piszczą opony, miaż-

dżone są karoserie, a wszystko potęgują liczne eksplozje i strzelanina. Krążąc ciągle 
po tym samym torze gladiatorzy naszych czasów wyniszczają się wzajemnie na 
wszelkie możliwe sposoby. Natomiast spragnieni mocnych wrażeń telewidzowie 
oglądają ulubionych kierowców masakrujących przeciwników.

Widzowie telewizyjnych widowisk uwielbiają wyścigi samochodowe organi-
zowane w więzieniach – mordercy i przestępcy nie cofną się przed niczym, gdy 
nagrodą jest wolność. 

Podrasowane samochody-monstra, wyposażone w karabiny, miotacze płomieni 
i wyrzutnie granatów sprawdzają się świetnie w grze o prostych regułach – wygraj 5 
wyścigów i bądź wolny albo zgiń na torze. W takie piekło trafia niesłusznie skazany 
za morderstwo Jansen Ames ( Jason Statham). Szefowa więzienia stawia sprawę 
jasno. Udział w wyścigu śmierci to dla Jansena jedyna droga do wolności. Jego naj-
większym przeciwnikiem będzie Machine Gun Joe, człowiek, który dla wygranej 
nie cofnie się przed niczym.

Pewnie nie wiesz…
35 samochodów, które zostały użyte podczas kręcenia filmu, były na bieżąco na-

prawiane przez zespół składający się z 85 mechaników. Przerobienie i „uzbrojenie” 
każdego z nich kosztowało około 250-300 tysięcy dolarów!

W czasie zdjęć zużyto 4 tony materiałów wybuchowych i amunicji.

Death Race: Wyścig śmierci
TVN piątek 21.55, sobota 1.15



ludzie

Zuzanna Poteraj, Miss 
Polski Nastolatek 2018 
szuka swojej następczyni, 
a Elwira Talkowska, finalistka 
Miss Polski 2018 chce 
pomóc spełnić marzenie 
kolejnej dziewczynie. Już 20 
października rusza casting do 
IV już edycji wyborów Miss 
Ziemi Łomżyńskiej. 

Konkurs Miss Ziemi Łomżyńskiej jest 
integralną, regionalną częścią najbardziej 
prestiżowego narodowego konkursu pięk-
ności - Miss Polski.

- Rok temu, to ja stałam przed dylema-
tem czy w ogóle zdecydować się na udział 
w castingu regionalnym. Kompletnie tego 
nie planowałam. Dziś z dumą noszę koronę 
Miss Polski Nastolatek - mówi z zachwy-
tem, pochodząca z Łomży Miss Polski Na-
stolatek 2018, Zuzanna Poteraj.

Swoją regionalną koronę, pięknej na-
stępczymi przekazać chce także Miss Ziemi 
Łomżyńskiej Nastolatek 2018, druga Wi-
cemiss Polski Nastolatek 2018, pochodząca 
z Grajewa Wiktoria Wiśniewska.

- Kiedy zdobyłam tytuł Miss Nastola-
tek Ziemi Łomżyńskiej w swoim regionie, 
nawet przez moment nie pomyślałam, że to 
dopiero początek tej niezwykłej przygody 

i że dosłownie kilka miesięcy później sta-
nę na podium Miss Polski Nastolatek. Bez 
najmniejszego zastanowienia powtórzy-
łabym tę przygodę kolejny raz - podkreśla 
Wiktoria.

Do grona dziewcząt dołącza także 
pierwsza regionalna Finalistka Miss Pol-
ski 2018, Miss Ziemi Łomżyńskiej 2018, 
Elwira Talkowska, dla której udział w ca-
stingu regionalnym wcale nie był tak bardzo 
oczywisty.

- Nie byłam pewna czy tego chce. Mia-
łam mieszane uczucia. Bałam się. Namó-
wiła mnie moja rodzina i przyjaciele. Dziś 
przygotowuje się do grudniowego finału 
Miss Polski i chyba wciąż nie do końca 
wierzę, że to wszystko dzieje się naprawdę - 
tłumaczy Elwira.

Casting do IV już edycji Wyborów 
Miss Ziemi Łomżyńskiej, odbędzie się 20 
października 2018r.,(sobota) w Galerii 
Veneda w Łomży, w godzinach: 
13:00 – 20:00. Jak co roku or-
ganizatorka, Anna Kurząd-
kowska–Kosińska zaprasza 
przedstawicielki obu ka-
tegorii wiekowych:

- Nastolatki: 14 - 18 
lat (wzrost minimum 
170 cm)

- Kandydatki doro-
słe 18 - 27 lat (wzrost 
minimum 168 cm)

Strój, który wyma-
gany jest od kandyda-
tek, to klasyczne jeansy 
- rurki, szpilki, top na 
ramiączka (nastolatki - 
biały/jasny, kandydatki do-
rosłe – czarny/ciemny).

Zainteresowane kandydatki już od dziś 
mogą wysyłać swoje zgłoszenia.

Co trzeba zrobić?
Wystarczy wejść na oficjalne konto 

konkursu na facebooku: https://www.face-
book.com/missziemilomzynskiej/?ref=bo-
okmarks i wysłać wiadomość zawierającą 
następujące dane:

- imię i nazwisko,
- datę urodzenia,
- nr telefonu,
- miejsce zamieszkania,
- dwa, wyraźne zdjęcie (twarz oraz cała 

sylwetka). 
Od nastoletnich kandydatek wymagane 

jest towarzystwo rodziców.
Na facebooku zostało utworzone ofi-

cjalne wydarzenie "Casting Wybory Miss 
Ziemi Łomżyńskiej 2019", na którym moż-
na śledzić wszyskie bieżące informacje oraz 

szczegóły dotyczące zarówno castingu 
jak i samego konkursu.

Podczas castingu odbę-
dzie się także pokaz kolek-

cji Łukasz Verra. Suknie 
projektanta zaprezentują 
dotychczasowe finalistki 
wyborów Miss Ziemi 
Łomżyńskiej. Nie za-
braknie również innych 
atrakcji, które na razie 
pozostają niespodzian-
ką!

- Dziewczyny, cze-
kamy na Was 20 paź-
dziernika – zachęca do 

udziału Anna Kurząd-
kowska – Kosińska. 

Tak jak one, spełnij swoje marzenia! 



Długie, ciepłe, letnie wieczory niestety 
zniknęły na najbliższy rok. Jesienna aura 
zagościła na dobre. Za oknem deszcz, wiatr 
i coraz dłuższe wieczory. Kino Millenium 
nie zwalnia jednak tempa. A jesień szykuje 
się pełna wrażeń. 
Już w piątek, 28 października premiera 
filmu „Kler”, wywołującego wiele różnych 
emocji. Jak wygląda fabuła? Przed kilkoma 
laty tragiczne wydarzenia połączyły losy 
trzech księży katolickich. Teraz, w każdą 
rocznicę katastrofy, z której cudem uszli 
z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić 
fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa 
im się bardzo różnie. Lisowski (Jacek Bra-
ciak) jest pracownikiem kurii w wielkim 
mieście i robi karierę, marząc 
o Watykanie. Problem w tym, 
że na jego drodze staje arcybi-
skup Mordowicz (Janusz Gaj-
os), pławiący się w luksusach 
dostojnik kościelny, używający 
politycznych wpływów przy 
budowie największego sanktu-
arium w Polsce... Drugi z księży 
– Trybus (Robert Więckiewicz) 

w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiej-
skim proboszczem. Sprawując posługę 
w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej 
ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze 
wiedzie się też Kukule (Arkadiusz Jakubik), 
który – pomimo swojej żarliwej wiary – wła-
ściwie z dnia na dzień traci zaufanie para-
fian. Wkrótce historie trójki duchownych 
połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, 
które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez 
wpływu na życie każdego z nich.   
A skoro mowa o premierach, to wśród no-
wości znajdzie się także coś dla nieco młod-
szych. “Mała Stopa” przedstawia legendę 
o Wielkiej Stopie z zupełnie innej perspek-
tywy, kiedy bystry, młody Yeti znajduje coś, 
co według niego nie istnieje - człowieka. 
Wieści o tej “Małej Stopie” przynoszą mu 
sławę i wywołują poruszenie w społeczno-

ści prostych Yeti, ro-
dząc pytania o to, co 
jeszcze można zna-
leźć w wielkim świe-
cie otaczającym ich 
zaśnieżoną wioskę. 
To szalona opowieść 
o przyjaźni, odwadze 
i radości odkrywania. 
Na spóźnialskich 

czeka jeszcze „Kamerdyner”. Mateusz Krol 
(Sebastian Fabijański), kaszubski chło-
piec, po śmierci matki zostaje przygarnię-
ty przez arystokratkę Gerdę von Krauss 
(Anna Radwan) pochodzącą z majętnego 
pruskiego rodu. Dorasta w pałacu. Ró-
wieśniczką Mateusza jest córka Kraussów 
Marita (Marianna Zydek). Między młodymi 
rodzi się miłość. Ojcem chrzestnym chłop-
ca jest kaszubski patriota Bazyli Miotke 
(Janusz Gajos), który podczas konferencji 
pokojowej w Wersalu walczy o miejsce dla 
Kaszub na mapie Polski, a potem buduje 
symbol jej gospodarczego sukcesu: Gdy-
nię. Traktat wersalski, który daje Polsce 
niepodległość, jednocześnie sprawia, że 
Kraussowie tracą majątek i wpływy. Wszy-
scy bohaterowie czują, że świat, który zna-
li, wkrótce diametralnie się zmieni. Zbliża 

się II wojna światowa. Wśród 
żyjących obok siebie Kaszu-
bów, Polaków i Niemców 
wzbierają nie-
chęć i nienawiść. 
Tragicznym fina-
łem tych napięć 
jest brutalny 
mord w lasach 
Piaśnicy… 

Repertuar 
28 września – 4 października 

• „Kler” - 28 – 30 września, Duża Sala, godz. 
18.00 i 20.30, 1-4 października, Duża Sala, 
godz. 18.00 i 21.00. 

