
Smog to problem nie tylko dużych aglo-
meracji. W sezonie grzewczym daje się 
odczuć również w naszym mieście. 
Poprawa jakości powietrza to jeden z 
priorytetów prezydenta Łomży Mariu-
sza Chrzanowskiego. Miasto wyda w 
tym roku 300 tys. zł na do finansowa-
nie wymiany indywidualnych źródeł 
ciepła.

- Problem przekraczania norm 
czystości powietrza w jakimś stop-
niu, niestety, dotyka mieszkańców 
Łomży. W sezonie grzewczym ta 
uciążliwość daje się we znaki szcze-
gólnie mieszkańcom osiedli domów 
jednorodzinnych – mówi gospodarz 
Łomży.

Chce ograniczyć emisję zanie-
czyszczeń poprzez modernizację 
indywidualnych źródeł ciepła. Stare 
piece węglowe mają być zastąpione 
takimi na pellet lub gaz w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji na rok 2018. Koszty jego 
realizacji w całości pokryje Miasto 
Łomża, które przekazało na ten cel 
kwotę 300 tys. zł. Nabór wniosków 
zakończył się w połowie września, 
do ratusza spłynęło ich łącznie 26. 

- W tej chwili jesteśmy na etapie 
podpisywania umów na udzielenie 
dotacji – mówi prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski. Duże zain-
teresowanie  potwierdza potrzebę 

takich działań oraz pokazuje zmianę 
świadomości w dbaniu o środowisko 
łomżan. 

Program będzie realizowany 
poprzez dofinansowanie wymiany 
w zabudowie jednorodzinnej. Stare 
piece węglowe zostaną zastąpione 
gazowymi lub na biopaliwo (pellet) 
czy też podłączone do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej. Oferta skierowana 
jest przede wszystkim do osób uboż-
szych i niepełnosprawnych, których 
nie stać samodzielnie na wymianę 
domowego systemu ogrzewania. 
W przypadkach  mieszkańców o 
najniższych dochodach może być 
to dotacja wynosząca nawet 100 % 
kosztów kwalifikowalnych. Przewi-
duje się, że dofinansowanych będzie 
ok. 40 - 45 nowych źródeł ciepła. 
Jest to zależne od poziomu docho-
dów wnioskodawców zakwalifiko-
wanych do programu. 

Program rządowy "Czyste Powietrze"
Od niedawna też ruszył nabór 

wniosków do rządowego progra-
mu "Czyste Powietrze". Przyjmuje 
je Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Białymstoku. Dofinansowanie lub 
pożyczkę można otrzymać zarówno 
na termomodernizację, jak i wymia-
nę źródeł ciepła. Program będzie 
realizowany przez najbliższe dzie-
sięć lat, a Ministerstwo Środowiska 

przeznaczy na ten cel 103 mld zł – z 
czego finansowanie w formie dotacji 
to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 
zwrotnych 39,7 mld zł.

- Programem Czyste Powie-
trze dajemy szansę Polakom na 
wymianę przestarzałych źródeł 
ciepła w swoich domach. Dzięki 
temu, że program działa komplek-
sowo, przeprowadzimy nie tylko 
termomodernizację 3 mln do-
mostw. Przede wszystkim zyska na 
tym stan środowiska naturalnego, 
dzięki ograniczeniu emisji pyłów 
– czytamy na stronie Ministerstwa 
Środowiska. 

Wnioski są przyjmowane i oce-
niane na bieżąco. Decyzją prezy-
denta Mariusza Chrzanowskiego 
w ich wypełnianiu pomogą miesz-
kańcom pracownicy Wydziału Go-

spodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w 
Łomży. - Już mamy sporo telefo-
nów, mieszkańcy też sami się do 
nas zgłaszają – podaje biuro praso-
we ratusza. Włączenie się Łomży 
w rządowy program mający na celu 
walkę ze smogiem, to kolejne dzia-
łanie w kierunku poprawy jakości 
powietrza w mieście.

Będą kolejne działania
Na tym jednak nie koniec 

przedsięwzięć dla ochrony przed 
smogiem. Prezydent Mariusz 
Chrzanowski zamierza jeszcze zło-
żyć wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podla-
skiego. 
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Anna
Dziemiańczuk
okręg nr 3 miejsce 7
Energia i młodość 
w Radzie Miejskiej w Łomży

Powietrze w Łomży coraz czystsze

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i 
Sprawiedliwości, skierował do miesz-
kańców Łomży list, w którym wyjaśnia 
dlaczego to nie Mariusz Chrzanowski, a 
Agnieszka Barbara Muzyk jest kandy-
datką PiS na prezydenta Łomży.

Z jednej strony Jarosław Ka-
czyński wskazuje na "niedojrzałość, 
nielojalność, brak aktywności" pre-
zydenta Mariusza Chrzanowskiego. 
Pisze o "bolesnym zawodzie". Z 
drugiej strony podkreśla pracowi-
tość , kompetencje, oddanie miesz-
kańcom Agnieszki Barbary Muzyk.

Prezentujemy list prezesa Prawa 
i Sprawiedliwości:

Szanowni Mieszkańcy Łomży,
Zwracam się do Państwa w wy-

jątkowym momencie. Takim momen-
tem są wybory samorządowe, podczas 
których decyduje się przyszłość Waszego 
miasta. 

Prawo i Sprawiedliwość zmienia 
Polskę na lepsze. Zmiany dokonują 

się na wszystkich poziomach, również 
lokalnym. W samorządach zapadają 
najważniejsze decyzje, dotyczące bez-
pośrednio Was, Waszych dzieci, Waszej 
przyszłości.

Prawo i Sprawiedliwość sta-
wia na zrównoważony rozwój Pol-
ski. Wprowadziliśmy plan dla miast 
takich jak Łomża, które przez lata 
były zaniedbywane przez poprzednie 
rządy. Wiele samorządów z tego pro-
gramu skorzystało i już widać efekty. 
Teraz jest czas, aby jasno powiedzieć: 
Łomżę stać na więcej. 

Tylko dzięki aktywnemu, otwarte-
mu na współpracę gospodarzowi Mia-
sta jego problemy są widoczne w War-
szawie. Łomża ma takiego lidera: to 
dr Agnieszka Barbara Muzyk. Jestem 
pewny, że wprowadzi Łomżę na nowy 
poziom rozwoju. Dzięki pani dr Mu-
zyk, jej pracowitości, zaangażowaniu, 
kontaktom i staraniom, w Warszawie 
często słychać o Łomży, jej potrzebach i 

potencjale. To dzięki niej Łomża jest już 
uwzględniana w planach rządowych, 
np. rozbudowy kolei. Kandydatka PiS 
na Prezydenta Łomży jest otwarta na 
współpracę - dla lepszego życia miesz-
kańców, dla miasta i regionu. 

Wielu z Państwa zapewne zada-
je sobie pytanie: dlaczego PiS wysta-
wia nowego kandydata. Otóż Prawo i 
Sprawiedliwość jest partia pozytywnych 

zmian. Zmieniamy Polskę, ale i ludzi 
którzy nie wytrzymali tempa i nie spro-
stali wyzwaniom, osiedli na laurach. 
Tak się stało w Łomży. Stawialiśmy na 
młodość, a okazało się, że otrzymaliśmy 
w zamian niedojrzałość i nielojalność, 
brak aktywności i zwykłej ciężkiej co-
dziennej pracy. To bolesny zawód.

Podejmujemy działania   ogólno-
polskie i chcemy wzmacniać Polskę 

lokalną, dlatego nie będziemy chroni-
li osób, które się nie sprawdziły, które 
zawiodły. To dlatego zdecydowanie 
popieramy kandydatkę, która swoją 
wartość pokazała w konkretnych, sku-
tecznych działaniach na rzecz miesz-
kańców Łomży i ziemi łomżyńskiej. 

Łomża potrzebuje dziś praco-
witego, kompetentnego, oddanego 
mieszkańcom Prezydenta. Takim pre-
zydentem będzie Agnieszka Muzyk: 
sprawdzona w działaniu, przygoto-
wana do pracy w samorządzie, goto-
wa na ciężką pracę dla miasta.

Podkreślam z całą mocą, że jedy-
nym kandydatem Prawa i Sprawie-
dliwości na urząd Prezydenta Łomży 
jest Agnieszka Barbara Muzyk.

Agnieszka Barbara Muzyk to naj-
lepszy wybór dla Łomży. 

Jarosław Kaczyński

(na oryginalnym dokumencie znajduje 
się podpis odręczny)

Jedynym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd 
Prezydenta Łomży jest Agnieszka Barbara Muzyk



2 www.narew.infoaktualności

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

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

przez Fundację Inicjatyw Lokalnych „Media Polska”

Druk: Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych 

ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

Senior	z	Łomży	zaprasza	
wszystkich Łomżan do 

głosowania w wyborach na	
prezydenta	Łomży	

Mariusza	Chrzanowskiego.

Zapraszamy także na 
Mszę	Świętą w Jego 

intencji w dniu 9	października	
2018 roku	(wtorek)	
godz.	8.00	rano	

w Katedrze	Łomżyńskiej.

Prosimy o liczne przybycie

Bóg	zapłać

Siódemka walczy 
o Łomżę

Kolejna zagadka wyborcza została rozwiązana. W usta-
wowym terminie zarejestrowanych zostało siedmioro 
kandydatów na prezydenta Łomża. 
O Ratusz walczą już oficjalnie:
Maciej Andrzej BORYSEWICZ (39 lat) z Koalicji Obywatelskiej (Plat-
forma Obywatelska i Nowoczesna);
Mariusz CHRZANOWSKI (34) z KWW Mariusza Chrzanowskiego; 
Mirosław Robert DEREWOŃKO (55) z KWW Reatusz Mirosława De-
rewońko;
Dariusz Jerzy JANICKI (55) z SLD - Lewicy Razem;
Agnieszka Barbara MUZYK (46) z Prawa i Sprawiedliwości;
Zbigniew PROSIŃSKI z Bezpartyjnych Samorządowców;
Tadeusz ZAREMBA (66) z Przyjaznej Łomży.

Z zarejestrowanych prawidłowo komitetów wyborczych z prawa wysta-
wienia kandydata na prezydenta nie skorzystał tylko komitet KUKIZ'15, 
choć pojawiały się informacje, że może pojawić się z tej strony jakiś młody 
reprezentant.

Kilkoro z grona kandydatów już zaczęło przekonywać wyborców do sie-
bie banerami i plakatami przy drogach. Prawdziwego "potopu" (bo przecież 
także kandydaci na radnych miasta i województwa , a może i powiatu) moż-
na się zapewne spodziewać od początku października.

Jeżeli nikt się nie wycofa będą to drugie wybory z rzędu z udziałem 
siódemki pretendentów. Co jednak ciekawe,  ze stawki sprzed czterech lat, 
pozostał w szrankach tylko ówczesny zwycięzca Mariusz Chrzanowski. 
Mieczysław Czerniawski, Wojciech Dzierzgowski, Piotr Grabani, Sławomir 
Zgrzywa nie startują w ogóle. Marian Nieciecki i Jacek Piorunek realizują 
swoje plany polityczne w innych samorządach. 

Do dziesięciu odlicz
Wiadomo także w jakiej kolejności pojawią się na listach - nie będzie w 

tym roku "książeczek" - do Sejmików kandydaci ugrupowań, które starują 
w każdym województwie .  

Numer 1 wylosował komitet Bezpartyjni Samorządowcy; 2 - to Polskie 
Stronnictwo Ludowe, 3 - Partia Zieloni; 4 - Koalicja Obywatelska; 5 - SLD 
Lewica Razem; 6 - Partia Razem; 7 - Ruch Narodowy RP; 8 - Kukiz'15'; 
9 - Wolność w Samorządzie i 10 - Prawo i Sprawiedliwość.       
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Szanowny Panie Prezesie, (ory-
ginalnym tekście te słowa są napisane 
odręcznie - przyp. narew.info)

jako osoba wybrana cztery lata 
temu głosami 11 367 mieszkańców 
na stanowisko Prezydenta Miasta 
Łomża, ale przede wszystkim jako 
mieszkaniec Łomży, czuję się upo-
ważniony do reprezentowania in-
teresów naszego miasta i do odpo-
wiedzi na zarzuty, zaprezentowane 
w podpisanym przez Pana Prezesa 
liście otwartym z dnia 20 września, 
kierowanym do wyborców. Nie mogę 
jednocześnie uwierzyć, że używane 
w tym piśmie sformułowania po-
chodzą od tak wyważonej i rozsąd-
nej osoby jak Pan Prezes. Uważam, 
że został Pan wprowadzony w błąd 
co do oceny sytuacji w naszym mie-
ście, przez nieprzychylnych mi dzia-
łaczy PiS, którzy źle pojmują dobro 
Łomży.

Informuję Pana Prezesa, ze 
w ciągu mojej kadencji w Łom-
ży zrealizowaliśmy rekordową 
ilość inwestycji. Wybudowaliśmy 
i przebudowaliśmy wiele kilo-
metrów dróg, zarówno tych o 
znaczeniu komunikacyjnym dla 
całego miasta, jak też lokalnych, 
ułatwiających życie mieszkańcom 
danego osiedla czy przedsiębior-
com. Po raz pierwszy od dziesię-
ciu lat powstał budynek socjalny, 
w którym mieszkania otrzymało 
ponad pięćdziesiąt rodzin. Sukce-
sywnie remontujemy bazę oświa-
tową i inwestujemy w kwalifika-
cje nauczycieli. Wprowadziliśmy 
samorządowe becikowe, będące 

lokalnym uzupełnieniem 
programu „Rodzina 500 
Plus", a także Łomżyń-
ską Kartę Seniora i bez-
płatne przejazdy komu-
nikacją miejską dla osób 
po 60. roku życia. Przy 
wsparciu rządowym 
otworzyliśmy Dzienny 
Dorn Pobytu Senior — 
Wigor, przeznaczony dla 
60 osób nieaktywnych 
zawodowo powyżej 60. 
roku życia. Wspólnie z 
lokalnymi przedsiębior-
cami uruchomiliśmy 
miejski system rowero-
wy, co było innowacją w 
skali kraju. Na realizację 
różnych przedsięwzięć 
pozyskaliśmy z funduszy 
zewnętrznych ponad 100 
milionów złotych i prze-
znaczyliśmy rekordową 
kwotę środków własnych 
na inwestycje. Nie zapomnieliśmy 
o działaniach związanych z kulty-
wowaniem pamięci historycznej 
i postaw patriotycznych. Podej-
mowaliśmy działania związane 
z rozwojem przedsiębiorczości, 
w których uczestniczył również 

m.in. premier polskiego rządu Pan 
Mateusz Morawiecki.

Te i wiele innych działań do-
strzegli lokalni działacze Prawa 
i Sprawiedliwości, o czym może 
świadczyć nominacja mojej osoby 
przez struktury wojewódzkie partii 

na kandydata na prezy-
denta Łomży również 
w nadchodzących wy-
borach samorządowych. 
Wbrew jednak decyzji 
lokalnych działaczy, na 
szczeblu centralnym 
podjęta została inna de-
cyzja. W mojej ocenie 
wpływ na nią miały te 
same osoby, które przy-
czyniły się do napisania 
wspomnianego listu, 
podpisanego Pańskim 
imieniem i nazwiskiem, 
a które teraz chcą z 
Łomży zrobić pole wal-
ki politycznej. Ci, któ-
rzy nie rozumieją, że 
polityka samorządowa 
powinna być oparta na 
współpracy, a nie na cią-
głym konflikcie, swoimi 
działaniami wyrządzają 
krzywdą naszemu mia-

stu, a Prawo i Sprawiedliwość służy 
im jedynie jako środek do osią-
gnięcia własnych celów i spełnienia 
swoich ambicji.

Przez całą kadencję, kiedy pra-
cowałem dla Łomży jako prezy-
dent z rekomendacji PiS-u, nikt 

nie przedstawiał mi jakichkolwiek 
zarzutów dotyczących sprawowa-
nej przeze mnie funkcji. Co więcej, 
do Łomży przyjeżdżali premierzy i 
ministrowie rządu, którzy zauważa-
li oraz doceniali, że w kierowanym 
przeze mnie mieście skutecznie re-
alizowana jest samorządowa polity-
ka Prawa i Sprawiedliwości, że mia-
sto zmienia się, rozwija i pięknieje. 
W tej kadencji zawsze Rada Miejska 
udzielała mi absolutorium, w tym 
także radni Klubu PiS. Dopiero, gdy 
w związku z m.in. utratą zaufania 
odwołałem swoją pierwszą zastępcą, 
a następnie zdecydowałem o starcie 
z niezależnego komitetu, by repre-
zentować m.in. tych działaczy Prawa 
i Sprawiedliwości, których zdanie 
nie zostało wzięte pod uwagę, kiedy 
w Warszawie podejmowano decy-
zję, kto ma być ich kandydatem na 
prezydenta Łomży, ocena ostatnich 
czterech lat mojej pracy na rzecz 
rozwoju naszego miasta uległa dra-
stycznej zmianie. Jest mi w związku 
z tym po prostu po ludzku przykro.

Na koniec pragnę podkreślić, że 
ideały prezentowane przez Prawo i 
Sprawiedliwość nadal są mi bliskie 
i ich się nie wyrzekłem. Zapew-
niam, że godnie będę reprezentował 
mieszkańców Łomży i dla ich dobra 
będę współpracował z każdym, w 
tym również z rozsądnymi działa-
czami PiS-u, którzy dobrze życzą 
Łomży.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Chrzanowski 
(w oryginalnym dokumencie te 

dwa wersy są zapisane odręcznie)

polityka

List otwarty do Pana  
Jarosława Kaczyńskiego,  

prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość
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W Łomży zaczęło się w roku 1978, kiedy przedsta-
wiciele okoł 1500 inżynierów i techników zrzeszo-
nych w 12 stowarzyszeniach branżowych posta-
nowili utworzyć struktury Naczelnej Organizacji 
Technicznej w województwie łomżyńskim. Pierw-
szym prezesem został ówczesny wicewojewoda 
Stanisław Ciupa.

- Nasze tradycje sięgają jednak znacznie 
dalej w przeszłość – powiedział Bogdan La-
skowski, obecny prezes Rady Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w 
Łomży. - Wywodzimy  je od Towarzystwa Po-
litechnicznego Polskiego założonego w 1835 
roku w Paryżu w kręgach Wielkiej Emigracji, 
która opuściła Polskę po Powstaniu Listopa-
dowym. Kierownictwo nowej organizacji objął 
generał Józef Bem, późniejszy bohater Wiosny 
Ludów w Europie.