• „Mała Stopa” - 28 i 29 września, Duża Sala, 
godz. 12.00, 14.00, 16.00, 1 października, 
Duża Sala, godz. 16.00 i Mała Sala, godz. 
12.00 i 14.00 i 2-4 października, Duża Sala, 
godz. 12.00, 14.00, 16.00. 

• „Kamerdyner: - 28 września – 3 październi-
ka, Mała Sala, godz. 18.00.  

• „Zegar Czarnoksiężnika” - 28 września – 3 
października, Mała Sala, godz. 16.00 i 30 
września, Mała Sala, godz. 11:30.  

• „Predator” - 28 września – 3 października, 
Mała Sala, godz. 20.45. 

emocje

Emocje i zabawa w Kinie Millenium w Łomży 

Fight Club Łomża, 
w Poznaniu rozbili 

medalowy bank 
- Wracamy szczęśliwi, bo zdecydowanie był to nasz dzień 
– nie kryje radości Damian Zorczykowski, trener Fight 
Club Łomża. 

Z XVIII Pucharu Polski No-Gi Jiu Jitsu 2018 zawodnicy z łomżyńskiego 
klubu wracają z workiem medali. 

Złoto w kategorii Masters brązowe pasy - 73.5 oraz w kategorii Adult 
brązowe pasy zdobył trener klubu Damian Zorczykowski, zawodnik MMA/
BJJ.  Srebrny medal w kategorii  Adult białe pasy - 91.5 wywalczył natomiast 
Rafał Czartoszewski.

To nie jedyne sukcesy zawodników z Fight Club Łomża. Dominika 
Steczkowska zdobyła srebrny medal w kategorii juniorki – 62.5.

- Tak, mamy to. Dziękuję trenerze, za ciężką pracę – mówi Dominika 
Steczkowska. 

Ponadto brązowy medal w kategorii białe pasy – 93.5, zawisł na szyi Ro-
berta Batogowskiego. 

- Dziękuje zawodnikom za godne reprezentowanie naszego klubu, ale 
przede wszystkim, za emocje przekazane podczas walk. Warto było pokonać 
te 1000 kilometrów, aby to wszystko przeżyć – przyznaje Damian Zorczy-
kowski. 



a to ciekawe

To przekrojowa i realistyczna 
produkcja o historii człowieka 

jakiej jeszcze nie było. 

W tej imponującej serii przenosimy się 
w czasie i miejscu: od pierwszych osadni-
ków w Mezopotamii, przez budowniczych 
Egiptu i Babilonu, przez czasy rewolucji 
francuskiej i przemysłowej, aż do świata 
współczesnego. Widzowie są uczestni-

kami historii, podążają za ludźmi, którzy 
ukształtowali świat takim, jakim go dzisiaj 
znamy. To swoiste kompendium wiedzy 
o nas i o tym co sprawiło, że jesteśmy tacy 
jacy jesteśmy...

Andrew Marr (brytyjski dziennikarz, 
prezenter telewizyjny, pisarz i autor filmów 
dokumentalnych) opowiada o najważniej-
szych momentach i postaciach w dziejach 
cywilizacji. Każdy odcinek wzbogacają 
rekonstrukcje wydarzeń i grafika kom-
puterowa, które pomagają nakreślić wi-

zję minionych czasów i wydarzeń m.in. 
kampanii wojskowych, historii miłosnych, 
skrytobójstw, odkryć w dziedzinach nauki 
i medycyny

Pewnie nie wiesz…
Producenci serii, by ograniczyć wy-

datki, znaleźli miejsce, które udawało 
cały świat – Kapsztad, jedną z trzech 
stolic RPA . Miasto ma infrastrukturę fil-
mową i bardzo różne tereny (krajobrazy) 

w niewielkiej odległości od centrum. Np. 
katedra w Kapsztadzie stała się katedrą 
Notre Dame i katedrą z Wittenbergii, 
parking przed ratuszem zamienił się 
w rewolucyjny Paryż, wspaniałe plaże 
były Australią i Karaibami; wydmy Bli-
skim Wschodem. Komputerowe zabie-
gi sprawiały, że 15 osób zamieniało się 
w 1500 osobowy tłum.

Historia świata
TVP Historia piątek 16.10 odc. 1/8

Od prymitywnych plemion do rewolucji cyfrowej

Podróż przez 70 tysięcy lat

Moda, konieczność, bezsens

Dzieci faszerowane 
lekami

Wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, 
gwałtownie rośnie liczba zdiagnozowanych chorób psychicznych. 

W USA najczęściej rozpoznaje się u dzieci chorobę afektywną 
dwubiegunową, a w Europie ADHD, chociaż objawy są identyczne. 
Powszechnie stosowanym środkiem leczniczym w tych przypad-
kach są substancje psychotropowe. 

W ciągu ostatniej dekady ilość tego typu leków przepisywanych 
dzieciom wzrosła o 250 proc. na całym świecie. Jaki będzie stan mó-
zgów tych dzieci za 20 lat? Jaki jest sens – a może bezsens – podawa-
nia najmłodszym środków psychoaktywnych? Na te i inne pytania 
odpowiada program „Dzieci na lekach – szczęście w pigułce".

Dzieci na lekach – szczęście w pigułce
Zoom TV piątek 19.10

Dokument o pracach nad stworzeniem robo-
ta, którego sposób myślenia będzie podobny do 
ludzkiego. 

Obecnie niektórzy neurolodzy, specjaliści IT 
i robotyki próbują stworzyć sztuczny mózg. In-
formacje przechowywane w ludzkim mózgu usi-
łują przenieść do maszyny, która by nas zastąpiła. 

W Osace, Hiroshi Ishiguro, fan science fic-
tion i robotyk, chce zmienić los człowieka. Stwo-
rzył kopię samego siebie, androida, który będzie 
żył wiecznie. Marzenie czy koszmar? 

Czy rzeczywiście możliwe jest zastąpienie 
mózgu maszyną? Żeby to osiągnąć, trzeba będzie 
odtworzyć składającą się na mózg sieć niezwykle 
skomplikowanych połączeń nerwowych, która li-
czy blisko sto miliardów komórek. 

Od roku 2010 Narodowy Instytut Zdrowia 
finansuje projekt, którego celem jest stworzenie 
mapy mózgów tysiąca dwustu pacjentów. 

Przeniesienie zawartości mózgu do maszy-
ny jeszcze długo pozostanie w sferze fantastyki. 
Z jednej strony postęp naukowy przyspieszył 
badanie mózgu. Z drugiej umożliwił tworzenie 
robotów podobnych do ludzi. Dziś nikt nie może 
przewidzieć, dokąd nas to zaprowadzi. Co za 50 
lub 100 lat maszyny będą miały w sobie z czło-
wieka, a co ludzie z maszyn? Nie zdając sobie 
z tego sprawy, wkroczyliśmy w epokę, w której 
granica miedzy człowiekiem a maszyną powoli 
się zaciera. 

Fabryka mózgu
TVP1 sobota 9.50

Kto jest robotem, 
a kto człowiekiem

Maszyna,  
która 
myśli
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Przeklęte dźwięki

Pasjonujące dzieje 
diabelskiego 

saksofonu

Saksofon to wyjątkowy instrument. W przeszłości uważano go 
za wytwór samego diabła. 

Gry na nim zakazywały władze komunistów i nazistów, zakazał 
także papież. Wydaje się, że na tym instrumencie dętym ciąży jakaś 
klątwa. Wielu muzyków przyznawało, że gra na saksofonie jest ni-
czym taniec z diabłem. 