Bogdan Laskowski przypomniał w skrócie 
dzieje łomżyńskiego NOT, wraz z nazwiskami 
głównych organizatorów ruchu przewodniczą-
cych Radzie. Byli to przed nim kolejno: Ma-
rian Koćwin, Janusz Zych, Janusz Nowakowski 
i Mirosław Sajczyk.

Pomost między historią, a współczesnością 
zbudował Piotr Grabani, dyrektor NOT pod-
kreślając jak po trasformacji ustrojowej i eko-
nomicznej organizacja inżynierów i techników 
nusiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 
Zrobiła to stając się jednym z najważniejszych 
podmiotów pomagających w odnajdywaniu się 

młodszym i starszym na zupełnie innym niż 
dotąd rynku pracy. Komputery, języki, prawa 
jazdy specjalistycznych kategorii, ekonomia – 
NOT prowadzi kursy i szkolenia z tak wielu 
dziedzin i tak skuteczne, że...

- … rzadko kto po naszych zajęciach wraca 
„na półki” urzędów pracy - mówił Piotr Gra-
bani.

Wicedyrektor łomżyńskiego PUP Elżbieta 
Olejniczak-Bazydło twierdząco pokiwała gło-
wą na widowni.  Piotr Grabani przypomniał, że 
obecnie NOT bierze udział w realizacji projek-
tu za ponad 45 milionów złotych wydobywa-
jącego z bezrobocia tysiące osób. Podziękował 
też biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu 
za pomoc w wejściu w środowiska wiejskie.

- Byłem niedawno w Grabowie na roz-
poczęciu szkolenia komputerowego. Strasznie 
zaniżyłem średnią wieku – mówił siwowłosy 
ojciec dorosłych synów. - Dzięki mnie wynio-
sła 80 lat. Byłem zachwycony.          

I jego, i Bogdana Laskowskiego, i byłych 
oraz obecnych twórców pozycji NOT  w 
Łomży musiały trochę piec uszy i policzki, 
gdy wychwalała ich Ewa Mańkiewicz-Cudny, 
„szefowa” wszystkich polskich inżynierów i 
techników.                           

- Jeden z najlepszych w Polsce – mówiła o 
łomżyńskim oddziale NOT.

Przedstawiciele środowisk technicznego zo-
stali uhonorowani srebrnymi, złotymi i diamen-

Łomżyński NOT, inżynier, czterdziestolatek, najlepszy w Polsce

towymi odznakami honorowymi. Otrzymali 
też mnóstwo gratulacji od kolegów z Białe-
gostoku, Ostrołęki i Wilna, reprezentantów 
różnych instytucji i organizacji.

Łomżyński NOT swój jubileusz połą-
czył z przedsięwzięciem niezwykłym. Po-
stanowił wesprzeć siostrę Michaelę Rak w 
jej dziele zbudowania na Litwie pierwszego 
hospicjum dla dzieci. Służyła temu zbiórka 
do puszek, internetowa aukcja ciekawych 
przedmiotów (w ostatniej chwili przed za-
mknięciem „poszła” koszulka z podpisem 
Roberta Lewandowskiego) oraz licytacja 
na żywo w trakcie gali. Poprowadzili ją 
dziennikarz Mariusz Rytel i Sebastian Ja-
worowski z firmy Linguo wspomagający 
siostrę Michaelę, ojciec Olka, który zwal-
czył chorobę nowotworową.

Do wylicytowania było: specjalne pió-
ro, które ofiarowała Agata Kornhauser-
-Duda, żona prezydenta Andrzeja Dudy. 
Zegarek z limitowanej serii od litewsko 
– polskiej pary rajdowców Benediktas 
Vanagas i Sebastian Rozwadowski, piłka 
nożna z mistrzostw świata w Rosji oraz 
koszulka z podpisem Adama Kownackie-
go, łomżyńsko – nowojor-
skiego boksera wagi cięż-
kiej z szansami na walkę o 
mistrzostwo świata.

-Muszę być w Gorzo-
wie, ale jestem także z wami 
w Łomży na gali łączacej 
Wilno i Łomżę. Kochani 
Państwo, serdecznie po-
zdrawiam. Proszę weźcie 
udział w tym, co może po-
móc. Przyrzekam, że zrobię 
wszystko, żeby nie zawieść 
dziecka i jego najbliższej 

rodziny – wysłuchali uczestnicy słów sio-
stry Michaeli.

A potem emocje sięgnęły zenitu. 
Piłka: Cena wywoławcza – 250 złotych. 
Dokładamy po 50 przez podniesienie 
ręki. 300. 550. Uprzedzam, tu nie ma 
autografów. 700. 750. 800! Panie Darku, 
gratuluję, pewnie syn Panu nie pozwolił 
odpuścić.

Pióro. Cena wywoławcza – 300. 500. 
1050 (Dziękuję, mamo! - to Sebastian Ja-
worowski), 1550. 1800. Sylwester Zawadz-
ki, starszy cechu rzemieślników i innych 
przedsiębiorców: Będę używał. Mam dużo 
dokumentów do podpisywania!

Zegarek. Cena wywoławcza – 1700. 
Poważna licytacja unikalnego cacka raj-
dowców doprowadziła szefa jednego z ban-
ków do 2600 złotych.

Koszulka „Babyface”. Cena wywoław-
cza – 300. 550 – Sebastian Jaworowski. 600 
– Mariusz Rytel. 650 – Jaworowski. 700 – 
Rytel. 750 – Jaworowski.

Jeszcze klimatyczne zdjęcia Łomży i 
Wilna Bożeny Mozyro. Pieniądze trafią do 
siostry Michaeli – dla dzieci, które cierpią. 

Dla uczestników gali NOT wystąpił zespół Wilia z Wilna

Pieniądze na Hospicjum w Wilnie zbierane były na wiele sposobów
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Marlena Siok: - Pani Prezes 
ten rok nie był łatwy dla rol-
ników. Susza spowodowała 
znaczące straty. Wielu rolni-
ków szczególnie potrzebne 
są zaliczki na poczet płatności 
bezpośrednich. Kiedy i w ja-
kiej wysokości rolnicy mogą 
się ich spodziewać? 

Beata Orzołek: - Za-
liczki na poczet płatności 
bezpośrednich Agencja 
Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa re-
alizowała będzie od 16 
października do 30 listo-
pada. W tym roku Komisja 
Europejska wyraziła zgodę 
na zwiększenie poziomu 
zaliczek na poczet płatno-
ści bezpośrednich z 50 do 
70 procent. Przypomnę, że w skali 
kraju o te świadczenia w kampanii 
2018 ubiega się ponad 1 milion 
300 tysięcy rolników. Maksymalna 
koperta finansowa, jaka jest prze-
znaczona na ten cel, w 2018 roku 
to 14 miliardów 800 milionów 
złotych.  Obecnie pracownicy biur 
powiatowych przeprowadzają kon-
trolę administracyjną złożonych 
wniosków. Na dzień 1 października 
te procedury przeszło już 80 pro-
cent wniosków. Są one naliczane i 
obsługiwane na poziomie centrali  
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. W momencie, 
gdy otrzymamy rozporządzenie z 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi dotyczące stawek płatności 
bezpośrednich na 2018 rok oraz 
rozporządzenie w sprawie wysoko-
ści zaliczek, departament płatności 
bezpośrednich rozpoczyna proces 
naliczania. Po kolejnych krokach 
weryfikujących – mamy przecież do 
czynienia z ogromnymi funduszami 
– zwracamy się o środki finansowe 
do nadzorujących nas Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Mi-
nisterstwa Finansów. To odbywa się 
na cztery dni robocze przed termi-
nem realizacji płatności. W mo-
mencie gdy środki finansowe spłyną 
już do centrali Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
są niezwłocznie przekazywane na 
konta beneficjentów.  

M.S: - Jakie kryteria brane są pod uwa-
gę, jeśli chodzi o kolejność wypłacania 
zaliczek? 

B.O: - W tym roku, w pierwszej 
kolejności zaliczki będą wypłaca-
ne rolnikom, w których gospodar-
stwach wystąpiła susza, jak również 

w gospodarstwach dotkniętym afry-
kańskim pomorem świń.  

M.S: - A co jeśli chodzi o kontrole gospo-
darstw? 

B.O: - W przypadku gospo-
darstw, które skierowane są do kon-
troli na miejscu, będziemy wzorem 
roku ubiegłego stosowali tzw. ela-
styczne podejście. Oznacza to, że 
zaliczki na poczet płatności bezpo-
średnich będą wypłacone dla tych 
schematów pomocowych, dla któ-
rych kontrole zostały zakończone i 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Tu warto wspomnieć jeszcze o ar-
tykule 75 rozporządzenia Rady Unii 
Europejskiej z 2013 roku w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rol-
nej, które mówi o tym, iż płatności, 
w tym płatności zaliczek należy do-
konać po zakończeniu weryfikacji 
warunków kwalifikowalności. Jest 
to przeprowadzane w oparciu o sys-
temowe kontrole administracyjne, 
które uwzględniają również wyniki 
z kontroli na miejscu. Reasumując, 
zaliczki na poczet płatności bezpo-
średnich otrzymają rolnicy, których 
wnioski przeszły pozytywną wery-
fikację. 

M.S: - Czemu ma służyć nowy portal 
ARiMR? 

B.O: - Pod koniec sierpnia 
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa uruchomiła 
System Identyfikacji i Rejestracji 
Zwierząt IRZ +. Nad wdrożeniem 
tego portalu działał zespół pracow-
ników z departamentu ewidencji 
producentów i rejestracji zwierząt. 
Już pod koniec maja tego roku za-
prezentowaliśmy prototyp tego 
portalu w Ministerstwie Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu 
grupy zadaniowej do spraw ASF-u. 
Już wtedy zyskaliśmy pozytyw-
ne opinie na temat tej inicjatywy. 
Przede wszystkim dotyczyły one 
jego przydatności, jak również po-
prawy ergonomii w zakresie doko-
nywania zgłoszeń przemieszczeń 
zwierząt gospodarskich. Za po-
średnictwem portalu IRZ+ rolnicy 
mogą dokonywać zgłoszeń zdarzeń, 
które występują w stadzie zwierząt 
gospodarskich oznakowanych, czy-
li bydła, owiec, kóz oraz świń. Za 
pośrednictwem tego portalu rolni-
cy mogą składać zapotrzebowanie 
na numery kolczyków, jak również 
duplikaty paszportów dla bydła. 

System Identyfikacji 
i Rejestracji Zwierząt 
jest bardzo przydatnym 
narzędziem dla hodow-
ców, ze wględu na to, iż 
w każdej chwili mogą 
oni sięgnąć po dane i 
informacje, które są tam 
zgromadzone. Zachęcam 
do odwiedzenia strony 
internetowej agencji, w 
zakładce IRZ są wszel-
kie niezbędne informacje 
dotyczące nowego por-
talu. Można tam znaleźć 
także wideoprzewodni-
ki, które krok po kroku 
wskazują, jak należy z 
niego korzystać. 

M.S: - W jaki sposób i do cze-
go mogą być wykorzystane 

takie właśnie dane? 

B.O: - Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa prowa-
dzi rejestr zwierząt gospdoarskich 
oznakowanych, czyli bydła, owiec, 
kóz oraz świń, za pośrednictwem 
zgłoszeń, które są dokonywane 
przez posiadaczy zwierząt. System 
Identyfikacji i Rejestracji Zwie-
rząt wykorzystywany jest przede 
wszystkim do ustalania miejsca po-
bytu  zwierząt, jak również ich prze-
mieszczania. Obowiązek zgłaszania 
przypadków transportowania zwie-
rząt ma na celu zapewnienie przede 
wszystkim bezpieczeństwa żywno-
ści. Obowiązek dokonywania takich 

zgłoszeń na rolnika nakłada także 
ustawa o systemie Identyfikacji i 
Rejestracji Zwierząt. Na ten system 
składa się kilka istotnych elemen-
tów, takich jak: rejestracja zwierząt 
oraz siedzib stadnych zwierząt, jak 
również znaki identyfikacyjne w 
postaci kolczyków, tatuaży, pasz-
portów, ksiąg rejestracji czy listów 
przewozowych. Zgromadzona w 
ten sposób baza danych pozwala na 
śledzenie historii życia zwierząt go-
spodarskich oznakowanych. 

M.S: - Czy rolnicy chętnie korzystają z 
tego rozwiązania? 

B.O: - Portal został wdrożony 
27 sierpnia. Już w pierwszym dniu 
jego funkcjowania, rolnicy złożyli 
około dwa i pół tysiąca dyspozycji. 
Na dzień 1 października, było to już 
około pięćdziesiąt tysięcy. Te dane 
liczbowe potwierdzają, że rolnicy 
korzystają z tego narzędzia, jakim 
jest portal IRZ+. Warto dodać, iż 
jest to przede wszystkim oszczęd-
ność czasu dla rolnika, co w dzisiej-
szych czasach jest niezwykle ważne.  

M.S: - A co jeśli chodzi o rolników, którzy 
nie mają jeszcze do niego dostępu? Co 
należy zrobić, by taki dostęp uzyskać? 

B.O: - Dostęp do portalu moż-
na uzyskać poprzez zalogowanie się 
do aplikacji ewniosek+, jak również 
poprzez aplikację ckirz, która do tej 
pory funkcjonowała i nadal funkcjo-
nuje.   

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
jest gotowa. Rolnicy już wkrótce otrzymają zaliczki 

na poczet płatności bezpośrednich 
Wyjątkowo upalne lato, brak opadów, a co za tym idzie susza sprawiła, że wielu rolników szczególnie niecierpliwie czeka na zaliczki na poczet 

płatności bezpośrednich. Kiedy mogą się ich spodziewać, w jakiej wysokości i kolejności? O tym, a także korzyściach płynących z Systemu Iden-
tyfikacji i Rejestracji Zwierząt z Beatą Orzołek, zastępcą prezesa Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa rozmawia Marlena Siok. 

„Jesień  
w sadzie  

i ogrodzie” 
Adam Niebrzydowski, dyrektor Podla-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie zaprasza na targi ogrod-
nicze „Jesień w sadzie i ogrodzie” oraz 
targi leśne, które odbędą się już w naj-
bliższy weekend w Szepietowie. 

Szukasz pomysłu do stworzenia 
własnego ogrodu, ale brakuje Ci 
inspiracji? Chcesz się dowiedzieć 
jakie są najnowsze trendy w ogrod-
nictwie? A może szukasz konkret-
nych produktów, narzędzi, usług? 
Podczas Targów Ogrodniczych 
„Jesień w sadzie i ogrodzie” i Tar-
gów Leśnych, które odbędą się 6 i 
7 października 2018 roku w Pod-
laskim Ośrodku Doradztwa Rol-
niczego znajdziesz wszystko, czego 
potrzebujesz.

Targi Ogrodnicze są doskona-
łą okazją do uzupełnienia kolekcji 
roślin i poznania nowinek ogrod-
niczych. Na odwiedzających będą 
czekały stoiska oferujące materiał 
szkółkarski, rośliny ogrodowe, kwia-
ty doniczkowe, szeroka oferta ce-
bulek kwiatowych, nasion, ziół oraz 
nawozów, owoce, warzywa i wiele, 
wiele innych ciekawych rzeczy. 

Równolegle z Targami Ogrod-
niczymi odbędą się Targi Leśne. 
Wystawcy zaprezentują ciężki 
sprzęt do pozyskiwania i obróbki 
drewna. Podczas Targów odbędzie 
się również konferencja pszczelar-
ska.

Jak co roku podczas Jesiennych 

Targów ogrodniczych 
odbędzie się konkurs 
„Zgadnij co to za rośli-
na?”. 

Na szepietowskich 
targach tradycyjnie zo-
stanie przedstawiona 
bogata oferta produktu 

regionalnego i rękodzieła . Będzie 
można zasmakować w chlebie ze 
smalczykiem i popić domowym 
trunkiem. 
Program 
Sobota, 6 października 
10:00 – Otwarcie Targów  
Niedziela, 7 października 
10:00 – Konkurs „Zgadnij co to za 
roślina?'. 
10:00 – Konferencja: „Żywienie 
pszczół i rola składników pokar-
mowych w zrównoważonej hodowli 
pszczół” 
12:30 – Wręczenie odznaczeń 
państwowych.  
9:00 – 16:00 Zwiedzanie stoisk, 
oferta targowa. 
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Aż 329 osób ubiegać się 
będzie o 30 mandatów w 
Sejmiku województwa. Na 
zarejestrowanych już ofi-
cjalnie listach znajduje się 
145 kobiet i 184 mężczyzn 
(44 do 56 procent). Co cie-
kawe, dla obu płci średnia 
wieku potencjalnego rad-
nego to 46 lat. 

Kandydaci są reprezentantami 
12 znanych partii ogólnopolskich 
oraz komitetów wyborczych utwo-
rzonych przez grupy obywateli. Za-
biegają o głosy ponad 950 tysięcy 
pełnoletnich mieszkańców woje-
wództwa. 

Mandaty rozdzielone będą w 4 
okręgach: 
1. Białystok;     
2. Suwałki oraz powiaty Augustów, 
Mońki, Sejny, Sokółka i Suwałki;
3. Łomża oraz powiaty Grajewo, 
Kolno, Łomża i Zambrów
4. powiaty Białystok, Bielsk Podla-
ski, Hajnówka, Siemiatycze, Wyso-
kie Mazowieckie.

Wprawdzie mieszkańcy Łom-
ży i większej części Ziemi Łom-
żyńskiej będą wskazywać nazwi-
ska swoich faworytów tylko z 3. 
okręgu, ale prezentujemy nazwi-
ska wszystkich konkurentów. Od 
wszystkich bowiem będzie zale-
żało, jak będzie wyglądał rozwój 
Łomży i Ziemi Łomżyńskiej w 
najbliższych latach.

OKRĘG NR 1

BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
KIRYLUK ALEKSANDER l.68, Białystok
KOROLCZUK MARZANNA l.52, Augustów
ZAPOLSKA EDYTA, l.23, Augustów
WASILEWSKI RAFAŁ, l. 27, Augustów
FIODOROW KAMIL, l. 33, 
Augustów

POLSKIE STRONNICTWO LU-
DOWE
ŻYLIŃSKI ROBERT PAWEŁ, l. 44, 
Białystok
SZADKOWSKA ELIZA, l. 36, 
Białystok
FREINO MICHAŁ MARCIN, l. 
36, Białystok
WIERZBICKA DANUTA, l. 64, 
Białystok 
KAMIŃSKI ZBIGNIEW STANISŁAW, l. 57,  
Białystok
GRZEŚ ANNA, l. 47, Białystok
LEWKO-NINKIEWICZ DOROTA 
STANISŁAWA, l. 49, Białystok
RYKOWSKI GRZEGORZ, l. 72, Białystok
NAZARUK-ZDANUCZYK AGNIESZKA, l. 
44, Białystok

PARTIA ZIELONI
CYLWIK MONIKA INGA, l. 45, Białystok
WYSZYŃSKI STANISŁAW ROBERT, l. 38, 
Sokółka
ŻYŁOWSKI IRENEUSZ, l. 45, Białystok
AKTYL-NOWAK ANIELA ANNA, l. 63, 
Łomża
MOSZYŃSKI STANISŁAW KRZYSZTOF, l. 
49, Narew
POWICHROWSKA EWA, l. 63, Łomża

PO/NOWOCZESNA 
KOALICJA OBYWATELSKA
AUGUSTYN ANNA, l. 45, Białystok
NIKITOROWICZ ZBIGNIEW, l. 51, Białystok
PILECKI KAROL, l. 33, Białystok
NAZARUK SŁAWOMIR, l. 60, Białystok
SZCZYGIEŁ-ROGOWSKA JOLANTA, l. 60, 
Białystok

PYRKO PAULINA, l. 30, Grabówka
DWORZAŃSKI JAROSŁAW ZYGMUNT, l. 
63, Białystok
KARCZEWSKA WIOLETTA MARIA, l. 50, 
Białystok
KOWALEWSKI ANDRZEJ, l. 59, Białystok

SLD LEWICA RAZEM
SZAMATOWICZ MARIAN CZESŁAW, l. 83, 
Niewodnica Korycka
KARPOWICZ MICHAŁ, l. 59, Białystok
PIOTROWICZ JADWIGA, l. 60, Białystok
DEMIANOWICZ ANDRZEJ, l. 59, Tanica 
Dolna
KONIUSZEWSKA BOGUMIŁA, l. 60, 
Białystok
MATWIEJCZUK DARIUSZ, l. 48, Białystok
JAROCKA IWONA, l. 35, Tanica Górna
KUŹMICKI TOMASZ, l. 32, Tanica Górna
JANUSZEWSKA ELŻBIETA, l. 69, Białystok

PARTIA RAZEM
ROSIŃSKA KATARZYNA EWA, l. 23, 
Białystok
JANOSZKA GRZEGORZ JAN, l. 36, 
Białystok
SIELAWA MAGDALENA, l. 28, Białystok
FALKOWSKI PRZEMYSŁAW, l. 27,  

Białystok
DOMYSŁOWSKA URSZULA, l. 23, 
Białystok
SKOWROŃSKI ADRIAN, l. 21, 
Białystok

RUCH NARODOWY RP
WÓJCICKI WOJCIECH 
BOLESŁAW, l. 46, Białystok
JĘDRZEJEWSKI ANDRZEJ 
TOMASZ, l. 45 Białystok
STYPKA MACIEJ, l. 30, Białystok
CYWIŃSKA EWA, l. 76, Białystok

ROGALEWSKI GRZEGORZ, l. 53,  Białystok
RUSIŁOWICZ AGNIESZKA, l. 34, Białystok
TUCHOLSKA AGNIESZKA, l. 23, Białystok

KUKIZ’15
LEOSZKO MARCIN ŁUKASZ, l. 38, 
Białystok
TUROSIEŃSKA-DURLIK KATARZYNA 
MONIKA, l. 37, Białystok
GAWROŃSKI ARKADIUSZ, l. 39, Białystok
SZYDŁOWSKA JOANNA, l. 68, Białystok
DYMKO ŁUKASZ, l. 29, Białystok
ZAWISTOWSKA NATALIA, l. 26, Wasilków
BOJCZUK ALEKSANDER, l. 46, Białystok
NIESTERCZUK MAGDALENA, l. 32, Białystok
WASILEWSKI DARIUSZ JÓZEF, l. 48, 
Białystok

WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
WĄDOŁOWSKI OSKAR, l. 30,  Białystok
JAŁOCHA MAŁGORZATA JANINA, l. 65, 
Choroszcz
BARANOWSKI ŁUKASZ, l. 29, Bombla
PETELSKA JUSTYNA, l. 32, Białystok
ZADYKOWICZ JAKUB, l. 18, Białystok

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KOSICKI ARTUR, l. 40, Grabówka
KAUFMAN-SUSZKO ELŻBIETA MARIA, l. 
70, Białystok
KUCHAREWICZ GRZEGORZ, l. 60, 
Białystok
DĘBSKI BOGUSŁAW, l. 65, Białystok
HERNIK TERESA, l. 62, Białystok
CITKO MAREK, l. 44, Białystok
KAUC-DMOCHOWSKA ELŻBIETA, l. 53, 
Białystok
ZABŁUDOWSKI MARCIN, l. 26, Bielsk 
Podlaski
ŻALEK JUSTYNA EMILA, l. 43, Białystok

WOLNI I SOLIDARNI
KREDA TADEUSZ, l. 61, Białystok
MIŁKOWSKA SYLWIA, l. 34, Białystok
ROGALSKI KRZYSZTOF, l. 45, Białystok
KIRYLUK ANNA, l. 72, Białystok
CHLABICZ ANNA, l. 29, Białystok
JAROSŁAWSKI JERZY, l.  54, Białystok
WALENDZIUK CEZARY, l. 51, Białystok
SURYNOWICZ TOMASZ, l. 44, Białystok
SPOZA SITWY
KRASOWSKI KRZYSZTOF, l. 47, Białystok
RODZIEWICZ DANUTA WIKTORIA, l. 64, 
Grabówka
BORATYŃSKI PIOTR,  l. 76, Białystok
SZPAKOWICZ EWA, l. 44, Białystok
BARTCZAK BOŻENA JÓZEFA, l. 64, 
Białystok
KURZYNA MAREK, l. 47, Franki-Piaski

Parlament nasz wojewódzki 
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OKRĘG NR 2

PSL
CIEŚLUKOWSKI CEZARY, l. 56, Suwałki
DYJUK BOGDAN, l. 58, Augustów
KORONKIEWICZ ANDRZEJ ZBIGNIEW, l. 
53, Augustów
DZIMIDA-CHMIELEWSKA ELŻBIETA, l. 38 
Tauroszyszki
GUZEL MARIA, l. 55, Szpakowo
JEDZUL JOANNA, l. 45, Suwałki
KAŹMIERCZAK MAŁGORZATA, l. 38, 
Wasilków
SAWICKI SŁAWOMIR, l. 55, Sokółka
SOKOŁOWSKI FRANCISZEK, l. 69, Filipów
MAGNUSZEWSKI MARIAN, l. 55, Mońki

PO/N  KO
NASZKIEWICZ ANNA, l. 38, Suwałki
KWATERSKI WALDEMAR, l. 55, Zaleskie
GNOZA MARCIN, l.  39, Suwałki
DEMIAŃCZUK JERZY, l. 48, Augustów
RAŚ ANDRZEJ, l. 57, Mońki
TALKOWSKI BRONISŁAW, l. 66, Białystok
SNARSKA-NIEZNAŃSKA MAŁGORZATA 
SARA, l. 41, Buda Ruska
DOROSZ-GRAJEK IRENA, l. 63, Suwałki
JANKOWSKA AGNIESZKA, l. 38, Suwałki
MASŁOWSKI KRZYSZTOF WOJCIECH, l. 
61, Suwałki

SLD
MAŃCZUK TOMASZ, l. 41, Lipsk
ZUB JADWIGA, l. 73, Mońki
GAJEWSKI RYSZARD BRONISŁAW, l. 67, 
Suwałki
KOZŁOWSKI HENRYK, l. 77, Suwałki
KOSAKOWSKI JAROSŁAW, l. 57, 
Augustów
JASIONEK ANNA, l. 51, Bolcie
OKUŁA MACIEJ, l. 37, Wasilków
ŻABICKA-KRAWCZYK BOŻENA, l. 47, 
Żabickie
BEDNARZ ELŻBIETA, l. 49, Augustów
CHMIELEWSKI ANDRZEJ EUGENIUSZ, l. 
58, Augustów

RAZEM
BIRGIEL MARCIN, l. 35, Suwałki
RADUCHA URSZULA, l. 28, Białystok
GEMBICKI DŻEMIL, l. 43, Kruszyniany
WYSOCKA KAMILA MARIA, l. 32, 
Białystok
OSIEJEWSKI JAKUB, l. 33, Białystok
ANDRUKIEWICZ ALEKSANDRA JULIA, l. 
24, Białystok

RUCH NARODOWY
NOWEL WIESŁAW, l. 32, Pogorzelec
TRYPUS RYSZARD, l. 59, Czarna 
Białostocka
GRABOWSKA MONIKA, l. 31, Wasilków
GAJDOWSKI DARIUSZ, l. 29, Choroszcz
ŻOCHOWSKA MARTA AGNIESZKA, l. 35, 
Białystok
SZAŁAŃSKA EWELINA, l. 29, Jałówka

KUKIZ’15
ZĄBKIEWICZ JERZY, l. 71, Suwałki
GRĄDYS JAROSŁAW JANUSZ, l. 50, 
Augustów
KAZIMIERCZAK WALDEMAR KONSTANTY, 
l. 31, Sejny
ZIELENKIEWICZ EWELINA, l. 22, Sokółka
LULKIEWICZ ROMUALD ZYGMUNT, l. 64, 
Mońki
JAROŚ JOANNA, l. 37, Piecki
BAGIŃSKI PRZEMYSŁAW, l. 20, Augustów

ŁUKOWSKA EMILIA, l. 24, Augustów
MILEWSKI TOMASZ, l. 41, Suwałki
ZAWADZKA MAŁGORZATA, l. 41, 
Koziniec

WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
BOBIK JOANNA, l. 36, Toporki
KONCEWICZ KRZYSZTOF, l. 35, Białystok
BUDZANOWSKA MARTA, l. 30, Białystok
KURNICKI KAMIL, l. 30, Białystok
GRYCUK GRZEGORZ, l. 32, Białystok

PiS
ŁANCZKOWSKI ROMUALD, l.63, Suwałki
WNUKOWSKI PAWEŁ, l. 26, Lipsk
ZABIELSKA JADWIGA BARBARA, l. 61, 
Mońki
MURACKA AGNIESZKA, l. 36, Nowa Wieś
BURNOS WIESŁAWA, l. 59, Stara 
Moczalnia
JANCZEWSKA ALICJA ANNA, l. 50, Giby
GORLO ADAM, l. 39, Stary Folwark
WDOWIAK JAN STANISŁAW, l. 58, 
Zajączkowo Folwark
SOŁTYS AGNIESZKA, l. 48, Kukowo
SUTKOWSKI MARCIN, l. 33, Sidra

WOLNI I SOLIDARNI
BASIEWICZ MIROSŁAW, l. 60, Słobódka
FLIS MONIKA, l. 35, Rutka Tartak
DĄBROWSKI KRZYSZTOF, L. 53, Czarna 
Białostocka
FLIS RYSZARD, l. 37, Rutka Tartak
ZDANCEWICZ BARBARA, l. 65, Sejny
OSIECKI ZYGMUNT, l. 68, Słobódka
ŻYZNOWSKA ANETA, l. 36, Ratowo-
Piotrowo

SPOZA SITWY
PRZYBOROWSKI ANTONI, l. 48, Stare 
Kiełcze
HRYŃ JAROSŁAW, l. 47, Słomianka
OKRĄGŁA JANINA, l. 58, Augustów
MAKAREWICZ RAFAŁ, l. 48, Augustów
BARTKOWIAK EWA, l. 53, Augustów

OKRĘG NR 3

PSL
KRAJEWSKI STEFAN, l. 37, Krajewo Białe
GROCHOWSKI WOJCIECH, l. 47, Grajewo
CHABEREK ROBERT, l. 38, Łomża
SZEPELSKA ALINA , l. 44, Stara Łomża 
przy Szosie
SOBIEWSKI KRZYSZTOF, l. 50, Bialiki
RYDZEWSKA ANNA, l. 25, Szczuczyn
PLONA MONIKA EWA, l. 35, Dobry Las
BRULIŃSKI DARIUSZ, l. 31, Jakać Borki

PARTIA ZIELONI
NOWAK TADEUSZ ZENON, l. 62, Łomża
KUKLIŃSKA KATARZYNA, l. 46, Łomża
GRADOWSKI SŁAWOMIR, l. 37, Łomża
LIPSKA BARBARA, l. 66, Białystok
SAWŁOWIEC BOGDAN ALEKSANDER, l. 
69, Białystok
GODLEWSKA SYLWIA, l. 27, Białystok

PO/N KO
PIORUNEK JACEK, l. 53, Łomża
KISIEL CEZARY MIKOŁAJ, l. 39, Łomża
MINDA MAREK STANISŁAW, l. 68, Łomża
METELSKA IZABELA, l. 46, Podgórze
GRODZKI PIOTR, l. 35, Zambrów
MICHAŁOWSKA JADWIGA, l. 64, 
Jedwabne
BAGIŃSKA LUCYNA, l. 62, Grajewo
SAMUL URSZULA BERNARDA, l. 57, Kolno

SLD
GROMADZKA ALINA, l. 39, Stare Rakowo
MODZELEWSKI PIOTR, l. 58, Zambrów
FABISZEWSKI PAWEŁ, l. 36, Stare Rakowo
PONICHTERA EWA, l. 42, Stara Łomża 
nad Rzeką
BRZÓZKA MIROSŁAW, l. 40, Chełchy
ZUZGA TERESA, l. 48, Kąty
ŻYJEWSKA MARLENA, l. 32, Grabowo
SZADURSKI PIOTR, l. 29, Rogienice 
Wielkie

RAZEM
MAKOWSKA EWELINA, l. 25, Rutki-
Kossaki
SYDOW MICHAŁ, l. 29, Białystok
IWANIUK EWA, l. 55, Białystok
WYSOCKI ROBERT ŁUKASZ, l. 34, 
Białystok
OSTAPOWICZ SYLWIA, l. 28, Białystok
ALEKSANDROWICZ IGOR ŁUKASZ, l. 24, 
Białystok

RUCH NARODOWY
SZYMCZAK ALEKSANDER KRZYSZTOF, l. 
64, Grajewo
SITKO ADRIANNA, l. 24, Białystok
KROPIEWNICKI JACEK, l. 46, Białystok
BRZUZY MAGDALENA, l. 42, Białystok
ROGACZ MACIEJ, l. 29, Białystok
FILIPCZUK ŁUKASZ, l. 35, Białystok
PALINNIK AGATA PAULINA, l. 22, 
Chwaszczewo

KUKIZ’15
MODZELEWSKI ANDRZEJ, l. 39, Łomża
SURAWSKI ADRIAN ŁUKASZ, l. 35. 
Grajewo
POZNAŃSKA ANNA, l. 41, Zambrów
KRUSZYŃSKI KRYSTIAN, l. 18, Szczuczyn
JANKOWSKI KONSTANTY WOJCIECH, l. 
61, Łomża
KOSIŃSKA SYLWIA, l. 35, Grądy
POZNAŃSKI LECH, l. 64, Łomża
WIŚNIEWSKA-POREDA ŻANETA 
KATARZYNA, l. 34, Kolno

WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
KICIŃSKI KAROL CYPRIAN, l. 42, Białystok
KOŁODZIEJCZYK JANINA, l. 64, Białystok
NIETUPSKI CEZARY, l. 41, Białystok
KOSACKA ANNA, l. 28, Sokółka
DANIŁOWSKI IGOR, l. 22, Łomża

PiS
OLBRYŚ MAREK, l. 60, Łomża
SEKŚCIŃSKI ADAM WOJCIECH, l. 36, 
Kolno
MIECZKOWSKA WANDA ELŻBIETA, l. 67, 
Grajewo
SEKŚCIŃSKI MARCIN PIOTR, l. 38, Kolno
KOMOROWSKI MAREK ADAM, l. 58, 
Zambrów
MODZELEWSKI PIOTR, l. 32,Łomża
FRĄCZEK EWA, l. 56, Jedwabne
ZALEWSKA BARBARA, l. 61, Nowogród

WOLNI I SOLIDARNI
KOMOROWSKI PIOTR PAWEŁ, l. 41, 
Sierzputy-Marki
FIERTEK JÓZEF, l. 66, Łomża
ZABORSZCZYK EWA, l. 37, 
Szczepankowo
SZABŁOWSKA JOANNA ANNA, l. 39, 
Ratowo-Piotrowo

TRZASKA EMIL, l. 28, Wierzbowo
MOCARSKA ELŻBIETA WANDA, l. 69, 
Janczewo

SPOZA SITWY
DROZDOWSKA KRYSTYNA, l. 44, Budziski
PIKULIŃSKA EMILIA, l. 37, Łomża
BRODOWSKI TOMASZ, l. 55, Kędziorowo
RUTKOWSKI EDWARD, l. 60, Kiełcze-
Kopki
KOCHANOWSKI ANDRZEJ, l. 58, Grajewo

OKRĘG NR 4

PEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
NAUMIUK PIOTR, l. 55, Kaniuki
KIRYLUK ADAM, l. 36, Białystok
DOBKOWSKA ANETA, l. 43, Augustów
KAPŁANOW ŁUKASZ, l. 28, Augustów
MISZKIEL BOŻENA RENATA, l. 47, 
Krasnopol

PSL
LESZCZYŃSKI JERZY, l. 57, Ciechanowiec
JANOWSKI MIKOŁAJ, l. 56, Przechody
BIL-JARUZELSKA MAŁGORZATA ANNA, l. 
56, Białystok
BIEGAŃSKA ANNA, l. 63, Wasilków
KRZYŻANOWSKA BOŻENA, l. 52, 
Siemiatycze
KARCZEWSKI MARCIN, l. 32, Bielsk 
Podlaski
ROSZKOWSKI DANIEL KAROL, l. 31, Łapy
TURCZEWSKI MARIUSZ, l. 41, 
Dobrzyniówka
ZAWORSKA ZOFIA, l. 51, Tykocin
KONOPKO WIESŁAW, l. 56, Łapy
ZAWISTOWSKA AGNIESZKA, l. 31, Brzóski 
Gromki