Film przedstawia historię instrumentu, zaczynając od pracowni 
ekscentrycznego Adolfa Saksa, który wynalazł go w 1840 roku. Póź-
niej poznajemy legendy bebopu (styl jazzowy z początków lat 40. 
XX wieku), żeby wreszcie dotrzeć do czasów współczesnych. 

W swojej prawie 180-letniej historii saksofon był zarówno 
najbardziej uwodzicielskim, jak i najbardziej przerażającym in-
strumentem. Wielokrotnie nagradzany kanadyjski filmowiec Larry 
Weinstein oświetla historię saksofonu, przedstawiając jego najbar-
dziej legendarnych graczy i opisując jego zaskakującą, a nawet bru-
talną historię. Weinstein tworzy film dokumentalny, który sprawi, 
że widzowie zobaczą saksofon i jego wielbicieli w zupełnie nowym 
świetle.

„To jedna z tych historii, w których prawda jest dziwniejsza 
niż fikcja" – mówi. „Z pewnością życie wynalazcy Adolfa Saxa jest 
strasznie dziwaczne. Twórcy instrumentów dwukrotnie próbowali 
go zabić, chcieli spalić jego fabrykę, wytaczali mu mnóstwo pro-
cesów. Adolphe Sax opowiadał swój sen, że diabły z saksofonami 
ciągnęły ludzi do piekła. Umarł w całkowitym ubóstwie, w zapo-
mnieniu.”

Diabelski instrument
TVP Kultura sobota 18.45

Historia prawdziwa

Wielkie oczy, 
wielkie oszustwo

Lata 60. XX w. Świat zachwyca się intrygującymi 
portretami kobiet i dzieci o wielkich oczach. Reproduk-
cje masowo pojawiają się w czasopismach, na kartkach 
pocztowych, w supermarketach i na stacjach benzyno-

wych. Olejne obrazy zamawiają przedsiębiorcy, politycy 
i gwiazdy show-biznesu. 

Przypisujący sobie autorstwo dzieł Walter Keane sta-
je się celebrytą. Tymczasem za genialnymi pracami stoi 
żyjąca w cieniu męża Margaret, która postanawia wyja-
wić opinii publicznej prawdę i wyzwolić się spod wpływu 
despoty.

Prawdziwa historia życia amerykańskiej malarki, 
Margaret Keane, która zasłynęła w świecie, tworząc por-
trety głównie dzieci z charakterystycznymi wielkimi ocza-
mi. To także opowieść o największym kłamstwie w świe-

cie artystycznym, o jej 
mężu Walterzae Keane, 
który po rozwodzie 
walczył z nią o prawa 
autorskie. W rolach 
głównych występują 
nominowana do Osca-
ra Amy Adams oraz 
zdobywca złotej statu-
etki Christoph Waltz 
(„Django"). 

Pewnie 
 nie wiesz…

Sprzedaż prac Margaret Keane gwałtownie 
wzrosła przed premierą filmu. Małe obrazy sprze-
dawano za 8.500 dolarów za sztukę. Reżyser filmu 
Tim Burton jest właścicielem obszernej kolekcji jej 
dzieł. 

Wielkie oczy 
TVP2 niedziela 22.20

Will Hunting (Matt Damon) to skłócony 
z życiem młody chłopak. Nie ma większych am-
bicji, niewiele oczekuje od losu. Pracuje dorywczo, 
a wieczorami włóczy się po okolicznych barach... 

Zwrot w jego życiu następuje, gdy nieoczeki-
wanie odkryte zostają jego niezwykłe zdolności 
matematyczne. Will musi zdecydować co dalej.

W zmaganiach z samym sobą pomaga mu 
piękna studentka i Sean, psycholog (nagrodzony 
Oscarem Robin Williams), który słynie z niekon-
wencjonalnych metod działania. 

Matt Damon i Ben Affleck napisali wspólnie 
scenariusz tego filmu, to był początek ich błysko-
tliwych karier. Za scenariusz dostali Oscara. 

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na świecie ponad 230 

milionów dolarów, na jego produkcję wydano 10 
milionów. 

Kiedy Will rozmawia z Seanem o jego zmarłej 
żonie, Sean wspomina, że puszczała gazy. Robin 
Williams dodał tę kwestię od siebie i dlatego Matt 

Damon tak bardzo się śmiał. Można też dostrzec, 
że kamera trochę się trzęsie, kamerzysta również 
nie mógł powstrzymać się od śmiechu.

Matt Damon i Ben Affleck znaleźli sposób na 
sprawdzenie, kto przeczytał ich scenariusz. Na 60. 
stronie, napisali, bez sensu, scenę seksu pomiędzy 
Willem i Chuckie. Tylko Harvey Weinstein w wy-
twórni Miramax, zauważył to: „Na stronie 60. jest 
seksualna scena między dwoma facetami, co to do 
cholery jest?" Wybrano go do produkcji filmu.

Kiedy Robin Williams i Matt Damon kręcili 
scenę na ławce, w filmie, wydaje się, że są jedyny-
mi ludźmi w parku. Naprawdę scenę obserwowało 
ponad trzy tysiące osób.

Buntownik z wyboru
TVP1 piątek 22.35

Znakomite kino, wielki sukces

Młody geniusz…  
i co dalej



Przygoda i zabawa

Bliźniacy wydają 
wojnę dorosłym
Zip i Zap to wyjątkowo nie-

sforni bliźniacy, którzy ukarani za 
złe zachowanie muszą spędzić lato 
w szkole prowadzonej przez bez-
względnego Falconettiego. Wraz 
z innymi dziećmi postanawiają wy-
powiedzieć mu wojnę i organizują „Gang szklanych kulek", którego cel 
jest prosty – podważenie autorytetu dorosłych i wywalczenie prawa do 
dobrej zabawy. Gang staje się jednocześnie prawdziwą szkołą przyjaźni 
dla młodych bohaterów.

„Gang szklanych kulek” to pełna przygód i dobrej zabawy opowieść 
o przyjaźni i dorastaniu. Jednocześnie jest to pasjonująca, świetnie opo-
wiedziana historia, która spodoba się zarówno młodszym, jak i star-
szym widzom. 

Gang szklanych kulek TV4 sobota 8.05

Ujawnić sprawcę

Zabójstwo na cmentarzu
Pewnego dnia dwaj chłopcy, Tom Sawyer i Huck Finn, stają się 

przypadkowymi świadkami zabójstwa, którego dokonano na cmenta-
rzu. Obaj są tak przerażeni, że postanawiają nie informować nikogo 
o tym dramatycznym zdarzeniu. Niebawem jednak odkrywają, że o po-
pełnienie morderstwa została oskarżona niewinna osoba. Nie chcąc 
dopuścić do tego, by przypadkowy człowiek trafił do więzienia, posta-
nawiają przerwać milczenie. Tak zaczyna się ich niezwykła przygoda, 
która daje także początek wspaniałej przyjaźni.

Val Kilmer występuje jako Mark Twain.
Tom Sawyer i Huckleberry Finn Nowa TV sobota 11.15

Pingwiny – superszpiedzy

Zwyciężyć szaloną ośmiornicę
Skipper, Kowalski, Rico i Szeregowy angażują się w zadanie, od 

którego zależą losy świata. Muszą stawić czoła szalonej ośmiornicy – 
doktorowi Oktawiuszowi Mackiewiczowi, który chce przejąć kontrolę 
nad Ziemią. 

Aby zwiększyć swoje szanse, pingwini oddział łączy siły z tajną or-
ganizacją Północny Wiatr, którą dowodzi zagadkowy Agent Utajniony. 
Skipper przystępuje do rywalizacji o to, czyje metody są skuteczniejsze. 
Jak przystało na super szpiegów, oddział nielotów zwiedzi pół świata, 
m.in. Wenecję, Antarktykę, pustynię, Szanghaj i Nowy Jork.

Pewnie nie wiesz…
Polecenie Skippera: „Nie 

strzelajcie, dopóki nie zajrzycie 
im w oczy", to rozkaz wydany 
przez amerykańskiego pułkow-
nika Williama Prescotta w bi-
twie z Anglikami pod Bunker 
Hill w stanie Massachusetts 
w 1775 roku.

Film zarobił w kinach na 
świecie prawie 400 milionów 
dolarów, kosztował 132 miliony.

Pingwiny z Madagaskaru 
Polsat sobota 20.10, 

niedziela 10.55

plac zabaw

Załoga G to grupa tajnych agentów – świnek 
morskich, w skład której wchodzą: ambitny przy-
wódca Darwin, odpowiedzialny za uzbrojenie 
i transport Walczak, Juarez – urocza specjalistka 
od sztuk walki, śledczy Plujka, Brylus – ekspert 
w zakresie cyberwywiadu, oraz luzacki Kędzior. 
Sympatyczne i świetnie wyszkolone świnki mają 

ważną misję do spełnienia. Korzystając z super-
nowoczesnych gadżetów, sprytu i zdobytych 
umiejętności, muszą udaremnić plany przejęcia 
kontroli nad światem przez nieobliczalnego mul-
timilionera.