PO/N KO
ŻYWNO MACIEJ ZENON, l. 42, Białystok
ŚCISŁO HUBERT KRZYSZTOF, l. 34, 
Wasilków
ŁUKASZUK IGOR, l. 39, Bielsk Podlaski
ROSZKOWSKA HALINA, l. 69, Wysokie 
Mazowieckie
SITARSKA AGNIESZKA ANNA, l. 47, 
Siemiatycze
KUBIAK JERZY JÓZEF, l. 69, Grabówka
DRAGUN NADZIEJA MARZENA, l. 36, 
Hajnówka
TARKAWIAN AGNIESZKA EWA, l. 42, 
Czarna Białostocka
SITKIEWICZ PIOTR, l. 37, Drohiczyn
MALINOWSKA BEATA, l. 55, Fasty
KAMIŃSKI ADAM, l. 40, Białystok

SLD
PIETROCZUK WŁODZIMIERZ, l. 71, 
Hajnówka
JAKONIUK AGNIESZKA, l. 44, Hajnówka
BOROWSKI EUGENIUSZ, l. 61, Widowo
KOROLCZUK EMILIA, l. 29, Nowa Łuka
OZIABŁO PIOTR MAREK, l. 27, Pieńki
BISZ WALENTYNA, l. 76, Siemiatycze
WERPACHOWSKI JANUSZ, l. 67, Radunin
WAWRZYNIAK JAN ANTONI, l. 65, Nurzec 
Stacja
SKIBIŃSKI DARIUSZ, l. 57, Policzna
CZARKOWSKA BOGUSŁAWA JADWIGA, l. 
40, Hajnówka
IWAŃCZUK MICHAŁ, l. 75, Bielsk Podlaski

PARTIA RAZEM
PROKOPIUK SEWERYN, l. 33, Widowo
KOCZOT DOROTA, l. 39, Białystok

IWANIUK MICHAŁ, l. 31, Białystok
ARTYSIEWICZ MICHALINA DARIA, l. 20, 
Zaścianki
GRZEJSZCZYK MICHAŁ ŁUKASZ, l. 40 
Letniki
CIWONIUK ANETA, l. 23, Białystok
RUCH NARODOWY
BIELAWSKI WIESŁAW HENRYK, l. 59, 
Jurowce
HAMPEL ARTUR, l. 49, Czerlonka Leśna
GAJDOWSKA JUSTYNA, l. 25, Białystok
ROKICKI MARIUSZ, l. 41, Białystok
KWASIBORSKA MAGDALENA MARLENA, 
l. 47, Białystok

KUKIZ’15
TOŁWIŃSKI KRZYSZTOF, l. 50, Jasienówka
JANKOWSKA WANDA, l. 59, Choroszcz
KEMPLIŃSKI RYSZARD STANISŁAW, l. 63, 
Ciechanowiec
OJDANA ALINA, l. 52, Nowoberezowo
JAKIMIUK DAWID, l. 29, Bielsk Podlaski
WAPPA-BUSŁOWSKA EWA, l. 57, 
Białystok
KRZYKAWSKI NORBERT GRZEGORZ, l. 47, 
Płonka-Strumianka
MIERZWIŃSKA MAŁGORZATA, l. 24, Filipy
CHAŃKO JULITA MONIKA, L. 49, 
Konowały
SZAREJKO MARCIN, l. 34, Zabłudów

WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
SKOMAROWSKI MACIEJ, l. 28, Łapy
KONCEWICZ MAGDA, l. 33, Rybaki
KUPIŃSKI MACIEJ, l. 22 Białystok
GRYNIEWICZ JOANNA, l. 29, Szymki
ZADYKOWICZ DANUTA, l. 59, Białystok

PiS
DEREHAJŁO STANISŁAW, l. 46, Kolonia 
Boćki
SIEKIERKO ŁUKASZ, l. 30, Wysokie 
Mazowieckie
ŁUKASZEWICZ SEBASTIAN, l. 27, Kozińce
KAPICA GRZEGORZ, l. 39, Łapy
JAROSZEWICZ-ŁOJEWSKA MIROSŁAWA 
ANNA, l. 52, Białystok
MALINOWSKI MAREK, l. 44, Niewodnica 
Kościelna
KONDRACIUK KRZYSZTOF, l. 59, Łapy
SZCZUDŁO ALEKSANDRA, l. 35, 
Ciechanowiec
DAWIDZIUK IRENA, l. 70, Hajnówka
SIDORCZUK-USZYŃSKA GRAŻYNA 
JADWIGA, l. 70, Siemiatycze
FILIPKOWSKI ZBIGNIEW JAN, l. 66, 
Niemirów

WOLNI I SOLIDARNI
KOMOROWSKA BARBARA, l. 37, 
Sierzputy-Marki
TRZASKA WOJCIECH, l. 23, Wierzbowo
MIERZEJEWSKA BEATA, l. 41, Truszki
TRZASKA PIOTR, l. 18, Wierzbowo
MOCARSKI ANTONI, l. 74, Janczewo

SPOZA SITWY
NIECIECKI KAROL MAREK, l. 56, 
Hajnówka
PIETRUCZUK ANNA, l. 63, Hajnówka
SMOKTUNOWICZ GRZEGORZ, l. 32, 
Bielsk Podlaski
KOWNACKI KRZYSZTOF JAN, l. 54, 
Dołubowo
KURZYNA GRAŻYNA, l. 42, Franki-Piaski
BANEL MATEUSZ, l. 28, Horodniany
GODUN BARBARA, l. 53, Dołubowo
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Kamilla Baar. Na dużym ekranie debiutowała 
w 2004 r. świetną rolą Magdy w komedii  

sensacyjnej „Vinci”.

Praca jest tylko 
częścią istnienia

W 2013 roku została laureatką Wiktora w kategorii: odkrycie telewizyjne  
roku (m.in. za rolę w serialu „Na dobre i na złe”), a rok później  

dostała Telekamerę w kategorii: aktorka.

– Urodziłam się w Człuchowie, ale dwa pierwsze lata swojego życia spędziłam w od-
dalonej o kilkanaście kilometrów wsi Cierznie. Teraz rzadko tam jeżdżę, ale ciągle znam 
każdy kamień i mam do tego miejsca duży sentyment. Dziadkowie mieli wtedy duże gospo-
darstwo, ziemię. Uwielbiałam spanie na sianie, jedzenie owoców wprost z krzaka, zbieranie 
ziemniaków. 

Gdzieś przeczytałam, że człowiek, aby wrósł w swoje życie, poczuł jego wartość, musi mieć 
własny kawałek ziemi. Ja mam, w domu moich dziadków. Z jeziorem w środku lasu, wolnością, 
zapachami, naturą – mówi w styl.pl.

Niezapomniane chwile spędzam na polskiej wsi. Wtedy po świeże pieczywo jadę na rowerze 
do sklepiku. W kaloszach, dresie albo boso, z rozwianym włosem zbieram cukinie, bakłażany, sa-
łaty, zrywam pomidory z krzaka. Natura mnie uspokaja, doładowuje. Lubię zapach ziół, kwiatów, 
skoszonego siana. Koguty pieją, a ja marzę i rozmyślam. O życiu, o rolach.

Mam też słabości. Szybkie samochody, dobre ubrania i torebki. Raczej mogę powiedzieć 
o sobie, że jestem oszczędna. Z rozmachem wydaję na podróże, spontaniczne wyjazdy. I jedzenie. 

– Gotowanie jest dla mnie sztuką – wyznaje Elle. Moim konikiem są warzywa i ryby, bo od 
lat nie jem mięsa.

Stosuję metodę Francuzek: niczego sobie nie odmawiam, ale pilnuję się, żeby następnego 
dnia jeść mało. To wystarcza. Diet nie uznaję. Dużo jem tylko, gdy się stresuję. Raczej nie mam 
dnia bez kawałka czekolady. Jest stres, jest i czekolada, i lody, i znowu czekolada. 

Kiedy się stresuję? Kiedy dzieje się coś, na co nie mam wpływu. Kiedyś stresowałam się tym, 
że nie dostałam roli, albo krytyką na temat mojej pracy. Dziś też oczywiście, ale nieporównanie 
mniej. I sukces, i niepowodzenie to dobry powód, na badanie siebie i swoich emocji. Po buddyj-
sku.

Buddyzm to moja filozofia na co dzień. Dążenie do szczęścia, radość z daru życia, obecność 
w każdej chwili są mi bliskie. Jeśli chodzi o wiarę, jestem fanką Jezusa i chrześcijaństwo rozu-
miem przez jego osobę. Wiara w siłę absolutną daje mi poczucie, że moje życie nie jest przypad-
kowe... Towarzyszy mi taki namysł, skąd jestem tu, na ziemi, jakie mam zadania.

– Kiedyś chciałam mieć wpływ na wszystko, co się wokół mnie dzieje. I życie mi wtedy 
pokazało, że nic nie będę miała pod kontrolą, że wydarzy się coś dokładnie odwrotnego niż to, 
co sobie planuję. To był dla mnie zwrot akcji i zarazem koniec beztroski. Martwiłam się o swoją 
przyszłość – czy znajdę człowieka, z którym zbuduję trwały związek i dom bez obawy, że ten 
ktoś nie uszanuje mojej niezależności. Martwiłam się o karierę – czy uda mi się dojść tam, gdzie 
chcę, bo zawsze byłam bardzo ambitna. Miałam mocny start, który potem nie przerodził się 
w konkrety zawodowe, więc zastanawiałam się, czy problem nie tkwi we mnie, gdzie popełniłam 
błąd. Udało się – zawodowo się odnalazłam, a kiedy zaszłam w ciążę i na świat przyszedł Bruno 
(2011), nadszedł czas uspokojenia.

Zdałam sobie sprawę, że dla syna najistotniejsza jest moja miłość i obecność. Że praca jest 
tylko częścią istnienia i bynajmniej nie tą najważniejszą. Pierwszy raz odpuściłam, poczułam ra-
dość z tego, że żyję, że nic nie muszę. Przy Brunie się przebudziłam. Tu i teraz to dla mnie wielka 
wartość. Przeszłość zostawiam przeszłości, przyszłość przyszłości. 

Uwielbiam latać, więc chcę zrobić kurs pilotażu awionetki – wyznała Twojemu Stylowi. 
A kiedyś, na emeryturze, chcę mieć kameralną restaurację z kilkoma daniami w karcie. Marzę, 
by przez trzy miesiące mieszkać w Wenecji i tam napisać książkę o miłości. I nagrać płytę za-
inspirowaną fado (portugalska melancholijna pieśń, wykonywana przez jednego wokalistę przy 
akompaniamencie dwóch gitar) oraz polecieć na Islandię i mieć mieszkanie w Paryżu. Mówić 
dalej? Świat jest tak fascynujący... O wiele bardziej niż teatr.

reklama

Będzie on dotyczył dofinansowania wy-
miany indywidualnych źródeł ciepła w projek-
cie pn. "Modernizacja indywidualnych źródeł 
ciepła na terenie miasta Łomża", finansowa-
nego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Do połowy maja mieszkańcy 
Łomży mieli termin na zadeklarowanie swo-
jego uczestnictwa. Realizacja projektu prze-
widziana jest na lata 2019-2020. Zakłada on 
modernizację systemów grzewczych w budyn-
kach mieszkalnych jednorodzinnych.

O czystsze powietrze zadba także Miej-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Łomży. Najbliższe plany spółki związane są z 
rozbudową instalacji energetycznej spalania w 
Ciepłowni Miejskiej o nowy kocioł wodny 12 
MW, z odzyskiem ciepła ze spalin, w którym 
będzie spalana biomasa leśna. Na to zadanie 
pozyskano około 9,8 mln zł z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Prace mają ruszyć pod koniec paź-
dziernika, a nowy kocioł ma zostać urucho-
miony w przeciągu roku. Będzie to pierwszy 
etap rozbudowy Ciepłowni Miejskiej, gdyż 
spółka złożyła już wniosek na dofinansowanie 
budowy kolejnego kotła – tym razem parowe-
go, który miałby być wykorzystany do produk-
cji ciepła i energii elektrycznej. Jeżeli ten plan 
będzie zrealizowany, wówczas komunalna fir-
ma w 70 procentach produkowałaby ciepło z 
odnawialnych źródeł energii.

Polityka prezydenta Mariusza Chrzanow-
skiego w dbaniu o czyste powietrze w mieście jest 
realizowana również na innych płaszczyznach. 
Wpisuje się w nią na pewno pilotażowy system 
rowerów miejskich ŁoKeR. Jak dodaje włodarz 
Łomży w przyszłym roku ma powstać dodatko-
wych 6 stacji bazowych. Są to również bezpłat-
ne przejazdy dla osób po 60. roku życia, a od 1 
stycznia przyszłego roku za darmo będą jeździć 
uczniowie łomżyńskich szkół. Te działania są po-
zytywnie odbierane przez społeczeństwo.

Powietrze  
w Łomży 

coraz czystsze

Już jest cieplej
Jeśli chodzi o temperaturę za oknami, to już ra-
czej do kwietnia czy maja wiele się nie poprawi, a 
sporo pogorszy, ale w łomżyńskich mieszkaniach 
jest już cieplej.

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
SM „Perespektywa”  i  Miejskie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, czyli najwięksi administratorzy 
budynków mieszkalnych w mieście, zamówili 
grzanie w Miejskim  Przedsiębiorstwie Ener-
getyki Cieplnej. Kilkanaście godzin później 
kaloryfery były już ciepłe w całej Łomży. 

- Decydujące znaczenie miały prognozy 
pogody -  podkreślają  Wojciech Michalak 
(ŁSM) i Leszek Konopka (Perspektywa).

A te okazały się dosyć jednoznaczne. Je-
żeli nawet dni zapowiadały się bezchmurne 
i z temperaturami około 15 stopni, to noca-
mi miało być niewiele powyżej 0. W dodat-

ku swoje schładzające znaczenie miał wiatr. 
Długoterminowe prognozy też nie wskazują 
na powrót lata.  

- Już na ten weekend nie mogliśmy zo-
stawić lokatorów w takiej sytuacji – dodaje 
prezes Wojciech Michalak.

U wszystkich głównych odbiorców ciepła 
w Łomży przełom lata i jesieni to okres pod-
sumowań i rozliczeń poprzedniego sezonu 
grzewczego. 

- Zima może była łagodniejsza, ale także 
długa. Dni grzewczych nie było mniej niż w 
poprzednich latach. Bilans jednak okazał się 
ogólnym rozrachunku korzystny dla lokato-
rów. Wielu będzie miało zwroty – podkreśla 
Wojciech Michalak, a podobną obserwację ze 
swojej spółdzielni ma także Leszek Konopka.

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
podjęła także inną decyzję, która powinna 
ucieszyć lokatorów. Po kilkunastu latach re-
zygnuje z ograniczania dostaw ciepłej wody 
w godzinach nocnych. 

- Realizujemy oczekiwania mieszkańców. 
W blokach nieocieplonych to przynosiło w 
oszczędności, po modernizacjach to ograni-
czenie straciło rację bytu – wyjaśnia prezes 
Wojciech Michalak.              

Młodzi radzą
Drugą kadencję w historii miasta rozpoczęła 
Młodzieżowa Rada Miejska Łomży. Jak informuje 
portal lomza.pl, mandat radnego przez najbliż-
sze 2 lata będzie pełniło 23 uczniów łomżyńskich 
szkół ponadpodstawowych.

Cytuje też słowa prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego: „Przeszliście do historii. 
Teraz macie przed sobą nowe wyzwania, 
idziecie na studia, pewnie część z Was wyje-
dzie do większych miasta, ale pamiętajcie, że 
do Łomży zawsze warto wrócić”.  Wręcza-
jąc akty nominacji nowym radnym zachęcał 
ich do aktywności, życzył, aby zrealizowali 
wszystkie swoje zamierzenia. 

- Podczas obrad będziecie mieć na pew-
no wiele poglądów, będziecie się różnić. Ale 
dobrze, żebyście różnili się pięknie, szanując 
wzajemnie swoje poglądy – przekazywał wi-
ceprzewodniczący „dorosłej” Rady Miejskiej 
Janusz Mieczkowski. 

Pierwszą sesję, zgodnie z przyjętą trady-
cją otworzył najstarszy wiekiem radny. Ta rola 
przypadła dziewiętnastoletniej uczenicy Ze-
społu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych nr 4 – Elizie Niedźwiedzkiej. Wspierała 
ją najmłodsza radna, siedemnastolatka Ga-

briela Kukowska z Liceum Akademickiego. 
Po trzech głosowaniach przewodniczącym 
został Michał Korwek, którego poparło 15 
radnych. Na wiceprzewodniczących zostali 

wybrani: Jakub Kozikowski (I LO) i Nata-
lia Kościelecka (III LO). Sekretarzem będzie 
Agnieszka Gronostajska z Zespołu Szkół 
Katolickich.
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Kamilla Baar. Na dużym ekranie debiutowała 
w 2004 r. świetną rolą Magdy w komedii  

sensacyjnej „Vinci”.

Praca jest tylko 
częścią istnienia

W 2013 roku została laureatką Wiktora w kategorii: odkrycie telewizyjne  
roku (m.in. za rolę w serialu „Na dobre i na złe”), a rok później  

dostała Telekamerę w kategorii: aktorka.

– Urodziłam się w Człuchowie, ale dwa pierwsze lata swojego życia spędziłam w od-
dalonej o kilkanaście kilometrów wsi Cierznie. Teraz rzadko tam jeżdżę, ale ciągle znam 
każdy kamień i mam do tego miejsca duży sentyment. Dziadkowie mieli wtedy duże gospo-
darstwo, ziemię. Uwielbiałam spanie na sianie, jedzenie owoców wprost z krzaka, zbieranie 
ziemniaków. 

Gdzieś przeczytałam, że człowiek, aby wrósł w swoje życie, poczuł jego wartość, musi mieć 
własny kawałek ziemi. Ja mam, w domu moich dziadków. Z jeziorem w środku lasu, wolnością, 
zapachami, naturą – mówi w styl.pl.

Niezapomniane chwile spędzam na polskiej wsi. Wtedy po świeże pieczywo jadę na rowerze 
do sklepiku. W kaloszach, dresie albo boso, z rozwianym włosem zbieram cukinie, bakłażany, sa-
łaty, zrywam pomidory z krzaka. Natura mnie uspokaja, doładowuje. Lubię zapach ziół, kwiatów, 
skoszonego siana. Koguty pieją, a ja marzę i rozmyślam. O życiu, o rolach.