Załoga G
TV Puls2 sobota 18.20, niedziela 12.15

Milioner chce 
zawładnąć 

światem
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Marlena Siok: - Gratuluję koncertu! 

Ryszard Rynkowski: - Dzięku-
ję, cieszę się, że mogę być gościem 
programu „Na Starym Rynku”. Tak 
bardzo to do mnie pasuje (śmiech). 
Kiedyś, wiele lat temu miałem kon-
cert w Toruniu. Prowadził go An-
drzej Jaroszewski, wybitny dzien-
nikarz muzyczny. Przed koncertem 
przyszedł do mnie uśmiechnięty 
i powiedział: - Wiesz co, wpadłem 
na taki fajny pomysł.... Chciałbym 
zapowiedziec Cię tak: Proszę Pań-
stwa jesteśmy we wspaniałym mie-
ście, starym Toruniu, który słynie 
nie tylko z wielkich i wspaniałych 
zabytków, ale również pierników, 
A skoro o piernikach mowa, to 
przed państwem Ryszard Rynkow-
ski. 

M.S: - Nazwa cyklu została wymyślona 
już wcześniej i odnosi się do zabytko-
wej cześci, serca miasta, a nie powstała 
na potrzeby rozmowy z Panem, więc 
proszę się nie martwić (śmiech) …

R.R: - Nie, ja się nie martwię. 
Po prostu ,w końcu znalazłem się na 
właściwym miejscu.... 

M.S: -  Świetna forma... 

R.R: - Miło mi, że Pani tak uwa-
ża. Ja jednak czułem w sobie niedo-
syt, ponieważ ta nagła zmiana tem-
peratury spowodowała rozchwianie 
w organizmie. Dlatego czuję, że to 
nie było 100 procent formy, którą 
mogłem zaprezentować. 

M.S: - Publiczność jednak prosiła o bisy. 

R.R: - Tak, co zawsze jest przy-
jemne. W Łomży występuję nie 
pierwszy raz. Tu zawsze spotykam 
wielce wyrozumiałych, radosnych 
i serdecznych ludzi. Tak więc, Łom-
ża nie jest mi obca.

M.S: - Tytuł koncertu „Inny nie będę”. 
Zresztą taką też nazwę nosi jeden 
z Pana utworów. Brzmi nieco jak akt 
rezygnacji... 

R.R: - Nie, nic z tych rzeczy. 
Teraz modne jest obchodzenie ju-
bileuszy. Moja przygoda z Jackiem 
Cyganem rozpoczęła się właśnie od 
tej piosenki. Chociaż muzyka nie 
była skomponowana przeze mnie, 
a przez nieżyjącego już Andrzeja 
Elmana, ale był to pierwszy tekst 
piosenki, który Jacek dla mnie na-
pisał. Miała być to taka nasza wi-
zytówka, mówiąca o tym, kim będę 
w przyszłości, czego wtedy, w 79 
roku będzie można się po mnie spo-
dziewać. Po dwóch latach, od roz-
stania z moimi kolegami z grupy 
Vox postanowiliśmy zmienić mój 
obraz z człowieka, który naśladuje 
choreografię i śpiewa zupełnie inny 
repertuar. 

M.S: - Ta fraza jednak ma w sobie takie 
pogodzenia się z losem,  z własnmi sła-
bościami, ułomnościami... 

R.R: -  Zanim ten tekst powstał 
ustaliliśmy z Jackiem, że chcę być 
naturalny. Nie chciałem się nikomu 
podlizywać. Tak jak w grupie, te mi-
nishow jeszcze jakoś uchodziło, sam 

wyglądałbym śmiesznie. W związku 
z tym, to miało być świadectwo, że 
będe taki, jaki jestem w środku i nie 
będę nikogo udawał. I proszę, ta-
kiego możecie mnie pokochać albo 
odepchnąć. I to był właśnie wstęp 
do tego, co nastąpiło później. 

M.S: - Obserwując Pana z widowni mia-
lam wrażenie, że sporo w tym wszyst-
kim nostalgii... 

R.R: - Naprawdę? My wspól-
nie z Jackiem napisaliśmy około 
80 utworów. Z czego w środkach 
masowego przekazu przez te 30 
lat, królują 2 czy 3 piosenki. Dwa 
lata temu miałem taką trasę, która 
nazywała się „Ryszard Rynkow-
ski akustycznie”. Postanowiłem, 
że w tych koncertach nie będzie 
właśnie „Jedzie pociąg” czy „Wy-
pijmy za błędy”, tylko będą utwo-
ry, które niosą przekaz, a nigdy nie 
zaistniały na antenach radiostacji. 
Wielu ludzi natchnęły te treści, ale 
byli też tacy, którzy twierdzili, że 
Rynkowski przyjechał i zaśpiewał 
zupełnie nieznane piosenki. Wie-
lu osobom brakowało tych zna-
nych. Dlatego postanowiłem to 
jakoś połączyć. I tak oto np. utwór 
„Klucz”, który w 1999 roku przy-
niósł mi pierwsze miejsce na festi-
walu w Opolu, nigdy nie był grany 

na antenie. I szczerze przyznam - 
nie wiem dlaczego. Ja gram go na 
koncertach. Włączyłem tę piosen-
kę do „Darów losu”, bo uważam, 
że jest ona niezwykle istotna, prze-
pełniona ponadczasowymi tre-
ściami, które powinny uwrażliwić 
ludzi. Coraz częściej odsuwamy się 
od siebie i te więzi rodzinne gdzieś 
zaczynają się rozpadać. Podobnie 
jest z piosenką „Czas” czy „Mamo, 
brak mi słów”. One nigdy nie po-
jawiły się na radiowych antenach, 
a według mnie mają taką wartość, 
która uwrażliwia.

M.S: - Wszystkie mają wspólny mia-
nownik, mają stanowić o darach losu. 
Brzmi trochę jak rozliczenie... 

R.R: - 9 października kończę 67 
lat, to co mi innego pozostało. Mam 
w sobie dużo optymizmu. Nie czuję 
po sobie tego uplywu czasu. Ciągle 
wydaje mi się, że mam w sobie du-
szę 50–latka. Nic się we mnie nie 
zmieniło. Jednak czy tego chcemy 
czy nie, ten czas upływa. I tak na-
prawdę nie wiem jak długo jeszcze 
ludzie będą chcieli ze mną wytrzy-
mać. Ja się nie wstydzę tego, że ły-
sieję. W mojej rodzinie mamy to 
w genach. Mam nadzieję tylko, że 
mój syn odziedziczył włosy po ma-
mie (śmiech) i będzie miał piękne, 

czarne. Ja chcę być naturalny. Inny 
po prostu nie będę.  

M.S: - Ale dlaczego jasnoniebieski?  

R.R: - Niebieski kojarzy mi się 
z niebem, wiernością, wolnością. 
A przedrostek jasno, to znaczy, że 
lekko... 

M.S: - 67 przeżytych lat, w tym 30 solo-
wych na scenie. Czy już czas na podsu-
mowania? 

R.R: - Nie, jeszcze nie. Jeszcze 
będzie jedna płyta. Muszę jeszcze 
tylko do niej dojrzeć. Wbrew pozo-
rom to trudne zadanie, by w świecie 
trendów zachować siebie. Czasami 
lepiej przeczekać, by być prawdzi-
wym. Czy ona będzie ostatnia? Tego 
nie wiem, czas pokaże. 

M.S: - Czy możemy spodziewać się ele-
mentu zaskoczenia, np. duetów? 

R.R: - Są różne koncepcje.
Gdyby to miała być płyta dla pły-
ty, to pewnie taka koncepcja, która 
zresztą znana jest wielu artystom, 
byłaby odpowiednia. Mój wielki 
guru, nieżyjący już Joe Cocker swoją 
ostatnią płytę też zrobił w duetach 
z kobietami. Może jest to wyjście. Ja 
jednak zawsze robiłem płyty po to, 

by w momencie przedstawiania móc 
mówić o niej w całości. Tak dobiera-
łem repertuar, z Jackiem  tak doga-
dywałem teksty, aby później nie mu-
sieć opuszczać utworów i twierdzić, 
że niektóre się po prostu nie nadają. 
One zawsze miały jakąś fabułę. Były 
ze sobą powiązane pewnym łańcu-
chem, że można by było stworzyć 
z nich koncert. Duety mają jed-
nak to do siebie, że albo zaistnieją 
albo nie, a na koncerty już wtedy 
nie ma co liczyć. Ludzie w moim 
wieku już nie są tak chętni, by po-
dróżować i wyjeżdzać na koncer-
ty, a utalentowani młodzi, których 
w Polsce jest mnóstwo mają swoje 
plany. W związku z tym, te piosenki 
później, poza zapisem dyskograficz-
nym nie mają racji bytu. Można je 
zaśpiewać np. w festiwalu w Opolu, 
tylko co dalej? Także to mnie trochę 
wstrzymuje. Może i bym spróbo-
wał, tylko żeby mieć sznasę wyjścia 
z tym do ludzi. 