Mam też słabości. Szybkie samochody, dobre ubrania i torebki. Raczej mogę powiedzieć 
o sobie, że jestem oszczędna. Z rozmachem wydaję na podróże, spontaniczne wyjazdy. I jedzenie. 

– Gotowanie jest dla mnie sztuką – wyznaje Elle. Moim konikiem są warzywa i ryby, bo od 
lat nie jem mięsa.

Stosuję metodę Francuzek: niczego sobie nie odmawiam, ale pilnuję się, żeby następnego 
dnia jeść mało. To wystarcza. Diet nie uznaję. Dużo jem tylko, gdy się stresuję. Raczej nie mam 
dnia bez kawałka czekolady. Jest stres, jest i czekolada, i lody, i znowu czekolada. 

Kiedy się stresuję? Kiedy dzieje się coś, na co nie mam wpływu. Kiedyś stresowałam się tym, 
że nie dostałam roli, albo krytyką na temat mojej pracy. Dziś też oczywiście, ale nieporównanie 
mniej. I sukces, i niepowodzenie to dobry powód, na badanie siebie i swoich emocji. Po buddyj-
sku.

Buddyzm to moja filozofia na co dzień. Dążenie do szczęścia, radość z daru życia, obecność 
w każdej chwili są mi bliskie. Jeśli chodzi o wiarę, jestem fanką Jezusa i chrześcijaństwo rozu-
miem przez jego osobę. Wiara w siłę absolutną daje mi poczucie, że moje życie nie jest przypad-
kowe... Towarzyszy mi taki namysł, skąd jestem tu, na ziemi, jakie mam zadania.

– Kiedyś chciałam mieć wpływ na wszystko, co się wokół mnie dzieje. I życie mi wtedy 
pokazało, że nic nie będę miała pod kontrolą, że wydarzy się coś dokładnie odwrotnego niż to, 
co sobie planuję. To był dla mnie zwrot akcji i zarazem koniec beztroski. Martwiłam się o swoją 
przyszłość – czy znajdę człowieka, z którym zbuduję trwały związek i dom bez obawy, że ten 
ktoś nie uszanuje mojej niezależności. Martwiłam się o karierę – czy uda mi się dojść tam, gdzie 
chcę, bo zawsze byłam bardzo ambitna. Miałam mocny start, który potem nie przerodził się 
w konkrety zawodowe, więc zastanawiałam się, czy problem nie tkwi we mnie, gdzie popełniłam 
błąd. Udało się – zawodowo się odnalazłam, a kiedy zaszłam w ciążę i na świat przyszedł Bruno 
(2011), nadszedł czas uspokojenia.

Zdałam sobie sprawę, że dla syna najistotniejsza jest moja miłość i obecność. Że praca jest 
tylko częścią istnienia i bynajmniej nie tą najważniejszą. Pierwszy raz odpuściłam, poczułam ra-
dość z tego, że żyję, że nic nie muszę. Przy Brunie się przebudziłam. Tu i teraz to dla mnie wielka 
wartość. Przeszłość zostawiam przeszłości, przyszłość przyszłości. 

Uwielbiam latać, więc chcę zrobić kurs pilotażu awionetki – wyznała Twojemu Stylowi. 
A kiedyś, na emeryturze, chcę mieć kameralną restaurację z kilkoma daniami w karcie. Marzę, 
by przez trzy miesiące mieszkać w Wenecji i tam napisać książkę o miłości. I nagrać płytę za-
inspirowaną fado (portugalska melancholijna pieśń, wykonywana przez jednego wokalistę przy 
akompaniamencie dwóch gitar) oraz polecieć na Islandię i mieć mieszkanie w Paryżu. Mówić 
dalej? Świat jest tak fascynujący... O wiele bardziej niż teatr.
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dla siebie
Pitbull. 

Niebezpieczne 
kobiety

TVP2 piątek 23.00
„Cukier" dostaje zlecenie zlikwidowania jednego 

z policjantów z warszawskiej komendy. Tymczasem 
dwie młode dziewczyny, Jadźka i Zuza dostają się do 

pracy w policji. Funkcjonariuszki oprócz zmagań w życiu 
prywatnym, stawiają czoła przestępczemu światu. Wraz 

z kolegami po fachu rozpracowują mafię paliwową, 
w której swój udział ma mąż Jadźki.

Trzej 
muszkieterowie

TVN7 piątek 20.00
Kolejna ekranizacja sławnej powieści Aleksandra Dumasa, 

najczęściej przenoszonego na ekran utworu literackiego 
w dziejach kina. W rolach trzech muszkieterów 

i gaskońskiego szlachcica D'Artagnana reżyser obsadził 
gwiazdy hollywoodzkie. 

Pozwól mi 
wejść
Puls2 sobota 23.55

Nastoletni Owen zaprzyjaźnia się z tajemniczą Abby. 
W okolicy dochodzi do serii brutalnych morderstw. 
Główną podejrzaną staje się Abby, która opuszcza 

dom tylko po zmroku. Wyjawia przyjacielowi, że jest 
wampirzycą.

Muły siostry 
Sary

TVP2 niedziela 11.45
Meksyk. Zakonnica Sara (Shirley MacLaine) zostaje 

napadnięta przez trzech bandytów. Z opresji ratuje ją 
cyniczny kowboj Hogan (Clint Eastwood), który wraz 

z miejscowymi rewolucjonistami szykuje się do ataku 
na francuski garnizon w Chihuahua. Podczas wspólnej 
podróży para zaprzyjaźnia się. Pewnego dnia kobieta 

wyznaje swemu towarzyszowi wielki sekret.

Aria dla atlety
TVP Kultura niedziela 18.05

Film zainspirowany prawdziwą historią zapaśnika 
Zbyszka Cyganiewicza. Były mistrz zapasów Władysław 

Góralewicz wręcza miejscowej operze kolekcję statuetek 
zdobytych za sportowe sukcesy. Dziennikarze poznają 

dzieje jego kariery.

Nowy serial

Przyjaźń  
za przyjaźń. 

Miłość za miłość…
Zawodowe i uczuciowe perypetie czwórki war-

szawskich prawników oraz kryminalne zagadki, z ja-
kimi każdego dnia muszą się mierzyć.

W pierwszym odcinku Anna i Maciej spotykają 
się w sądzie na własnej sprawie rozwodowej. Anna 

ma dowody na niewierność męża, ale Maciek, któ-
ry nie chce pogodzić się z jej odejściem, to twardy 
przeciwnik. 

Podczas burzliwej rozprawy gotów jest zagrać 
naprawdę ostro, gdy nagle na sali sądowej pojawia 
się ktoś, kto sprawia, że jego serce w jednej chwili 
mięknie i Maciek wycofuje się z ataku. 

Anna musi poradzić sobie z emocjami rozżalonej 
rozpadem rodziny nastoletniej córki, Zuzi i kilkulet-
niego synka, Franka. 

Otuchy dodaje jej szefowa, Maria, która jest 
dla niej jak matka. Anna nawet nie podejrzewa, że 
wkrótce sama będzie jedynym wsparciem dla swo-
jej mentorki i przyjaciółki, a swoją pierwszą sprawę 

o morderstwo będzie musiała prowadzić 
zdana wyłącznie na siebie i jeszcze mniej 
od niej doświadczonego kolegę, Konstan-
tego. 

„Cieszę się, że pilotowe odcinki spodo-
bały się stacji, a serial zebrał bardzo dobre 
pierwsze recenzje. Silną stroną tej produk-
cji z pewnością są wspaniali aktorzy. Jest 
energia, jest „ogień”. Teraz skupiamy się na 
intensywnej pracy nad kolejnymi odcinka-
mi. – mówi Urszula Kołodziej, producent 
wykonawczy.

Oko za oko 
TV4 piątek 21.00, 22.00 odc. 1 i 2

Jak kulturalnie pić

Satyrycy z kabaretu Hrabi – Joanna Kołacz-
kowska, Dariusz Kamys, Tomasz Majer i Łukasz 
Pietsch – prezentują program poświęcony dobremu 
wychowaniu. Kabareciarze podpowiedzą, jak należy 
poprawnie zachować się w różnych sytuacjach: 

„Niby wszyscy wiemy, jak się zachować, że trzeba 
powiedzieć dzień dobry, do widzenia i przepraszam. 
Ale w jakich sytuacjach tego nie mówić? Jak poca-
łować kobietę w dłoń, żeby nie popełnić faux pas 
i czy wypada ze sobą nosić do tego celu chusteczkę. 
Mówimy smacznego, gdy ktoś z bólem istnienia na-
chyla się nad podaną przez kelnera potrawą i oczom 
nie wierzy, czy raczej spoglądamy ze współczuciem 
i poklepujemy go po ramieniu? Kultura picia alko-
holu. Czy istnieje coś takiego? Tak, istnieje i nad-
szedł czas, by o tym mówić, żeby skończyć z dzikim 
pijaństwem, a rozpocząć erę upadlania się w bardziej 
kulturalnej formie. O tym wszystkim i zabawnych 
kontekstach bon tonu podczas tańca, jedzenia czy 
pierwszej randki dowiecie się w naszym programie”.

Kabaret Hrabi. Savoir-vivre
TVP2 piątek 22.15

Wyższe sfery kabaretu
Propozycja dla miłośników dobrego humoru. Na 

scenie goszczą młode formacje, jak również te z du-
żym dorobkiem. W cyklu pojawią się m.in. Kabaret 
Moralnego Niepokoju, Paranienormalni, Łowcy. B, 
Katarzyna Pakosińska, Antoni Goroń Grucha, Ka-
baret Kałasznikof, Kabaret Jurki, Kabaret Chyba, 
Kabaret Zachodni, Mariusz Kałamaga, Fifa Rafa, 
Ewa Błachnio, Para nr2, Szymon Łątkowski i Kaba-
ret Pod Wyrwigroszem. W roli prowadzącego Mar-
cin Wójcik z kabaretu Ani Mru-Mru.

Kabaretowa dynastia
Nowa TV piątek 20.05

Na dobry humor

będzie się działo

II wojna światowa 

Śmiesznie  
i strasznie

Należałoby się zastanowić nad tym, czy wypada tak groteskowo 
przedstawiać największą katastrofę w historii ludzkości. Ale jeśli 

efektem takiego zabiegu jest arcydzieło, jak stało się w przypadku 
„Bękartów”, na pewno można.

Sadystyczny pułkownik SS Hans Landa morduje 
ostatnią ukrywającą się w okolicy rodzinę Żydów. W tym 
samym czasie w USA porucznik Aldo Raine (Brad Pitt) 
otrzymuje rozkaz sformowania specjalnej jednostki do wal-
ki z hitlerowcami. Są do niej rekrutowani wysoko wykwa-
lifikowani żołnierze o żydowskich korzeniach, którzy mają 
za zadanie z jak największą pasją i żądzą zemsty dziesiątko-
wać nazistów. Wykorzystując najokrutniejsze i najbardziej 
wyrafinowane metody, oddział szybko staje się koszmarem 
Niemców, którzy nazywają ich „Bękartami".

Ludzie Raine’a łączą swe siły z pracującą dla aliantów 
aktorką i wspólnie planują zamach na kluczowych przy-
wódców Trzeciej Rzeszy. Losy wszystkich zbiegną się w ki-

nie w Paryżu podczas premiery filmu zrealizowanego przez Josepha Goebelsa.
Reżyser bawi się historią, faktami i autentycznymi postaciami (Hitler, Goebbels), 

tworząc własną, oryginalną wizję wojny.

Pewnie nie wiesz…
Tarantino odkrył gwiazdę: austriackiego aktora Christopha Waltza. Spośród 8 no-

minacji do Oscara dla „Bękartów…" tylko on otrzymał statuetkę – za rolę Hansa Lan-
dy. Krytycy oceniali: „to najlepszy występ złoczyńcy, jaki pojawił się w kinie".

Film zarobił na świecie 330 mionów dolarów, kosztował 70 milionów.
Ręce, które duszą Bridget von Hammersmark w rzeczywistości należą do reżysera 

Quentina Tarantino. 
W niemieckich materiałach reklamowych wszystkie swastyki zostały usunięte lub 

zasłonięte.
Film trwał trzy godziny i dziesięć minut. Przed pierwszym publicznym pokazem 

Tarantino, w ciągu dwóch dni, skrócił go do dwóch godzin i trzydziestu trzech minut.

Bękarty wojny
TV Puls piątek 22.10

Uratować świat

Zabójstwa 
surogatów  

i ludzi
Niesamowity thriller psychologiczny na podstawie komiksu,  

z udziałem niekwestionowanej gwiazdy kina akcji  
– Bruce'a Willisa.

Niedaleka przyszłość. Człowiek w końcu stał się absolutnie wolny. Może być 
kim tylko zechce i robić co tylko zechce, a jego czyny nie mają praktycznie żadnych 
negatywnych konsekwencji. Przestępczość spada, a o morderstwach czyta się już 
tylko w książkach historycznych – jednym słowem: raj. 

Ludzie do zmagań z rzeczywistością wysyłają swoich surogatów – humanoidy 
łączące wytrzymałość maszyny z wdziękiem i pięknem ludzkiego ciała. Sterowane 
za pomocą fal mózgowych przeżywają za nich życie. Gdy po raz pierwszy od wielu 
lat ginie człowiek, system zaczyna się chwiać. 

Kto zawiódł – technologia czy człowiek? Tę zagadkę ma rozwikłać jeden 
z agentów FBI. 

Pewnie nie wiesz…
W filmie jest ujęcie azjatyckiego mężczyzny z androidem bliźniakiem. W rzeczy-

wistości jest to dr Hiroshi Ishiguro z Uniwersytetu w Osace i jego dzieło – Geminoid, 
android – sobowtór, który dr Hiroshi skonstruował za pomocą potężnej elektroniki. 

Urządzenie w „salonie piękności", w którym pracuje Maggie, to w rzeczywistości 
elastyczny statyw do aparatów fotograficznych.

Napisy na początku filmu, przeplatane futurystycznymi materiałami informa-
cyjnymi, trwają prawie cztery minuty.

Surogaci
Polsat piątek 22.45



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Pitbull. 

Niebezpieczne 
kobiety

TVP2 piątek 23.00
„Cukier" dostaje zlecenie zlikwidowania jednego 

z policjantów z warszawskiej komendy. Tymczasem 
dwie młode dziewczyny, Jadźka i Zuza dostają się do 

pracy w policji. Funkcjonariuszki oprócz zmagań w życiu 
prywatnym, stawiają czoła przestępczemu światu. Wraz 

z kolegami po fachu rozpracowują mafię paliwową, 
w której swój udział ma mąż Jadźki.

Trzej 
muszkieterowie

TVN7 piątek 20.00
Kolejna ekranizacja sławnej powieści Aleksandra Dumasa, 

najczęściej przenoszonego na ekran utworu literackiego 
w dziejach kina. W rolach trzech muszkieterów 

i gaskońskiego szlachcica D'Artagnana reżyser obsadził 
gwiazdy hollywoodzkie. 

Pozwól mi 
wejść
Puls2 sobota 23.55

Nastoletni Owen zaprzyjaźnia się z tajemniczą Abby. 
W okolicy dochodzi do serii brutalnych morderstw. 
Główną podejrzaną staje się Abby, która opuszcza 

dom tylko po zmroku. Wyjawia przyjacielowi, że jest 
wampirzycą.

Muły siostry 
Sary

TVP2 niedziela 11.45
Meksyk. Zakonnica Sara (Shirley MacLaine) zostaje 

napadnięta przez trzech bandytów. Z opresji ratuje ją 
cyniczny kowboj Hogan (Clint Eastwood), który wraz 

z miejscowymi rewolucjonistami szykuje się do ataku 
na francuski garnizon w Chihuahua. Podczas wspólnej 
podróży para zaprzyjaźnia się. Pewnego dnia kobieta 

wyznaje swemu towarzyszowi wielki sekret.

Aria dla atlety
TVP Kultura niedziela 18.05

Film zainspirowany prawdziwą historią zapaśnika 
Zbyszka Cyganiewicza. Były mistrz zapasów Władysław 

Góralewicz wręcza miejscowej operze kolekcję statuetek 
zdobytych za sportowe sukcesy. Dziennikarze poznają 

dzieje jego kariery.

Nowy serial

Przyjaźń  
za przyjaźń. 

Miłość za miłość…
Zawodowe i uczuciowe perypetie czwórki war-

szawskich prawników oraz kryminalne zagadki, z ja-
kimi każdego dnia muszą się mierzyć.

W pierwszym odcinku Anna i Maciej spotykają 
się w sądzie na własnej sprawie rozwodowej. Anna 

ma dowody na niewierność męża, ale Maciek, któ-
ry nie chce pogodzić się z jej odejściem, to twardy 
przeciwnik. 

Podczas burzliwej rozprawy gotów jest zagrać 
naprawdę ostro, gdy nagle na sali sądowej pojawia 
się ktoś, kto sprawia, że jego serce w jednej chwili 
mięknie i Maciek wycofuje się z ataku. 

Anna musi poradzić sobie z emocjami rozżalonej 
rozpadem rodziny nastoletniej córki, Zuzi i kilkulet-
niego synka, Franka. 

Otuchy dodaje jej szefowa, Maria, która jest 
dla niej jak matka. Anna nawet nie podejrzewa, że 
wkrótce sama będzie jedynym wsparciem dla swo-
jej mentorki i przyjaciółki, a swoją pierwszą sprawę 

o morderstwo będzie musiała prowadzić 
zdana wyłącznie na siebie i jeszcze mniej 
od niej doświadczonego kolegę, Konstan-
tego. 

„Cieszę się, że pilotowe odcinki spodo-
bały się stacji, a serial zebrał bardzo dobre 
pierwsze recenzje. Silną stroną tej produk-
cji z pewnością są wspaniali aktorzy. Jest 
energia, jest „ogień”. Teraz skupiamy się na 
intensywnej pracy nad kolejnymi odcinka-
mi. – mówi Urszula Kołodziej, producent 
wykonawczy.