M.S: - Tyle lat na Polskiej scenie mu-
zycznej. Czuje się Pan gwiazdą? 

R.R: - Nie, powiem nawet wię-
cej, nie chciałbym nawet czuć się 
gwiazdą. Nigdy nie gwiazdorzy-
łem. Jestem człowiekiem, który nie 
wymaga wiele. Nie potrzebuję spe-
cjalnych cateringów czy warunków. 
Jestem raczej człowiekiem, który 
przypasowuje się do otoczenia czy 
sytuacji, a grywam w różnych miej-
scach. Za każdym jednak razem sta-
ram się być całkowicie oddany temu, 
co robię i szczery. Natomiast jeśli 
chodzi o popularność, bo taki nadal 
się czuję. Jestem wciąż człowiekiem 
rozpoznawalnym przez ludzi. To 
jest część tego zawodu. O to zawsze 
dbałem, żeby tych fanów, jak najwię-
cej zbierać wokół siebie. I żeby da-
wać im, możliwie najwięcej. Takim 
dowodem kiedyś były m.in. opolskie 
nagrody, o które tak walczyłem, by 
móc im kiedyś powiedzieć: „Widzi-
cie, warto było się mną zaintereso-
wać i we mnie zainwestować. Tutaj 
mam dla was dowód”. Oczywiście 
one były imienne dla mnie, ale tak 
naprawdę wszystkie były dla fanów. 

M.S: - Czy z upływem czasu, one coś 
jeszcze znaczą? 

R.R: - Bardzo mało. Byłbym 
chyba zbyt bałwochwalczy, gdy-
bym powiedział, że wszystko mam. 
Nie mam dziesięciu „Fryderyków”, 
ale mam jednego i to mi wystarczy.  
Mam „Superjedynki”, „Karolinki”, 
kilka nagród z festiwali zagranicz-
nych. Mam podwójne platyny, ileś 
złotych płyt i tak dalej. Co z tym 
teraz zrobić? Moja żona twierdzi, 
że syn będzie miał po mnie pamiąt-
ki. Jednak, aby to wszystko gdzieś 
przechowywać trzeba by mieć od-
dzielny pokój. I dla mnie, nie po-
wiem oczywiście, że jest to złom, 
ale na pewno ciężkie wspomnienia, 
ciężkie pod względem wagi. Teraz 
poustawiane są gdzieś w domku go-
ścinnym, ale przez długie lata leżały 
w skrzyniach. 

M.S: - Czy czuje się Pan szczęśliwym 
człowiekiem?  

Przygoda i zabawa

Bliźniacy wydają 
wojnę dorosłym
Zip i Zap to wyjątkowo nie-

sforni bliźniacy, którzy ukarani za 
złe zachowanie muszą spędzić lato 
w szkole prowadzonej przez bez-
względnego Falconettiego. Wraz 
z innymi dziećmi postanawiają wy-
powiedzieć mu wojnę i organizują „Gang szklanych kulek", którego cel 
jest prosty – podważenie autorytetu dorosłych i wywalczenie prawa do 
dobrej zabawy. Gang staje się jednocześnie prawdziwą szkołą przyjaźni 
dla młodych bohaterów.

„Gang szklanych kulek” to pełna przygód i dobrej zabawy opowieść 
o przyjaźni i dorastaniu. Jednocześnie jest to pasjonująca, świetnie opo-
wiedziana historia, która spodoba się zarówno młodszym, jak i star-
szym widzom. 

Gang szklanych kulek TV4 sobota 8.05

Ujawnić sprawcę

Zabójstwo na cmentarzu
Pewnego dnia dwaj chłopcy, Tom Sawyer i Huck Finn, stają się 

przypadkowymi świadkami zabójstwa, którego dokonano na cmenta-
rzu. Obaj są tak przerażeni, że postanawiają nie informować nikogo 
o tym dramatycznym zdarzeniu. Niebawem jednak odkrywają, że o po-
pełnienie morderstwa została oskarżona niewinna osoba. Nie chcąc 
dopuścić do tego, by przypadkowy człowiek trafił do więzienia, posta-
nawiają przerwać milczenie. Tak zaczyna się ich niezwykła przygoda, 
która daje także początek wspaniałej przyjaźni.

Val Kilmer występuje jako Mark Twain.
Tom Sawyer i Huckleberry Finn Nowa TV sobota 11.15

Pingwiny – superszpiedzy

Zwyciężyć szaloną ośmiornicę
Skipper, Kowalski, Rico i Szeregowy angażują się w zadanie, od 

którego zależą losy świata. Muszą stawić czoła szalonej ośmiornicy – 
doktorowi Oktawiuszowi Mackiewiczowi, który chce przejąć kontrolę 
nad Ziemią. 

Aby zwiększyć swoje szanse, pingwini oddział łączy siły z tajną or-
ganizacją Północny Wiatr, którą dowodzi zagadkowy Agent Utajniony. 
Skipper przystępuje do rywalizacji o to, czyje metody są skuteczniejsze. 
Jak przystało na super szpiegów, oddział nielotów zwiedzi pół świata, 
m.in. Wenecję, Antarktykę, pustynię, Szanghaj i Nowy Jork.

Pewnie nie wiesz…
Polecenie Skippera: „Nie 

strzelajcie, dopóki nie zajrzycie 
im w oczy", to rozkaz wydany 
przez amerykańskiego pułkow-
nika Williama Prescotta w bi-
twie z Anglikami pod Bunker 
Hill w stanie Massachusetts 
w 1775 roku.

Film zarobił w kinach na 
świecie prawie 400 milionów 
dolarów, kosztował 132 miliony.

Pingwiny z Madagaskaru 
Polsat sobota 20.10, 

niedziela 10.55

plac zabaw

Załoga G to grupa tajnych agentów – świnek 
morskich, w skład której wchodzą: ambitny przy-
wódca Darwin, odpowiedzialny za uzbrojenie 
i transport Walczak, Juarez – urocza specjalistka 
od sztuk walki, śledczy Plujka, Brylus – ekspert 
w zakresie cyberwywiadu, oraz luzacki Kędzior. 
Sympatyczne i świetnie wyszkolone świnki mają 

ważną misję do spełnienia. Korzystając z super-
nowoczesnych gadżetów, sprytu i zdobytych 
umiejętności, muszą udaremnić plany przejęcia 
kontroli nad światem przez nieobliczalnego mul-
timilionera.

Załoga G
TV Puls2 sobota 18.20, niedziela 12.15

Milioner chce 
zawładnąć 

światem
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Załoga G: świnki morskie 

Dokończenie na str. 18

szczera rozmowa

Inny nie będę 
Czy czegoś żałuje? Czy 30 lat na scenie to już czas na podsumowania? Czy Opole, 

którym zawładnął w 1979 roku dzisiaj coś znaczy? O rodzinie, która jest największym 
darem, szczęściu i apetycie na życie z twórcą tekstów, pianistą, kompozytorem, artystą 

polskiej sceny muzycznej Ryszardem Rynkowskim rozmawia Marlena Siok. 
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R.R: - Czuję się bardzo 
szczęśliwym człowiekiem. 
Mamy z żoną wspaniałego 
syna. Teraz, już jako bardzo 
dorosły i dojrzały człowiek 
mam czas, by się nim zajmo-
wać, każdego dnia spędzać 
czas. Wtedy, kiedy w 1979 
urodziła się moja córka, by-
łem zangażowany w karierę 
grupy Vox. Bardzo często, 
długimi tygodniami nie było mnie w domu. 
Wychowaniem córki zajmowała się wówczas 
moja żona. Kiedy odeszła, a Marta miała już 17 
lat i zdawała maturę musiałem traktować ją, jak 
dorosłą osobę. I wydaje mi się, że część czasu, 
który został mi dany, część mojego ojcowskiego 
życia gdzieś mi, niestety, zniknęła razem z tą 
gonitwą za karierą. Teraz nie muszę już o tę 
karierę zabiegać. Oczywiście muszę starać się 
utrzymywać nadal poziom, żeby nikomu nie 
dać pretekstu do powiedzenia: „A kiedyś to on 
fajnie śpiewał, ale teraz to już...”. W tym sen-

sie, jak najbardziej dbam, ale gram już znacznie 
rzadziej, właściwie tylko w weekendy. Dzięki 
temu codziennie moge się przypatrywać jak 
Rysio dorasta. Nasz syn 3 października skończy 
10 lat. To fascynujące móc obserwować, jak się 
zmienia. Najpierw z noworodka w niemowlaka, 
później w dziecko, prawdziwego przedszkola-
ka, a teraz już w ucznia. Piękny jest zachwyt 
matczyny i ojcowski, kiedy się dziecko urodzi. 
Każdemu rodzicowi wydaje się, że jego dziecko 
jest najpiękniejsze. Jak teraz patrzę na zdjęcia 
półrocznego Rysia, to zastanawiam się czy on 

naprawde tak wtedy wyglądał. Teraz jest uroczy, 
ale wtedy...  Nie wiem, gdzie ja miałem oczy 
(śmiech). Ale chyba to jest właśnie ta miłość, 
bo gdy wrócę do tych momentów,  kiedy byli-
śmy nim zachwyceni, jak się tylko pojawił, to to 

są właśnie te chwile i etapy, które warto 
oglądać. 

M.S: - Za jakie dary Pan dziękuje losowi? 

R.R: - To jest to, o czym wcześniej 
mówiłem. Może i jest to późne ojco-
stwo i ten drugi ślub, po 10 latach bycia 
w samotności, ale ta nasza rodzinka, ta 
nasza trójka, plus moja mama, która już 
niebawem skończy 97 lat, a która jesz-
cze pięknie się trzyma, to jest właśnie 
ten największy dar, jaki mam. Oczywi-
ście jest jeszcze córka i wnuki. I nic wię-
cej, do szczęścia nie trzeba. 

M.S: - Czego mogę zatem Panu życzyć? 

R.R: - Żebym długo żył i mógł się 
tym wszystkim, jak najdłużej zajmować. 
Żeby jeszcze przez lata starczało sił, bo 
chęci są ogromne.   

 
M.S: - W takim razie proszę przyjąć choć nie-
co wcześniejsze, ale szczere urodzinowe ży-
czenia. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy 
się w Łomży. 

R.R: - Dziękuję serdecznie i  taką 
mam również nadzieję, bo tak jak mówiłem 
na samym początku publiczność w Łom-
ży jeszcze nigdy mnie nie zawiodła i zawsze 
przyjmowała mnie z dużą serdecznością.  Za 
co bardzo, bardzo dziękuję.   

Inny 
nie 

będę 
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Groźnie na drodze
Tym razem do największej tragedii nie doszło, ale w zderzeniu samochodu cięża-
rowego przewożącego mleko z samochodem osobowym w pobliżu miejscowości 
Karwowo, trzy osoby, w tym dziecko, zostały poszkodowane. 

Jak wynika z ustaleń policji, kierowca samochodu ciężarowego, przewo-
żącego mleko, jadąc od strony Łomży, skręcał w lewo na zjazd, w drogę do 
Porytego. Tuż za nim poruszały się dwa pojazdy. Kierowca Opla, w którym 
jechało dwóch mężczyzn, kobieta i 1,5 roczne dziecko, zdecydował się wy-
przedzać pojazdy. W efekcie uderzył w "mleczarkę", w chwili gdy ta skręcała 
w lewo. 

Kierowca ciężarówki oraz pasażer Opla i dziecko zostali przetranspor-
towani do szpitala. W akcji na miejscu zdarzenia pracowały służby ratunko-
we, w tym pięć jednostek ratowniczo - gaśniczych straży pożarnej. 

Niestety, aż tyle szczęścia nie mieli uczestnicy wypadku, do którego do-
szło w niedzielny poranek. Według informacji przekazanych przez funk-
cjonariuszy wynika iż w Oplu, który jechał od strony Łomży w kierunku 
Stawiski podróżowały 4 osoby, w tym małe dziecko. Kierowca tego pojazdu 
z nieznanych przyczyn zjechał na lewy pas i czołowo zderzył się z jadącym od 
strony Stawisk VW golfem. W wyniku tego zdarzenia zginęło małe dziecko, 
natomiast kierowcy oraz pasażerowie Opla zostali przewiezieni do szpitala. 

Jesienna aura dała o sobie znać. Z uwagi na deszcze, coraz wcześniej 
zapadający zmrok i obniżony poziom koncentracji, powinniśmy z jeszcze 
większą ostrożnością obserwować sytuacje na drodze.    

Z pozoru nic do oclenia
Przemyt ponad 4400 paczek papierosów udaremnili funk-
cjonariusze podlaskiej Służby Celno-Skarbowej z drogowego 
przejścia granicznego w Kuźnicy. Nielegalne wyroby tytonio-
we o szacunkowej wartości rynkowej ponad 60 tys. złotych 
mundurowi znaleźli w dostawczym peugeocie na białoru-
skich numerach rejestracyjnych.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Kuź-
nicy wytypowali do kontroli dostawczego peugeota, 
którego kierowca (32-letni obywatel Białorusi) próbo-

wał wjechać do Polski tzw. „zielonym pasem – nic do 
oclenia".

Podczas rewizji okazało się, że z pozoru pusty sa-
mochód naszpikowany był przemycanymi papierosami. 
Nielegalny towar o szacunkowej wartości rynkowej po-
nad 60 tys. złotych mundurowi znaleźli w podwójnej 
podłodze, ściankach bocznych oraz drzwiach auta.

Wobec kierowcy funkcjonariusze wszczęli sprawę 
karną skarbową rekwirując przemycane papierosy oraz 
samochód przystosowany do przewozu kontrabandy. 
Mężczyźnie grozi wysoka grzywna i utrata auta.

„EDWARD” - Także na 
łomżyńskich drogach

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Łomży przeprowadzili akcję kontrolno 
– edukacyjną w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bez 
Ofiar Śmiertelnych na Drogach pod nazwą „EDWARD”. Poli-
cyjny punkt stanął przy DK-61 w Marianowie. Ideą tego pro-
jektu jest „wizja zero” czyli zero osób ciężko rannych i ofiar 
śmiertelnych wypadków drogowych. 

Punkt kontrolno – informacyjny ustawiony zo-
stał w Marianowie, tuż przy ruchliwej DK-61. Droga 
ta każdego roku generuje dużą ilość zdarzeń drogo-
wych. Część z nich niestety kończy się tragicznie. Do 
wspólnych działań zaproszeni zostali ratownicy Grupy 
Ratowniczej „Nadzieja”, których zadaniem było pro-
wadzenie krótkiego instruktażu w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Po-
licjanci sprawdzali prędkość pojazdów, stan trzeźwości 
kierujących i sposób przewożenia dzieci. Nadzorowali 
też zachowanie kierujących w stosunku do niechronio-

nych uczestników ruchu drogowego, którzy szczególnie 
narażeni są na poważne skutki wypadków drogowych. 
Działaniom przyglądała się młodzież z Zespołu Szkół 
Rolniczych w Marianowie. Policjanci przekazali mło-
dym obserwatorom, a jednocześnie przyszłym kierow-
com, ważne informacje dotyczące bezpiecznego za-
chowania w ruchu drogowym i zaprezentowali sprzęt 
wykorzystywany w codziennej służbie. Uczniowie mieli 
również okazję porozmawiać o wykonywanym przez 
policjantów ruchu drogowego zawodzie. 
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Wrześniowa pogoda przestała już 
przypominać bardziej lato niż jesień, 
ale mimo to można wyjechać za mia-
sto lub po prostu wyjść na spacer do 
parku, by zobaczyć, że królowa barw 
i darów jest tuż tuż. Powoli, delikatnie 
na zielone drzewa nakłada złotą szatę, 
składa w darze rumiane jabłka czy żół-
ciutkie lub pomarańczowe dynie, a do 
lasów podrzuca aromatyczne grzyby. 
Z koszem pełnym podarków i w wyjąt-
kowym towarzystwie, Królowej Bony, 
odwiedziła także najmłodszych łom-
żyniaków z Przedszkola Publicznego 
numer 9 w Łomży.

Niemal natychmiast zdemasko-
wana, przez małych detektywów, 
uśmiechnięta, radosna, mieniąca się 
złotem, brązem i czerwienią zachęca-

ła do wspólnej zabawy, tańców i kon-
kursów. Dla rozbawionych przed-
szkolaków pozostawiła nawet ostanie 
promienia wrześniowego słońca. 

- Kolorowa ze mnie Pani, tutaj 
kosze mam z darami. Jabłka, gruszki 
i śliweczki, to są z sadu cukiereczki. 
Tu w koszyku mam ziemniaki, por, 
marchewkę i buraki. Ogród nam je 
wszystkie dał, bo podzielić się dziś 
chciał. Tu kasztany i żołędzie, z któ-
rych potem ludzik będzie. Mam też 
liście kolorowe, jarzębinę, grzybki 
zdrowe. I zgadnijcie teraz sami, jaka 
ze mnie dzisiaj Pani? Bo mój mie-
siąc to jest wrzesień, a ja jestem Pani 
Jesień – recytowała jesień, witana 
brawami i okrzykami przez przed-
szkolaki. 