Oko za oko 
TV4 piątek 21.00, 22.00 odc. 1 i 2

Jak kulturalnie pić

Satyrycy z kabaretu Hrabi – Joanna Kołacz-
kowska, Dariusz Kamys, Tomasz Majer i Łukasz 
Pietsch – prezentują program poświęcony dobremu 
wychowaniu. Kabareciarze podpowiedzą, jak należy 
poprawnie zachować się w różnych sytuacjach: 

„Niby wszyscy wiemy, jak się zachować, że trzeba 
powiedzieć dzień dobry, do widzenia i przepraszam. 
Ale w jakich sytuacjach tego nie mówić? Jak poca-
łować kobietę w dłoń, żeby nie popełnić faux pas 
i czy wypada ze sobą nosić do tego celu chusteczkę. 
Mówimy smacznego, gdy ktoś z bólem istnienia na-
chyla się nad podaną przez kelnera potrawą i oczom 
nie wierzy, czy raczej spoglądamy ze współczuciem 
i poklepujemy go po ramieniu? Kultura picia alko-
holu. Czy istnieje coś takiego? Tak, istnieje i nad-
szedł czas, by o tym mówić, żeby skończyć z dzikim 
pijaństwem, a rozpocząć erę upadlania się w bardziej 
kulturalnej formie. O tym wszystkim i zabawnych 
kontekstach bon tonu podczas tańca, jedzenia czy 
pierwszej randki dowiecie się w naszym programie”.

Kabaret Hrabi. Savoir-vivre
TVP2 piątek 22.15

Wyższe sfery kabaretu
Propozycja dla miłośników dobrego humoru. Na 

scenie goszczą młode formacje, jak również te z du-
żym dorobkiem. W cyklu pojawią się m.in. Kabaret 
Moralnego Niepokoju, Paranienormalni, Łowcy. B, 
Katarzyna Pakosińska, Antoni Goroń Grucha, Ka-
baret Kałasznikof, Kabaret Jurki, Kabaret Chyba, 
Kabaret Zachodni, Mariusz Kałamaga, Fifa Rafa, 
Ewa Błachnio, Para nr2, Szymon Łątkowski i Kaba-
ret Pod Wyrwigroszem. W roli prowadzącego Mar-
cin Wójcik z kabaretu Ani Mru-Mru.

Kabaretowa dynastia
Nowa TV piątek 20.05

Na dobry humor

będzie się działo

II wojna światowa 

Śmiesznie  
i strasznie

Należałoby się zastanowić nad tym, czy wypada tak groteskowo 
przedstawiać największą katastrofę w historii ludzkości. Ale jeśli 

efektem takiego zabiegu jest arcydzieło, jak stało się w przypadku 
„Bękartów”, na pewno można.

Sadystyczny pułkownik SS Hans Landa morduje 
ostatnią ukrywającą się w okolicy rodzinę Żydów. W tym 
samym czasie w USA porucznik Aldo Raine (Brad Pitt) 
otrzymuje rozkaz sformowania specjalnej jednostki do wal-
ki z hitlerowcami. Są do niej rekrutowani wysoko wykwa-
lifikowani żołnierze o żydowskich korzeniach, którzy mają 
za zadanie z jak największą pasją i żądzą zemsty dziesiątko-
wać nazistów. Wykorzystując najokrutniejsze i najbardziej 
wyrafinowane metody, oddział szybko staje się koszmarem 
Niemców, którzy nazywają ich „Bękartami".

Ludzie Raine’a łączą swe siły z pracującą dla aliantów 
aktorką i wspólnie planują zamach na kluczowych przy-
wódców Trzeciej Rzeszy. Losy wszystkich zbiegną się w ki-

nie w Paryżu podczas premiery filmu zrealizowanego przez Josepha Goebelsa.
Reżyser bawi się historią, faktami i autentycznymi postaciami (Hitler, Goebbels), 

tworząc własną, oryginalną wizję wojny.

Pewnie nie wiesz…
Tarantino odkrył gwiazdę: austriackiego aktora Christopha Waltza. Spośród 8 no-

minacji do Oscara dla „Bękartów…" tylko on otrzymał statuetkę – za rolę Hansa Lan-
dy. Krytycy oceniali: „to najlepszy występ złoczyńcy, jaki pojawił się w kinie".

Film zarobił na świecie 330 mionów dolarów, kosztował 70 milionów.
Ręce, które duszą Bridget von Hammersmark w rzeczywistości należą do reżysera 

Quentina Tarantino. 
W niemieckich materiałach reklamowych wszystkie swastyki zostały usunięte lub 

zasłonięte.
Film trwał trzy godziny i dziesięć minut. Przed pierwszym publicznym pokazem 

Tarantino, w ciągu dwóch dni, skrócił go do dwóch godzin i trzydziestu trzech minut.

Bękarty wojny
TV Puls piątek 22.10

Uratować świat

Zabójstwa 
surogatów  

i ludzi
Niesamowity thriller psychologiczny na podstawie komiksu,  

z udziałem niekwestionowanej gwiazdy kina akcji  
– Bruce'a Willisa.

Niedaleka przyszłość. Człowiek w końcu stał się absolutnie wolny. Może być 
kim tylko zechce i robić co tylko zechce, a jego czyny nie mają praktycznie żadnych 
negatywnych konsekwencji. Przestępczość spada, a o morderstwach czyta się już 
tylko w książkach historycznych – jednym słowem: raj. 

Ludzie do zmagań z rzeczywistością wysyłają swoich surogatów – humanoidy 
łączące wytrzymałość maszyny z wdziękiem i pięknem ludzkiego ciała. Sterowane 
za pomocą fal mózgowych przeżywają za nich życie. Gdy po raz pierwszy od wielu 
lat ginie człowiek, system zaczyna się chwiać. 

Kto zawiódł – technologia czy człowiek? Tę zagadkę ma rozwikłać jeden 
z agentów FBI. 

Pewnie nie wiesz…
W filmie jest ujęcie azjatyckiego mężczyzny z androidem bliźniakiem. W rzeczy-

wistości jest to dr Hiroshi Ishiguro z Uniwersytetu w Osace i jego dzieło – Geminoid, 
android – sobowtór, który dr Hiroshi skonstruował za pomocą potężnej elektroniki. 

Urządzenie w „salonie piękności", w którym pracuje Maggie, to w rzeczywistości 
elastyczny statyw do aparatów fotograficznych.

Napisy na początku filmu, przeplatane futurystycznymi materiałami informa-
cyjnymi, trwają prawie cztery minuty.

Surogaci
Polsat piątek 22.45



ludzie

Bilety do nabycia w Telewizji Narew, Stary Rynek 13, 862 167 444

Ma 82 lata. Nadal piecze tradycyjne, kurpiow-
skie byśki z ciasta obrzędowego i fafernuchy. 
Przędzie na krośnie, kołku i cierlicy, a na szy-
dełku mizernie dzierga serwetki do koszyków 
wielkanocnych, gwiazdki i inne małe dzieła 
sztuki. Wszystkiego nauczyła ją babcia. Dziś to 
ona pielęgnuje kurpiowskie tradycje. Czesława 
Samsel, kurpiowska twórczyni ludowa, która od 
30 lat dba o to, by barwy, smaki i obyczaje ludu 
puszczy nie zanikły. 

- Po II wojnie światowej nie było fabryk. 
Wszystko trzeba było wypracować samemu.  
I tak robiłam. Przędłam, tkałam, piekłam 
już od dzieciństwa. Wszystko robiłam ręcz-
nie. Trzeba było sobie jakoś radzić – tłuma-
czy Czesława Samsel. – Dziś młodzi nie 
chcą się tego uczyć. Uważają, że to wszystko 
jest trudne i męczące. Nielatwo w związku z 
tym przekazać te tradycje – dodaje.  

Ma już swoją następczynię, wnuczkę 

która chętnie doskonali swoje umiejętności 
pod  okiem babci. I tak jak ona potrafi piec 
chleb, szydełkować i tkać. 

- Dla niej żadna praca domowa nie jest 
trudna. Chce się uczyć, a ja cieszę się, że 
mam komu przekazać te tradycje – przy-
znaje Czesława Samsel.

Podczas festiwalu Ginących Zawodów 
w Kurpiowskiej Krainie skrzętnie prze-
kazywała swoją wiedzę nawet kilkuletnim 
Kurpiankom. 

Z kolei Wiesław Kuskowski, plecion-
karz z Ostrołęki z wikliny rosnącej nad 
rowem potrafi stworzyć duże kosze i małe 
koszyczki. Ostatnio udało mu się nawet 
stworzyć koszyk z taśmy przeznaczonej 
do pakowania kartonów. Znalazł ją przy 
jednym z supermarketów. Plecionkarstwo 
to jego wielopokoleniowa tradycja. Jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu, ze swoim ojcem i 

Kurpiaki, którzy miłość do tradycji puszczy mają w genach



Kler, film, który zaledwie w trzy dni pobił re-
kord kinowego otwarcia? A może poszukiwanie 
miłości z bohaterami filmu „Serce nie sługa”? 
Czy odkrywanie sekretu z Kopciuszkiem? Zde-
cyduj sam. Kino Millenium zaprasza!

Serce nie sługa 
To film o poszukiwaniu miłości. To zabawne 
i przejmujące spojrzenie na współczesne 
związki. Związki ludzi, którzy przestali wie-
rzyć w miłość, choć w głębi duszy, właśnie 
na taką prawdziwą miłość czekają. Nie jest 
jednak łatwo odnaleźć swoją drugą po-
łówkę, nawet jeśli spędza się bardzo dużo 
czasu na randkowaniu. Daria i Filip - głów-

ni bohaterowie 
filmu znają się od 
lat i są najlepszymi 
przyjaciółmi. Filip 
to klasyczny „Pio-
truś Pan” i łamacz 
damskich serc. Po 
kolejnej, upojnej 
nocy, gdy obudzi 
się obok nowo po-

znanej dziewczyny, poczuje, że chce zmie-
nić swoje życie i nadać mu sens. Przypo-
mni przyjaciółce propozycję, którą złożył 
jej kilka lat temu. Jeśli do trzydziestki nie 
będą w poważnych związkach, to pobiorą 
się i razem wychowają dziecko. Daria na 
początku sceptycznie nastawiona do tego 
pomysłu, w końcu się poddaje i ulega na-
mowom przyjaciela. Każde z nich w pew-
nym momencie będzie musiało odpowie-
dzieć sobie na pytanie, czy to, co ich łączy 
to przyjaźń, czy jednak kochanie? W chwili, 
gdy ich życie nabierze zupełnie nowego 
smaku los pokrzyżuje ich plany. Czy miłość 
faktycznie potrafi przetrwać wszystko? A 
przede wszystkim - czy trwa 
wiecznie?  

Kopciuszek historia prawdziwa 
Po przybyciu na królewski bal, 
Kopciuszek i jej przyjaciele 
odkrywają sekret. Okazuje się, 
że prawdziwy książę został za-
mieniony w mysz, a jego miej-
sce na dworze zajął oszust, 

kontrolowany przez podstępną wiedźmę. 
Aby uratować księcia i pokonać siły zła, 
Kopciuszek uda się w niezwykłą, zaczaro-
waną podróż. Wspierana przez wiernych 
towarzyszy, trzy myszki i rezolutną czaro-
dziejkę, dzielna bohaterka zrobi wszystko, 
by przywrócić ład w królestwie. 

Mała Stopa 
Przygodowa animacja „Mała Stopa” przed-
stawia legendę o Wielkiej Stopie z zupełnie 
innej perspektywy, kiedy bystry, młody Yeti 
znajduje coś, co według niego nie istnie-
je - człowieka. Wieści o tej „Małej Stopie” 
przynoszą mu sławę i wywołują porusze-

nie w społeczności prostych Yeti, 
rodząc pytania o to, co jeszcze 
można znaleźć w wielkim świecie 
otaczającym ich za-
śnieżoną wioskę. To 
szalona opowieść o 
przyjaźni, odwadze i 
radości odkrywania. 

REPERTUAR KINA 05.10 – 11.10

„Mała stopa” - piątek 05.10 – czwartek 
11.10, Duża sala, godz. 14.00 i 16.00, dodat-
kowo: sobota 06.10 i niedziela 07.10, godz. 
10.00 i 12.00.
„Kopciuszek historia prawdziwa” - 05.10 – 
11.10, Mała sala, godz. 14.00 dodatkowo: 
05.10 – godz 12.00, 06.10 i 07.10 godz. 
10.00 i 12.00.
„Zegar czarnoksiężnika” - 05.10 – 11.10, 
Mała sala, godz. 16.00
„Serce nie sługa” - 05.10 – 11.10, Duża sala, 
godz. 18.15 i Mała sala, godz. 20.45.
„Kler” - 05.10 – 11.10, Mała sala, godz. 18.00 
i Duża sala, godz. 20.30, dodatkowo: 05.10, 
06.10: Duża sala, godz. 23.30, Mała sala, 
godz. 22.45.

tradycje

Co słychać w Kinie Millenium w Łomży?

dziadkiem sami hodowali i zbierali wiklinę. Dzisiaj ta 
tradycja nieco odchodzi w zapomnienie. 

- Wyplatam koszyki  spontanicznie. Mam to w 
genach. Tak jestem uwarunkowany- opowiada z roz-
bawieniem Wiesław Kuskowski. - Pamiętam kiedyś 
sytuację, gdy miałem zamówienie do Szwecji na 22 
jednakowe koszyczki. Miałem je wykonać w niespeł-
na dwa tygodnie. Wiedziałem, że jest to niemożliwe. 
Postanowiłem poprosić o pomoc syna i córkę. Mieli 
wtedy 9 i 12 lat. Nigdy wcześniej tego nie robili. Po-
kazałem, usiedli i zaczęli wyplatać. To są właśnie te 
uwarunkowania genetyczne – dodaje z przekonaniem. 

Wyplecenie takiego koszyczka rozpoczyna się od 
tzw. przygotówki. Wiklina na samym początku segre-
gowana jest względem grubości i długości, a następnie 
przez kilka godzin moczona w wannie, pod kamie-
niem. Kiedy już odpowiednio zmięknie można przy-
stąpić do plecenia. To z kolei rozłożone jest na kilka 
etapów. Na początku powstaje denko, które jest pod-
stawą udanego koszyka. Później wyplata się szychtę 
i kime. Kiedy te elementy są już wykonane, można 
opleść koszyczek. Reszta to już wyobraźnia. 

- Przy wyplataniu koszyczka wskazana jest ogrom-
na cierpliwość. Nie należy się denerwować i poddawać. 
Nie wyjdzie... trudno. Trzeba próbować dalej. Warto, 
bo satysfakcja po skończeniu i udanej pracy jest tym 
większa, im większy trud w nią włożony – wyjaśnia 
Wiesław Kuskowski. - Są takie momenty w życiu, że 
człowieka opanowuje ogromna chandra. Wtedy scho-
dzę do piwnicy, siadam sobie, myślę i plotę. I wtedy 
budzi się nowy Wiesiek. Wszystkie złe myśli odcho-
dzą w zapomnienie – zdradza plecionkarz z Ostrołęki. 

W przypadku Anny Bałdygi pokoleniową tradycją 
jest warsztat tkacki. To właśnie na nim powstawała i 
nadal powstaje pościel, prześcieradła, a także ubrania. 
Choć los rzucił ją na Mazury, nie przestała dbać i pie-
lęgnować tradycji kurpiowskich, tradycji regionu, w 
którym się urodziła i wychowała. 

- Tego rzemiosła nauczyłam się od mamy. Za-
czynałam od zwykłych szmacianych chodników, na 
dwie nicielnice. Inne techniki podpatrywała u ciotek 
i koleżanek. Kiedyś w każdym kurpiowskim domu był 
warsztat tkacki. Wytwarzaliśmy rzeczy najpotrzeb-
niejszego użytku i dzięki temu mogliśmy jakoś żyć 

– mówi Anna Bałdyga, nie kryjąc radości 
z faktu, iż tradycje obecnie na nowo przeży-
wają żywe zainteresowanie. - Buronki, kapy, 
różnego rodzaju nakrycia, one nadal są w 
użyciu. Wszystko dlatego, że jakość tych 
tkanin jest naprawdę wysoka – tłumaczy 
tkaczka. 

Sama w domu posiada jeszcze takie, 
które należały do jej babki i mają już ponad 
100 lat. W swojej pracowni posiada także 
warsztat tkacki, na którym pracowały ko-
biety z jej rodziny. Tworzy na nim tkaniny o 
niepowtarzalnych wzorach i kolorach. 

I choć świat pędzi do przodu, co rusz 
zaskakując nowinkami, zalewając przy tym 
masowością i jednolitością, na Kurpiach 
wciąż odnaleźć można niezwykle barwnego 
i niepowtarzalnego Ducha Puszczy. 

Kurpiaki, którzy miłość do tradycji puszczy mają w genach



a to ciekawe

Istnieją sprzeczne opinie na temat tego, czy ludzie 
powinni pić mleko czy też nie. 

Mleko krowie jest promowane jako produkt zdrowy, szczególnie 
dla dzieci. Producenci i żywieniowe instytuty badawcze zachęcają 
do spożywania mleka i produktów mlecznych. Jednak mleko ma też 
wielu przeciwników. Krytycy twierdzą, że wywołuje ono choroby cy-
wilizacyjne – alergie, cukrzycę, migreny, a nawet raka. Konsumenci 
nie wiedzą już, komu wierzyć. 

Autorzy dokumentu zwrócili się do naukowców, lekarzy i produ-
centów mleka. Zaczynają opowieść na północnym zachodzie Fran-
cji. Przyjrzą się tam procesom przetwarzania mleka – homogenizacji 
i pasteryzacji. Te metody umożliwiają dłuższe przechowywanie, ale 
wpływają też na poziom przyswajania składników odżywczych. 

Homogenizacja blokuje wytrącanie się tłuszczu, a pasteryzacja, 
czyli podgrzewanie przez 30 sekund do temperatury 72 – 75 stopni 
Celsjusza, niszczy bakterie i wydłuża okres przechowywania. 

Mleko – fakty, liczby, opinie
TVP1 sobota 9.50

Lekarze, producenci, konsumenci

Pij mleko, 
będziesz… 

chory?

Po budowie gotowanie

Śląska gwara  
i szkockie dania

Vloger to osoba, która w przeciwieństwie do 
blogera nie pisze swoich przemyśleń tylko nagry-
wa – najczęściej krótkie i treściwe filmiki. 

Vloger ze Śląska Adam Borowicz jest wyra-
zisty i naturalny. Od ośmiu lat zarabia na chleb 
w Szkocji jako budowlaniec. Zawsze kochał go-
tować i o tym opowiadać. Najpierw podbił In-

ternet i telewizję śniadaniową, teraz przyszedł 
czas na autorski program telewizyjny. W no-
wym show podróżniczo-kulinarnym kucharz 
odwiedzi Szkocję, Walię i Irlandię i po śląsku 
zinterpretuje lokalne smaki i potrawy. Zwiedzi 
lokalne targi i drogie restauracje. Pozna miesz-
kańców, ich regionalne produkty i kulinarne 
tajemnice. Pokaże niezwykłe miejsca, inspiru-
jącą przyrodę i zdradzi nieznane dotąd polskim 
widzom tajemnice regionu i swojej nowej oj-
czyzny.

To je Borowicz. Podróże ze smakiem
TVP2 sobota 11.35

Pasjonująca historia świata

My, 
spadkobiercy 
starożytnych
Archeolog i historyk Richard Miles odkrywa 

korzenie cywilizacji europejskiej w epickiej serii, 
która obejmuje okres od powstania pierwszych 
miast w Mezopotamii do upadku Cesarstwa 
Rzymskiego. 

Przemierza Bliski Wschód, Egipt, Pakistan 
i basen Morza Śródziemnego, aby odkryć filary 
społeczeństw europejskich: metodę organizacji 
społecznej, demokrację oraz handel i technologię. 
Prowadzący, z pomocą lokalnych ekspertów i ar-
cheologów, przywraca te legendarne cywilizacje 
z powrotem do życia, aby pokazać, jak sukcesy 

i porażki starożytnych ukształtowały świat i w ja-
kim stopniu jesteśmy ich spadkobiercami.

Zaczynając w Uruk, „matce wszystkich 
miast", w południowym Iraku, Richard ujawnia, 
w jaki sposób ukształtował się świat, w którym 
dzisiaj żyjemy.

Starożytni
TV Puls niedziela 14.50 odc. 1/6



15zobacz to
Katastrofa samolotu

Rywale w potrzasku

Miliarder Charles Morse (Anthony Hopkins) towarzyszy 
młodszej żonie, modelce Mickey (Elle Macpherson), oraz grupie 
fotografów kierowanych przez Roberta Greena (Alec Baldwin), 
w podróży na Alaskę. 

Bogacz podejrzewa, że jego ukochana i artysta są kochankami. 
Przypuszcza również, że Robert chce go zabić. Mimo to przystaje 
na jego propozycję wyprawy w dzikie rejony Alaski. W drodze po-
wrotnej samolot, którym podróżują, zderza się ze stadem ptaków 
i rozbija o taflę jeziora. 

Dwaj rywale są zmuszeni współdziałać, by przetrwać, stawiając 
czoła nie tylko skrajnie trudnym warunkom i niebezpieczeństwom, 
ale także rosnącej w nich wzajemnej nienawiści...

Pewnie nie wiesz…
Anthony Hopkins podczas kręcenia zdjęć w Kanadzie wpadł do 

zimnej rzeki i trafił do szpitala w stanie hipotermii (wewnątrz ciała 
temperatura poniżej 35 st. C).

Anthony Hopkins przez cały okres kręcenia filmu cierpiał z po-
wodu wypadniętego dysku. Często reagował na ból, nie tam gdzie 
tego wymagał scenariusz. 

Lekcja przetrwania
Super Polsat sobota 23.00, niedziela 20.00

Przerwana schadzka

Na miłość nigdy 
nie jest za późno
Harry Langer ( Jack Nicholson) ma 63 lata i jest 

zatwardziałym kawalerem, który nigdy nie umówił się 
z kobietą, która przekroczyłaby trzydziestkę. Właśnie 
uwodzi Marin (Amanda Peet), ponad trzydzieści lat od 
niego młodszą córkę znanej dramatopisarki Eryki (Diane 
Keaton). 

Romantyczna schadzka ma miejsce w pięknym, po-
łożonym na wydmach domu słynnej Eryki. Ta zjawiaja 

się w domu niezapowiedziane rujnując plany kochanków. 
Harry dostaje ataku serca. Wbrew własnej woli zosta-

je gościem w domu Eryki, a ona zostaje jego pielęgniarką. 
Dogląda go młody, zdolny i zabójczo przystojny doktor 
Julian Mercer (Keanu Reeves). 

Lekarz chętnie odwiedza dom Eryki, w której jest 
szaleńczo zakochany. Eryka odwzajemnia uczucia Juliana. 

Harry wraca do zdrowia. Opuszcza dom Eryki, ale 
nie potrafi przestać myśleć o niej. 

Pewnie nie wiesz…
Romans filmowy przeniósł się do realnego życia – dla 

Diane Keaton Keanu Reeves porzucił swoją ówczesną 
dziewczynę Lynn Collins.

W tym filmie Diane Keaton po raz pierwszy wystąpiła 
w rozbieranej scenie.

Film zarobił w kinach na świecie 300 milionów dola-
rów. Kosztował 80 milionów.

Wytwórnia Twentieth Century Fox odrzuciła propo-
zycje zrobienia tego filmu, ponieważ uważano, że główne 
postacie są za stare.

Tytuł filmu wzięto z piosenki z 1954 roku napisanej 
przez Johnny'ego Mercera. Wyrazem uznania dla twór-
cy utworu było nazwanie lekarza, granego przez Keanu 
Reevesa, Julian Mercer.

Lepiej późno niż później
TVN7 sobota 21.15

Był niespokojnym duchem swoich 
czasów, artystą niepokornym, 

buńczucznym, wielkim myślicielem.

Film przedstawia ostatnie lata życia znanego 
i ekscentrycznego, brytyjskiego malarza Williama 
Turnera (Timothy Spall). 

Artysta podróżuje i maluje. Ma nieposkro-
miony temperament – wykorzystuje seksual-
nie własną sprzątaczkę i wdaje się w bliższą 
znajomość z kobietą prowadzącą hotelik nad 
morzem. Wydaje się być człowiekiem pełnym 
sprzeczności: zadaje się z ludźmi z wyższych 

sfer, ale i odwiedza domy publiczne, uwielbiany 
jest zarówno przez zwykłych obywateli jak i ro-
dzinę królewską. 

Przepiękny, urzekający wysmakowaną stroną 
wizualną film biograficzny o genialnym brytyj-
skim artyście.

Pewnie nie wiesz…
Timothy Spall przygotowując się do roli Tur-

nera spędził prawie dwa lata na nauce malowania.
Film wywołał nowe zainteresowanie twór-

czością malarza. 3 grudnia 2014 r. obraz Turne-
ra „Rome from Mount Aventine”, namalowany 
w 1835 r, został sprzedany na aukcji za 47,5 mln 
dolarów.

Zmarł w swoim domu w Chelsea, umierając 
miał powiedzieć: „Słońce jest Bogiem”. 

William Turner zostawił po sobie blisko trzy-
dzieści tysięcy prac, z których większość to szkice 
krajobrazu. Dużą część z nich (282 płótna olejne, 
19 049 szkiców) przekazał w testamencie Galerii 
Narodowej w Londynie.

Pan Turner
TVP Kultura piątek 20.25, sobota 2.10

Chciał zgłębić naturę światła

Ekscentryk  
i rozpustnik



Goście na bagnach

Shrek z Osłem 
uwalniają Fionę

Dawno temu, na odludnym ba-
gnie, żył samotnie wstrętny ogr. Miał 
na imię Shrek. 

Pewnego dnia jego spokojny dom nawiedziły wszystkie postaci 
z bajek, które wygnał z ich dotychczasowych kryjówek podły i chciwy 
lord Farquaad, właściciel zamku Duloc. 

Shrek, który pragnął odzyskać swoją samotnię, zmuszony sytuacją, 
zawarł układ z Farquaadem. Zgodził się uwolnić piękną księżniczkę 
Fionę i sprowadzić ją do Duloc, w zamian za przysługę – Farquaad 
zwróci Shrekowi jego bagno. Ogr wyruszył więc na wyprawę w to-
warzystwie gadającego Osła, który zapałał do Shreka wielką sympatią 
i gotów był dla niego na każde poświęcenie, z wyjątkiem jednego – na 
pewno nie będzie milczał.

Pewnie nie wiesz…
Film w kinach na całym świecie zarobił prawie pół miliarda dola-

rów! Kosztował 60 milionów.
Komputerowe animacje do filmu zaczęto tworzyć 31 października 

1996 roku, prace trwały nieprzerwanie przez następne 4,5 roku.
Shrek Polsat sobota 20.10, niedziela 13.40

Straszologia stosowana

Potworne potwory
Opowieść o młodości i początkach przyjaź-

ni dwóch sympatycznych potworów – ambit-
nego Michaela Wazowskiego i leniwego Jame-
sa P. Sullivana, którzy studiują na prestiżowym 
Uniwersytecie Potwornym. 

Młodzieńcy bardzo się różnią – ambitny 
i pracowity Michael od dziecka marzył o stu-
diach, a James jest zdolnym leniem, spędzają-
cym czas na zabawie. Młode potwory począt-
kowo nie darzą się przyjaźnią, potem zaczynają 
ze sobą rywalizować, co staje się przyczyną po-
ważnych problemów.

Uniwersytet potworny 
TV Puls niedziela 14.50

Pełna ciepła i humoru komedia dla całej rodziny.

Co ze mnie wyrosło!
Russ (Bruce Willis) ma czterdzieści lat i jest cenionym specjalistą 

od kreowania wizerunku publicznego. Pewnego dnia spotyka na swej 
drodze ośmioletniego Rusty'ego, w którym rozpoznaje... samego siebie 
z dzieciństwa. 

Początkowo Russ i Rusty nie pałają do siebie specjalną sympatią. 
Rusty otwarcie krytykuje Russa, a jego osiągnięcia nie robią na nim 
najmniejszego wrażenia. Nie rozumie, czemu Russ zapomniał o ma-
rzeniach z dzieciństwa, nie ma żony, ani nawet psa. Nie kryje, że uważa 
go za życiowego nieudacznika i wstydzi się, że wyrósł na kogoś takiego 
jak on... 

Russ z kolei z niechęcią powraca do czasów, o których dawno za-
pomniał. Rusty jest bowiem sympatycznym, choć niezbyt rozgarniętym 
ośmiolatkiem, który często staje się pośmiewiskiem kolegów ze szkoły. 

Minie sporo czasu, zanim Russ i Rusty zrozumieją, że mogą się 
wiele od siebie nauczyć, a wszystko jeszcze przed nimi...

Pewnie nie wiesz…
Matthew Perry, przyjaciel 

Bruce Willisa, przyjął rolę kudłate-
go i brodatego pana Vivian. Spędził 
ponad 3 godziny na charakteryzacji 
do sceny, która trwała mniej niż 40 
sekund. 

Dzieciak TV Puls sobota 15.55, 
niedziela 10.10

plac zabaw

Pewnego leniwego dnia w Stuwiekowym Le-
sie Kubuś wybiera się na poszukiwanie ukocha-
nego miodku. To będzie dzień pełen wrażeń dla 
małego misia.

Jako że jego rozumek nie jest zbyt wielki, prze-
kręca znaczenie wiadomości, którą zostawił mu 
Krzyś. Według Kubusia wynika z niej, że jego przy-

jaciel został porwany przez tajemniczego stwora 
Bendezara. Dzielny miś mobilizuje pozostałych 
mieszkańców lasu, po czym wszyscy ruszają z hero-
iczną odsieczą Krzysiowi. Będzie to wyprawa pełna 
komicznych i wzruszających wydarzeń.

Kubuś i przyjaciele
Puls2 sobota 10.20

Niesamowity 
świat!
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Goście na bagnach

Shrek z Osłem 
uwalniają Fionę

Dawno temu, na odludnym ba-
gnie, żył samotnie wstrętny ogr. Miał 
na imię Shrek. 

Pewnego dnia jego spokojny dom nawiedziły wszystkie postaci 
z bajek, które wygnał z ich dotychczasowych kryjówek podły i chciwy 
lord Farquaad, właściciel zamku Duloc. 

Shrek, który pragnął odzyskać swoją samotnię, zmuszony sytuacją, 
zawarł układ z Farquaadem. Zgodził się uwolnić piękną księżniczkę 
Fionę i sprowadzić ją do Duloc, w zamian za przysługę – Farquaad 
zwróci Shrekowi jego bagno. Ogr wyruszył więc na wyprawę w to-
warzystwie gadającego Osła, który zapałał do Shreka wielką sympatią 
i gotów był dla niego na każde poświęcenie, z wyjątkiem jednego – na 
pewno nie będzie milczał.

Pewnie nie wiesz…
Film w kinach na całym świecie zarobił prawie pół miliarda dola-

rów! Kosztował 60 milionów.
Komputerowe animacje do filmu zaczęto tworzyć 31 października 

1996 roku, prace trwały nieprzerwanie przez następne 4,5 roku.
Shrek Polsat sobota 20.10, niedziela 13.40

Straszologia stosowana

Potworne potwory
Opowieść o młodości i początkach przyjaź-

ni dwóch sympatycznych potworów – ambit-
nego Michaela Wazowskiego i leniwego Jame-
sa P. Sullivana, którzy studiują na prestiżowym 
Uniwersytecie Potwornym. 

Młodzieńcy bardzo się różnią – ambitny 
i pracowity Michael od dziecka marzył o stu-
diach, a James jest zdolnym leniem, spędzają-
cym czas na zabawie. Młode potwory począt-
kowo nie darzą się przyjaźnią, potem zaczynają 
ze sobą rywalizować, co staje się przyczyną po-
ważnych problemów.

Uniwersytet potworny 
TV Puls niedziela 14.50

Pełna ciepła i humoru komedia dla całej rodziny.

Co ze mnie wyrosło!
Russ (Bruce Willis) ma czterdzieści lat i jest cenionym specjalistą 

od kreowania wizerunku publicznego. Pewnego dnia spotyka na swej 
drodze ośmioletniego Rusty'ego, w którym rozpoznaje... samego siebie 
z dzieciństwa. 

Początkowo Russ i Rusty nie pałają do siebie specjalną sympatią. 
Rusty otwarcie krytykuje Russa, a jego osiągnięcia nie robią na nim 
najmniejszego wrażenia. Nie rozumie, czemu Russ zapomniał o ma-
rzeniach z dzieciństwa, nie ma żony, ani nawet psa. Nie kryje, że uważa 
go za życiowego nieudacznika i wstydzi się, że wyrósł na kogoś takiego 
jak on... 

Russ z kolei z niechęcią powraca do czasów, o których dawno za-
pomniał. Rusty jest bowiem sympatycznym, choć niezbyt rozgarniętym 
ośmiolatkiem, który często staje się pośmiewiskiem kolegów ze szkoły. 

Minie sporo czasu, zanim Russ i Rusty zrozumieją, że mogą się 
wiele od siebie nauczyć, a wszystko jeszcze przed nimi...

Pewnie nie wiesz…
Matthew Perry, przyjaciel 

Bruce Willisa, przyjął rolę kudłate-
go i brodatego pana Vivian. Spędził 
ponad 3 godziny na charakteryzacji 
do sceny, która trwała mniej niż 40 
sekund. 

Dzieciak TV Puls sobota 15.55, 
niedziela 10.10

plac zabaw

Pewnego leniwego dnia w Stuwiekowym Le-
sie Kubuś wybiera się na poszukiwanie ukocha-
nego miodku. To będzie dzień pełen wrażeń dla 
małego misia.

Jako że jego rozumek nie jest zbyt wielki, prze-
kręca znaczenie wiadomości, którą zostawił mu 
Krzyś. Według Kubusia wynika z niej, że jego przy-

jaciel został porwany przez tajemniczego stwora 
Bendezara. Dzielny miś mobilizuje pozostałych 
mieszkańców lasu, po czym wszyscy ruszają z hero-
iczną odsieczą Krzysiowi. Będzie to wyprawa pełna 
komicznych i wzruszających wydarzeń.

Kubuś i przyjaciele
Puls2 sobota 10.20
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region

OHP wspiera rodzinę 
Makarewiczów

Rodzina Makarewiczów, ze wsi Cieciory, w gminie Turośl, w czasie sierpniowej wi-
chury straciła dom. Potrzebna była każda pomoc. Zbiórkę w swoich licznych sze-
regach postanowiły zorganizować Ochotnicze Hufce Pracy. Farby, kleje, styropian, 
okna, drzwi i inne materiały budowlane zebrane od darczyńców przekazał rodzinie 
Makarewiczów Piotr Modzelewski, zastępca komendanta głównego OHP. 

- Staraliśmy się wspomóc państwa Makarewiczów, by jak najszybciej 
mogli odbudować swój dom, jeszcze przed zimą. Jako Ochotnicze Hufce 
Pracy czuliśmy się zobowiązani pomóc w takiej sytuacji, po to by młodym 
osobom, które mamy pod swymi skrzydłami, pokazać, że empatia, wraż-
liwość na drugiego człowieka i wyciągniecie pomocnej dłoni jest równie 
ważne, jak wykształcenie, a nawet istotniejsze. Dzięki dobrej współpracy ze 
sklepem „Mrówka” w Kolnie, firmą „Farmal” i „Sonarol” udało nam się po-
zyskać takie materiały i odpowiedzieć na potrzeby Państwa Makarewiczów 
– wyjaśnia Piotr Modzelewski. 

Ochotnicze Hufce Pracy zorganizowały także zbiórkę pieniędzy. Dzięki 
temu do poszkodowanej rodziny trafiło ponad trzy tysiące złotych. 

Makarewiczowie nie zostali sami, ze swoim nieszczęściem. Z pomocą 
ruszyli także sąsiedzi oraz wójt gminy Turośl z pracownikami. 

- Jestem bardzo zaskoczona. Nie potrafię nawet wyrazić wdzięczności za 
okazaną pomoc. Mamy nadzieję, że dzięki tak ogromnej życzliwości Boże 
Narodzenie spędzimy we własnym domu – mówi z nadzieją w głosie Beata 
Makarewicz.

Budowa domu już się rozpoczęła. Dotychczas udało się wykonać fun-
damenty i podpiwniczenie budynku. Jeśli pogoda będzie sprzyjała, jeszcze 
przed zimą uda się zamknąć drzwi w nowym domu Makarewiczów. 

Rodziny z dziećmi, przyjaciele, pra-
cownicy Szpitala Wojewódzkiego w 
Łomży uczestniczyli w dorocznym 
spotkaniu integracyjnym w Ośrodku   

Rehabilitacji Konnej w Kisielnicy. 
Ośrodek  jest placówką rehabilitacyj-
ną należącą do Szpitala Wojewódz-
kiego w Łomży.