Nie przybyła jednak sama, bo 
w towarzystwie żony Zygmunta 
Starego, Królowej Bony, by wspól-
nie z przedszkolakami przypomieć 
dawne dzieje Grodu nad Narwią, 

które jak się okazuje najmłodsi zna-
ją doskonale. Wspólne wyklejanie 
łomżyńskiego herbu, gry, zabawy 
przyniosły wiele radości.   

- Niezwykle zależy nam na tym, 
by już od najmłodszych lat zaszcze-
piać w dzieciach lokalny patriotyzm. 
Ważne dla naszego miasta daty, tak 
jak chociażby 1418 rok, postacie, 
wydarzenia, symbole, to wszystko 
buduje ich tożsamość. Zawsze jed-
nak staramy się, by było połączone 
to z zabawą, tak by dzieci chętnie się 
angażowały – wyjaśnia Mariola Ły-
siak, dyrektor Przedszkola Publicz-
nego nr 9 w Łomży.

Jak widać jesień, pełna bogactw 
zachwyca nawet najmłodszych. Tak 
przywitana i ugoszczona, przez 
przedszkolaków z Przedszkola Pu-
blicznego nr 9 w Łomży z pewnością 
będzie chciała zagościć w naszym 
mieście na dłużej. Miejmy jednak 
nadzieję, że taka piękna i radosna 
jak dotychczas.  

Na wyprawę wehikułem czasu i  nie-
codzienną lekcję historii zaprosiło Mu-
zeum Rolnictwa im. księdza Krzysztofa 
Kluka  w Ciechanowcu. Wydarzenie pod 
hasłem „Jesień w polu i w zagrodzie” 
przeniosło uczestników do XIX-wiecz-
nej wsi ma pograniczu Podlasia i Ma-
zowsza.

"Piknik rodzinny, nawiązuje do 
prac polowych i gospodarskich na 
dawnej wsi podlaskiej. Pokazy pre-
zentowane w skansenowskiej sce-
nerii wiejskiej mają na celu prezen-
tację, przypomnienie i utrwalenie 
tradycyjnych zwyczajów i obrzędów 
związanych z kopaniem ziemnia-
ków i pracami gospodarskimi oraz 
domowymi w okresie jesiennym. 
Najważniejszym punktem progra-
mu jest pokaz kopania ziemniaków 

motykami oraz kopaczką konną 
i tłoka – zbieranie ziemniaków za 
kopaczką z udziałem widzów. Po 
tym następuje bronowanie kartofli-
ska broną konną. Wydarzenie ma 
charakter festynu rodzinnego" - za-
powiadali organizatorzy. 

Wśród obiektów skansenu roz-
stawione były stoiska z tradycyjną 
kuchnią regionalną, prezentowaną 
przede wszystkim przez gospo-
darstwa agroturystyczne z doliny 
Bugu. W trakcie festynu odbyły się 
koncerty zespołów folklorystycz-
nych i kapel ludowych oraz liczne 
konkursy z nagrodami, np. obieranie 
ziemniaków na czas. 

Festynowi towarzyszyły pokazy 
zanikających dziś specjalności za-
wodowych, zajęć domowych i go-

spodarskich: praca kowala, obróbka 
lnu, tkanie na krosnach, przędze-
nie na kołowrotku, obróbka ziar-
na w stępie i na żarnach w młynie 
wodnym, strzyżenie owiec, praca 
dekarzy – kręcenie snopków, skuba-
nie gęsi i darcie pierza, ręczny wyrób 
masła i śmietany oraz serów, szatko-

wanie kapusty oraz udeptywanie jej 
w beczce do kiszenia i wiele innych. 
Zobaczyć będzie można pokaz pracy 
zabytkowych silników spalinowych 
z kolekcji działu techniki rolniczej. 

Niecodzienną atrakcją były sto-
iska prezentujące przygotowania 
zapasów do spiżarni na zimę, a tak-

że degustacja specjałów podlaskich 
z kuchni polowej tj. placków ziem-
niaczanych, babki ziemniaczanej, 
kiszki ziemniaczanej, bigosu, zupy 
kartoflanki, pokrzywowej, dyniowej, 
sodziaków, piwa jałowcowego, na-
parów ziołowych, chleba razowego, 
topinamburu. 

Tradycyjne i smaczne powitanie jesieni w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu  

Królowa Bona w towarzystwie Pani Jesieni z wizytą u przedszkolaków
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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: po-
krycia dachowe, wymiana konstruk-
cji dachowych, kominy z klinkieru, 
podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszy-
ce 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, sprze-
daż 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
Kupię ziemię, las, nieużytki lub grunt 
po wyciętym lesie w gm. Nowogród, 
Zbójna, Piątnica, Wizna, Miastkowo. 
Proszę o przysłanie sms-a z nr. dział-
ki i ceną. Tel. 690 330 990.

Sprzedam dom z lokalem handlo-
wym w Łomży przy ul. Broniewskie-
go. Tel. 602 682 726.

Kupię ziemię, las,  nieużytki, również 
teren po wyciętym lesie, najlepiej 
kilka hektarów, ale również mała 
działki mnie interesują. W rozlicze-
niu mogę dać auto. Tel. 690 330 990. 

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

RÓŻNE

Sprzedam kredens dębowy, po re-
nowacji. Tel. 512 996 615. 

Sprzedam ok. 8 ton żyta, zbiornik do 
mleka, stan bdb, cena 1500 zł. Tel. 
696 619 679.

ZGUBIONO KLUCZE OD MIESZKA-
NIA W OKOLICACH JEDNOSTKI WOJ-
SKOWEJ PRZY AL. LEGIONÓW. TEL. 
798 293 558.

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA

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

PRACA
Przyjmę do pracy na budowie do 
Niemiec. Tel. 0049 15166935951, 
573 955 320.

Przyjmę pracownika do gospo-
darstwa rolnego. Tel. 515  830  196, 
696 619 679. 

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

ZAPRASZAMY

SPORTOWE  
EMOCJE  
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Dodatkowo , impreza w Łomży 
była  także swego rodzaju ekspery-
mentem organizacyjno - telewizyj-
nym. Jak podkreślał prowadzący stu-
dio w hali Olimpijczyków Polskich 
TVP Maciej Kurzajewski i jego 
goście, to jeden z pierwszych tego 
rodzaju przypadków, że elementem 
gali jest również transmisja na żywo 
z innego bokserskiego wydarzenia. 
Wydarzenia o randze światowej. 

W Łomży Mistrzowskiego pasa 
naszego kontynentu Kamil Szere-
meta, białostoczanin, musiał bronić 
z rywalem wskazanym przez władze 
bokserskiej federacji, czyli Rubenem 
Diazem z Hiszpanii. To zawodnik 
mający już swoje lata, ale pokonany 
w całej zawodowej karierze tylko 
raz, kilkanaście lat temu.

W ringu działo się wiele. Lewy 
prosty. Odskok, Dopuszczenie 
Hiszpana bliżej. Kolejny pro-
sty. I sierp nad prawą ręką rywa-
la. Kamil Szeremeta mistrzowsko 
i bardzo spokojnie prowadził walkę 
przez pierwsze rundy walki. Unikał 

przede wszystkim kradnącej siły 
szamotaniny w zwarciach, do któ-
rych dążył Diaz. W połowie walki 
lekki kryzys. Nieustępliwy Hisz-
pan przejmuje nieco inicjatywę... 
W siódmej rundzie kapitalnie prze-
puszczony unikiem i złapany serią 
ciosów Polaka.  Dobre kolejne star-
cie. Lewy - prawy Kamila Szereme-
ty. Proste rozwiązania są najtrud-
niejsze dla rywala.  Pod prawym 
okiem Diaza pojawia się krwawe 
pęknięcie. Twardy gość z Iberii 
coraz częściej "klei się" do bokse-
ra z Białegostoku. Przytrzymuje 
mu ręce, wpada barkiem. Dziesią-
ta runda. Podobna do dwóch po-
przednich. Ostatnich kilkanaście 
sekund. Diaz idzie do przodu. Unik 
Szeremety i błyskawiczna akcja. 
Na twarzy Hiszpana ląduje jeden 
cios, drugi, cała seria... Za wiele i za 
mocno. Rywal pada. Zanim jeszcze 
sędzia zaczyna liczyć, na ringu lądu-
je ręcznik z narożnika Diaza.  Do 
gongu kończącego 10 rundę zostały 
tylko 2 sekundy. Ale to już koniec 

walki. Kamil Szeremeta pozostaje 
mistrzem Europy wagi średniej.

Podbiega do lin.  Z drugiej stro-
ny piękna jasnowłosa kobieta. Bok-
ser całuje żonę. Kilka chwil później 
powie, że tylko prysznic i do domu, 
gdzie czeka szesnastomiesięczna 
Amelka. Rozradowany pięściarz 
w euforii. Sędzia podnosi jego rękę. 
Prezydent Łomży Mariusz Chrza-
nowski pomaga założyć mistrzow-
ski pas. I pierwsze słowa do widzów 
i telewidzów: "Bardzo trudne wa-
runki postawił rywal chociaż jest ode 
mnie starszy. Dziękuję kibicom".

W Londynie Na walkę Kamola 
Szeremety w obronie niebieskiego 
pasa mistrza Europy widzowie do-
czekali się już po północy. Wcześniej 
obejrzeli relację z Londynu.                              

Na stadionie Wembley zmierzy-
li się tam Anthony Joshua i Alek-
sander Powietkin, czyli  dwaj mi-
strzowie olimpijscy z przeszłości. 
Brytyjczyk to mistrz młodszego po-
kolenia pięściarzy, Rosjanin ma 10 
lat więcej i jest określany jako naj-
lepszy możliwy pretendent  słynący 
z waleczności.

Jedna z najlepszych walk o mi-
strzostwo świata w ostatnich latach 
– orzekł Leszek Dudek, komen-
tator bokserski, gość Maciej Ku-
rzajewskiego oraz znani bokserzy, 
którzy się tam pojawili. Była na 
ringu w Londynie świetna sztuka 
pięściarska, była odwaga starszego 
pretendenta, była krew na twarzach 
obu wojowników. Na punkty po 
sześciu rundach prowadził - jak sie 
okazało - Rosjanin. Joshua to jednak 

ogromna klasa. W siódmej rundzie 
przypuścił atak, którego Powietkin 
nie przetrwał. Wcześniej w Łomży 

Zanim doszło do największych 
emocji, także tych w Londynie, 
w Łomży na ringu też się sporo 
działo.                           

Pierwsza walka: 
Maksim Hardzeika 
- Siarhiej Krapshyla 

Obowiązek rozgrzania widowni 
przypadł w udziale dwóm Białorusi-
nom. Maksim Hardzeika, reprezen-

Mistrzowski nokaut w Łomży. Kamil Szeremeta obronił tytuł  
Smakowitą ucztą dla wielbicieli pięściarstwa była gala KnockOut Boxing Night 3 zorganizowana w Łomży. W hali im. Olimpijczyków Polskich widzowie zobaczyli 5 ciekawych walk, w tym pojedynek w obronie tytułu mistrza Europy, jaki stoczył Kamil Szeremeta 

z Hiszpanem Rubenem Diazem. Międzynarodową "wisienką" na tym torcie był telewizyjny przekaz z walki o mistrzostwo świata wagi ciężkiej Anthony Joshua - Aleksander Powietkin ze stadionu Wembley w Londynie.      
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tuje grupę KnockOut Promotion 
Andrzeja Wasilewskiego, czyli 
głównego organizatora  łomżyń-
skiej gali. Ma już 29 lat, ale dopiero 
w Łomży stoczył dopiero piątą wal-
kę  na zawodowym ringu. Na razie 
wszystkie zwycięskie. Jego rywal to 
też Białorusin, ze znacznie bogat-
szym doświadczeniem... dostawania 
batów. Z ponad 25 walk, nie prze-
grał zaledwie 4 razy. Tym razem też 
wytrzymał dwie rundy i kawałek 
trzeciej oczekując wyraźnie na prze-
rwanie walki przez sędziego. Tak 
też się stało i Maksim Hardzeika 
dopisał sobie piąta wygraną, przez 

tzw. techniczny nokaut (gdy sędzia 
kończy pojedynek przed czasem 
z powodu zbyt wielkiej przewagi 
jednego z zawodników).

Druga walka: 
Przemysław Zyśk 

- Pavel Hryshkavets
Trzeci Białorusin tego wie-

czoru na łomżyńskim ringu, Pavel 
Hryshkavets (do tego wieczora 9 
zawodowych walk, tylko 3 wygra-
ne)    był przeciwnikiem prawie 
miejscowego boksera. Przemysław 
Zyśk (7 wygranych, bez poraż-

ki)  mieszka bowiem w Ostrołęce, 
gdzie trenuje, ale także pracuje... 
jako monter telewizji kablowej, co 
jest niezwykłym zjawiskiem wśród 
zawodowych pięściarzy.  Ważne, 
że przyciągnął na galę sporą grupę 
swoich fanów z pobliskiej Ostrołęki 
i walka odbywała się przy głośnym 
dopingu widzów. Przemysław Zyśk 
(KnockOut Promotion) wyraźnie 
dominował, ale Białorusin wykazał 
się niezwykłą odpornością na ciosy 

i przetrwał cały zakontraktowany 
dystans 8 rund. Nawet czasami się 
rewanżował niebezpiecznymi ciosa-
mi. Ostrołęczanin  nawet się nieco 
zmęczył okładaniem rywala i pod 
koniec zwolnił tempo. Wygrał swoją 
ósmą walkę jednogłośnie na punkty.

- Dziękuję bardzo za doping. 
W życiu takiego nie miałem. Prze-
ciwnik miał bardzo twardą głowę 
i nie padł, chociaż bardzo chciałem 
- powiedział Przemysław Zyśk po 
walce.

Trzecia walka: 
Michał Syrowatka 
- Artiom Ajwazidi

Kolejny "sąsiad" na łomżyń-
skiej gali. Michał Syrowatka z Ełku 
zmierzył się z Ukraińcem Artiomem 
Ajwazidi. Twarda walka przez pełne 
6 rund i zwycięstwo na punkty - 20 
w karierze - Michała Syrowatki.

Czwarta walka: 
Paweł Stępień 

- Yevgeni Makhteienko 
Paweł Stępień to w ocenie zna-

nego trenera Andrzeja Gmitruka 
(był razem z Sebastianem Szczę-
snym komentatorem gali dla Telewi-
zji Polskiej) jeden z "najjaśniejszych 
punktów polskiego pięściarstwa, 
nie tylko w kategorii   półciężkiej). 
Powinien być także bliski kibicom 
z Łomży, bo jest podopiecznym 
Radosława Charubina, czyli połową 
braterskiego duetu właścicieli  Kina 
Millenium. Druga połowa to Karol 
Charubin). Obaj bracia, znakomici 
znawcy boksu zgodni są, że Paweł 
Stępień, spokojnie i dobrze prowa-

dzony po szczeblach kariery, będzie 
gwiazdą tej dyscypliny sportu nie 
tylko na krajowa miarę.

Walka z ukraińskim Czechem 
potwierdziła ogromny talent Pawła 
Stępnia. Szybki lewy prosty, kom-
binacje prostych i sierpowych cio-
sów na głowę i tułów, bezbłędny na 
ogół  balans ciała pozwalający uni-
kać wieku ciosów, doskonały prze-
gląd sytuacji, pewność siebie i na-
wet pewne "sztuczki" prowokujące 
przeciwnika. Andrzej Gmitruk po 
jednej z rund bił brawo polskiemu 
zawodnikowi, a obaj komentato-
rzy nie szczędzili mu słów uznania 
i podkreślali  w ogóle wysoki po-
ziom walki.

Paweł Stępień silnymi uderze-
niami na korpus rozbił w szóstej 
rundzie rywala. Po drugim Czech 
uklęknął na jedno kolano w i tej po-
zycji pozostał aż sędzia odesłał go 
do narożnika. Polski bokser ma już 
11 zwycięstw na koncie i w ocenie 
Andrzeja Gmitruka, jest na dobrej 
drodze aby osiągnąć "bardzo, bardzo 
wiele".   

Doszło w Łomży do jeszcze 
jednej walki. Choć bez rękawic, 
a jeden z uczestników był w okula-
rach. Organizatorzy oficjalnie po-
twierdzili, że 10 listopada w Gli-
wicach odbędzie się walka Artura  
"Szpili' Szpilki z Mariuszem "Wi-
kingiem" Wachem w wadze cięż-
kiej. Obaj zaprezentowali się 
publiczności z nieodłącznym bok-
serskim ceremoniałem "twarzą 
w twarz". Chociać tu mierzenie 
się wzrokiem nie bardzo wyszło, 
bo Artur Szpilka miał oczy na wy-
sokości  słynnego, imponującego 
podbródka Mariusza Wacha.  

sport

Mistrzowski nokaut w Łomży. Kamil Szeremeta obronił tytuł  
Smakowitą ucztą dla wielbicieli pięściarstwa była gala KnockOut Boxing Night 3 zorganizowana w Łomży. W hali im. Olimpijczyków Polskich widzowie zobaczyli 5 ciekawych walk, w tym pojedynek w obronie tytułu mistrza Europy, jaki stoczył Kamil Szeremeta 

z Hiszpanem Rubenem Diazem. Międzynarodową "wisienką" na tym torcie był telewizyjny przekaz z walki o mistrzostwo świata wagi ciężkiej Anthony Joshua - Aleksander Powietkin ze stadionu Wembley w Londynie.      
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