- Dzieci, nasi  mali pacjenci, 
odzyskują tutaj sprawność  rucho-
wą. Konie okazują się skuteczny-
mi uzdrowicielami. Zdarza się, że 
niechodzące  dziecko, nagle potrafi 
przebiec kilkanaście metrów, aby 
dosiąść konia. Warto utrzymywać 
ten ośrodek, choć to nietypowa 
placówka ochrony zdrowia. Mamy  
zatwierdzone projekty inwesty-
cyjne rozbudowy i moderniza-
cji ośrodka.  Mam nadzieję, że w 
przyszłym roku będą  już widocz-
ne  zmiany w wyposażeniu. W 
pierwszej kolejności zamierzamy  
rozpocząć     budowę ujeżdżalni 
- poinformował Roman Nojszew-
ski,  dyrektor Szpitala Wojewódz-
kiego w Łomży.

Hubertus to nazwa tradycyjne-
go konnego pościgu „za lisem”, czy-
li jeźdźcem przyozdobionym lisią 
kitą. Najpierw do zabawy przystąpi-
ły dzieci korzystające z rehabilitacji 
konnej w ośrodku. 

- Hubertusa w Ośrodku Re-
habilitacji Dziennej organizuje-
my od 38 lat. Dzieci uwielbiają 
zajęcia z wykorzystaniem koni. 
Rehabilitację traktują wtedy jako 
bardzo ciekawą rozrywkę. Lubią 
to bardziej niż zajęcia na sali. Koń 
przekazuje ciepło, rozluźnia mię-
śnie. Od 14 lat prowadzimy pro-
gram udziału naszych małych pa-
cjentów   w takiej dyscyplinie jak 
paraujeżdżanie.  Ostatnio jedna z 
naszych wychowanek   doszła do 
finału na paraolimpiadzie w Rio 
de Janeiro - powiedział Romuald 
Wojtkowski, kierownik Ośrodka 
Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci 
w Kisielnicy.

 W programie rodzinnego fe-
stynu oprócz biegu za lisem był też 
piknik militarny i spotkanie przy 
ognisku.

Lis i zadowolone dzieci  
w Ośrodku Rehabilitacji 

w Kisielnicy 

Dekoracji koni które zwyciężyły w biegu za lisem dokonywali m.in. Stefan Krajewski z zarządu Województwa Podlaskiego oraz 
Roman Nojszewski, dyrektor szpitala w Łomży.  
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Wypadek na 
drodze Łomża 
– Śniadowo. 

Dziecko w szpitalu
Do wypadku, w którym ucierpiało czteroletnie 
dziecko doszło na drodze wojewódzkiej 677, w 
Starych Konopkach. 

Do zdarzenia doszło w piątek, tuż 
przed południem. Jak informuje policja, ze 
wstępnych ustaleń wynika, iż kobieta jadąca 
Audi A4 najprawdopodobniej chcąc unik-
nąć zderzenia z pojazdem jadącym przed 
nią, zjechała na przeciwległy pas ruchu, 
gdzie doprowadziła do czołowego zderze-
nia z jadącym do Łomży Renault. Kierowcy 
obu aut uczestniczących w zdarzeniu byli 
trzeźwi. 

W wyniku zdarzenia do szpitala trafiły 
cztery osoby, w tym czteroletnie dziekco. 

Do niebezpiecznego zdarzenia, które 
na szczęście skończyło się tylko na stra-

chu doszło także w sobotnie popołudnie 
na parkingu sąsiadującym z Wojewódzkim 
Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz bo-
iskiem, na którym trenują najmłodsi wy-
chowankowie ŁKSu. 

Młody kierowca BMW wyjeżdżał z 
pobliskiej myjni samochodowej i na łuku 
drogi stracił panowanie nad autem. Roz-
pędzone niemieckie auto uderzyło w sto-
jącego na parkingu Chryslera, Mercedesa 
i Volvo. Na szczęście nikt w tym zdarze-
niu nie ucierpiał. Kierowca został ukara-
ny dwoma mandatami karnymi na łączną 
sumę 1000 zł.

To jednak nie koniec problemów mło-
dego mężczyzny. Jego pojazd nie powinien 
znajdować się na drodze, ponieważ nie po-
siadał aktualnych badań technicznych. Dla-
tego wszystkie straty będzie musiał pokryć 
z własnej kieszeni.

Dyrektor łomżyńskiego WORDu Ce-
zary Kisiel widząc zaistniałą sytuację, za-
deklarował zamontowanie w tym miejscu 
progu zwalniającego. Co skutecznie powin-
no wyeliminować szarżujących na tym łuku 
drogi kierowców. 

Które z gmin tworzących powiat łomżyński są naj-
bardziej atrakcyjne? Wiadomo ilu mają mieszkań-
ców i jaką powierzchnię, ale trudno jest znaleźć 
inną obiektywną  miarkę. Przyjmijmy zatem kry-
terium „przyciągania”: ilu kandydatów chce tam 
rządzić. W ten sposób zwycięzcami są w tym roku 
Piątnica i  Śniadowo. W obu jest po 4 kandydatów 
na wójta.

Jeszcze rok temu palmę pierwszeństwa 
miałby Nowogród. Gdy po śmierci burmistrza 
Józefa Piątka, zostały zarządzone we wrześniu 
2017 roku przedterminowe wybory, do walki 
stanęło aż 7 kandydatów. Najwyraźniej zde-
cydowane, już w pierwszej turze zwycięstwo 
ówczesnego wiceburmistrza Grzegorza Palki, 
odebrało tym razem animusz większości jego 
oponentów. W dniu głosowania, 21 paździer-
nika, wyborcy z Nowogrodu (uprawnionych 
jest 3255 osób) znajdą na liście tylko dwa na-
zwiska: Grzegorz Andrzej Palka (33 lata, Ko-
mitet „Razem dla Dobra Wszystkich”, miesz-
kaniec Nowogrodu) oraz Alicja Ewa Sudół 
(60, Ziemia Nowogrodzka, Morgowniki)

Ale przenieśmy się tam, gdzie rywaliza-
cja będzie się odbywać w największym gro-
nie. Piątnica jest drugą (po gminie wiejskiej 
Łomża) co do wielkości jednostką samorzą-
dową w powiecie z 8495 wyborcami. O ich 
przychylność walczą: Jacek Bieńczyk (63, W 
Służbie Mieszkańcom Jacka Bieńczyka, Piąt-
nica Poduchowna); Krzysztof Ryszard Ko-
zicki (50, PiS, Piątnica Poduchowna); Józef 

Adam Maślak (46, Samorządy Łomżyńskie 
Razem, Żelechy); Artur Wierzbowski, (43, 
PSL, Rządkowo).   

Władza w Śniadowie jest atrakcyjna 
także dla czterech współzawodników. Oto 
oni:  Daniel Kołota (35, PSL, Stare Ratowo); 
Zdzisław Łuba (54, KWW Zdzisława Łuby, 
Mężenin); Rafał Pstrągowski (37, KWW 
Rafała Pstrągowskiego, Śniadowo); Henryk 
Szerszeński (74, Wspólnie Budujemy Gmi-
nę Śniadowo, Grabowo).  Głosy może oddać 
4387 wyborców.

Przytuły to najmniej ludna gmina w po-
wiecie łomżyńskim – 1750 uprawnionych do 
głosowania - ale o fotel wójta stara się trzech 
konkurentów, w tym aż dwaj z tej samej miej-
scowości – Nowe Kubry:  Rafał Demby (34, 
Odrodzenie Gminy Przytuły, Nowa Kubra); 
Krzysztof Jan Polkowski (57, PiS Nowa Ku-
bra); Kazimierz Ramotowski (49, KWW 
Gminy Przytuły 2018, Doliwy). 

Po trzy nazwiska kandydatów na wój-
ta znajdą również na listach wyborcy jeszcze 
w trzech gminach powiatu. W Miastkowie 
(3366 pełnoletnich mieszkańców) będą to: 
Jacek Banach (48, Samorządy Łomżyńskie 
Razem, Miastkowo); Kazimierz Górski (58, 
PiS, Rydzewo); Jan Stefan Szymborski (63, 
Przyjazne Miastkowo, Miastkowo).

W Wiźnie (3374 wyborców): Zbigniew 
Sokołowski (48, Samorządy Łomżyńskie Ra-
zem, Stare Bożejewo); Mariusz Soliwoda (48, 

PiS, Wizna); Artur Szulc (31, KWW Artura 
Szulca, Wizna).

„Trójkąt” wyborczy powstał również w 
gminie Łomża, ale ten pozwolimy sobie prze-
sunąć do kategorii pojedynków „wagi cięż-
kiej”. O względy 8947 wyborców zmierzą się 
bowiem wójt wcześniejszych kadencji z wój-
tem ostatniej kadencji, a na dokładkę jeszcze 
znany przedsiębiorca. Oficjalne wizytówki ry-
wali: Piotr Kłys (40, PiS, Jednaczewo); Mie-
czysław Kuzia (68, KWW Mieczysława Kuzi, 
Nowe Kupiski); Jacek Albin Nowakowski 
(53, Samorządy Łomżyńskie Razem, Siemień 
Nadrzeczny). 

Drugie takie starcie dotyczy Jedwabnego 
(4432 uprawnionych). Biorą w nim udział: 
Michał Chajewski (59, KWW Michała Cha-
jewskiego, Jedwabne) i Adam Niebrzydowski 

(42, PiS, Bronaki-Olki). Pierwszy 
to urzędujący burmistrz (pełnił tę 
funkcję także w przeszłości), dru-
gi – dyrektor Podlaskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego.   

I wreszcie Zbójna. W tym 
przypadku o głosy 3436 wyborców 
rywalizują: Elżbieta Parzych (59, 
KWW Samorządu Gminy Zbój-
na, Zbójna) i Witold Szerszeń (55, 
PiS, Kuzie). 

I wyjątkowo może w tym 
przypadku mniej chodzi o to, jakie 
nzawiska są na liście (choć jest to 
oczywiście niezmiernie ważne), a 
bardziej o to, jakiego nie ma. Koń-
czy się bowiem pewna epoka. Od 
1981 roku naczelnikiem, a potem 
wójtem wybieranym przez rad-
nych albo bezpośrednio był Zenon 
Białobrzeski. Absolutny rekordzi-

sta w regionie, a może i w kraju. Tym razem 
postanowił zakończyć wójtowanie, choć nie 
chce się jeszcze wycofywać z działalności sa-
morządowej. 

Większość pozostałych wójtów i burmi-
strzów startuje po raz kolejny. Z „Polski par-
tyjnej” na starcie pojawiają się kandydaci tylko 
w barwach Prawa i Sprawiedliwości oraz Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. Zdecydowana 
jednak większość samorządowców przystę-
puje do walki z jakichś lokalnych ugrupowań, 
czasami o ogólnych nazwach, a czasami wyko-
rzystując po prostu własne nazwisko.

Aktywność politycznia kobiet nie jest 
jeszcze powszechniej znana w powiecie łom-
żyńskim. Tylko w Nowogrodzie i  Zbójnej 
mają szansę na gospodynię, a nie gospodarza 
gminy.                 

Wiele planów na 
kolejną kadencję

Kazimierz Dąbrowski, burmistrz Zambrowa od 1998 
roku, będzie się ubiegał o kolejną kadencję. Swoje 
plany ogłosił na konferencji prasowej. 

- Dzięki systematycznej współpracy z rad-
nymi rozwijamy nasze miasto i jesteśmy jed-
nym z nielicznych samorządów w kraju, który 
nie posiada zadłużenia. Wszystkie zaplanowa-
ne inwestycje oraz remonty są wykonane, a cele 
programu wyborczego 2014 - 2018 zostały 
zrealizowane. Dlatego też w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku, odpowiedzialności za 
miasto i jego mieszkańców chciałbym prosić o 
wsparcie i zaufanie ponieważ podjąłem decyzję 
o kandydowaniu na zaszczytny urząd burmi-
strza miasta Zambrowa – powiedział Kazi-
mierz Dąbrowski.   

Jak wyjaśnił główny autor sukcesów mia-
sta w ostatnich dwóch dekadach, do wyborów 
startuje tym razem z komitetu Nasz Zambrów. 
Do najważniejszych zadań do zrealizowania w 
nowej kadencji zalicza przede wszystkim opra-

cowanie i uchwalenie nowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, aby przygotować 
kolejne tereny inwestycyjne, przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową i działalność usługo-
wą. W planach jest także ułatwianie tworzenia 
miejsc pracy i ochrona istniejących  dzięki lo-
kalnej polityce podatkowej. 

- Chciałbym przeznaczać w kolejnych bu-
dżetach miasta od 20 do 25%  wydatków na 
cele inwestycyjne i remontowe – precyzował 
burmistrz Kazimierz Dąbrowski.

Współpraca z zambrowskimi przedsiębior-
cami i pracodawcami, inwestycje w sferze go-
spodarki komunalnej. Mieszkania komunalne i 
socjalne, dalszy ciąg rewitalizacji części miasta, 
dofinansowanie remontu budynków zabytko-
wych, poprawa estetyki osiedli mieszkaniowych 
– to niektóre z zadań związanych z infrastruk-
turą. Bardzo bogaty jest także program zwią-
zany ze sferą społeczną: od dofinansowania 
ochrony zdrowia, przez programy dla seniorów, 
dzieci i osób w natrudniejszej sytuacji ekono-
micznej, po oświatę, kulturę i sport.      

- Moje propozycje wynikają przede wszyst-
kim z rozmów z mieszkańcami Zambrowa – 
podkreślił burmistrz Kazimierz Dąbrowski.     

Wybory w gminach powiatu łomżyńskiego.  
Kilka ostrych pojedynków i koniec epoki  
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Stanisław Zeszut. Titus
Miejski Dom Kultury – Dom 

Środowisk Twórczych zaprasza na 
otwarcie wystawy fotografii Stanisła-
wa Zeszuta „Titus”, które odbędzie 
się 5 października w Galerii Pod Ar-
kadami. 

Stanisław Zeszut, wielbiciel kla-
sycznego rocka, spróbował oddać 
wielowymiarowość tej nieszablonowej 
postaci na swych zdjęciach, wykona-
nych w latach 2015-2017 podczas 
łomżyńskich koncertów Acid Drin-
kers: pokazując buntowniczy charak-
ter Titusa, jego słynne poczucie hu-
moru i sceniczną charyzmę. 

Wernisaż rozpocznie się o godzinie 18.00. Wstęp wolny.  
Wystawę można oglądać do 24 października 2018 r.  Galeria Pod Arkadami czynna jest 

od wtorku do piątku, od 9:00 do 17:00 i w soboty, od 10:00 do 16:00. 

Zaczarowany 
Jeleń i jasnowłosa

Dzielny rycerz zamieniony w Jelenia, dokonu-
jący niebywałych wyczynów. To bohater spek-
taklu „Zaczarowany jeleń” wyreżyserowanego 
przez Jarosława Antoniuka, zrealizowanego z 
okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łomży.  
Premiera spektaklu, która odbyła się w Teatrze 
Lalki i Aktora w Łomży było również okazją do 
oficjalnego wręczenia Odznaki Honorowej Wo-
jewództwa Podlaskiego, którą łomżyński teatr 
otrzymał za wybitne zasługi dla kultury polskiej. 

Reżyserujący spektakl dyrektor Teatru 
Lalki i Aktora Jarosław Antoniuk podkre-
ślał, że tym przedstawieniem kierowana 
przez niego instytucja włączyła się w świę-
towanie jubileuszu 600-lecia nadania Łomży 
praw miejskich. 

- Myślę, że publiczność będzie miała 
wiele zadowolenia, dlatego że pozna część 
historii naszego miasta, a także bardzo inte-
resujący mit o zaczarowanym jeleniu – wy-
jaśnia Jarosław Antoniuk dodając, że jest to 
taka nasza „sztuka ojczyźniana”, dlatego że 
jej realizatorami i autorami są twórcy, którzy 
na co dzień pracują w łomżyńskim teatrze.

Historia dzielnego rycerza będąca daleko 
posuniętą interpretacją przekazów, legend, 
podań ludowych i przypowieści, dotyczą-
cych powstania herbu Łomży to pełna fan-
tazji opowieść o radosnej i beztroskiej kra-
inie Rusałek, gdzie nadrzędną wartością jest 
dobro i piękno. I o krainie zła, żądzy władzy, 
podstępu i chciwości, którą władają okrutne 
Gnomy. To również próba historycznego 
umiejscowienia Księcia Janusza, nadającego 

Łomży herb i prawa miejskie. Herb miasta 
z Jeleniem, znak miejskiej wspólnoty jest do 
tej pory wielką zagadką. O próbę jego in-
terpretacji pokusił się „Zaczarowany jeleń”. 
Baśń jest nacechowana regionalnie, przepeł-
niona kulturą słowiańską, bogatą w bajkowe 
szczegóły i lokalny koloryt. Jest opowieścią 
magiczną, wysnutą z fantazji autora, nierze-
czywistą. 

Prapremiera spektaklu była także okazją 
do wręczenia Teatrowi Lalki i Aktora Od-
znaki Honorowej Województwa Podlaskie-
go za wybitne zasługi dla kultury polskiej. 

- Za to co robicie na rzecz Łomży, ziemi 
łomżyńskiej i całego województwa podla-

skiego serdecznie dziękuję i życzę dalszych 
sukcesów w dalszym rozwoju – przyznaje 
Członek Zarządu Województwa Podlaskie-
go Stefan Krajewski, który w imieniu mar-
szałka Jerzego Leszczyńskiego przekazał 
wyróżnienie. 

W nadchodzącym miesiącu spektakl 
„Zaczarowany jeleń” można będzie obejrzeć 
w dniach: 1.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10, 7.10, 
8.10, 9.10, 22.10, 25.10 i 26.10. 

Świat wolny od wojen, to marze-
nie każdego człowieka. Otacza-
jąca rzeczywistość jest jednak 
nieco inna, bardziej brutalna. 
Głos w tej sprawie zabrali także 
uczestnicy konkursu plastycz-
nego „Darujmy światu pokój”, 
którzy poprzez sztukę dali wyraz 
otaczającego ich świata. 

W Międzynarodowym 
Dniu Pokoju - w Oświęcim-
skim Centrum Kultury został 
podsumowany XVII Mię-

dzynarodowy Konkurs Plastyczny "Darujmy 
światu pokój". Uczestnicy konkursu poprzez 
twórczość plastyczną wypowiedzieli się na 
temat otaczającej rzeczywistości w kontek-
ście prawa do życia w świecie wolnym od 
wojen.

Do udziału w siedemnastej edycji kon-
kursu, organizowanego przez Oświęcimskie 
Centrum Kultury, zostało zgłoszonych przez 
903 autorów 910 prac. Komisja oceniała pra-
ce w różnych kategoriach wiekowych. Wśród 
laureatów konkursu znaleźli się także wy-
chowankowie Anny Bureś z Pracowni Pla-
stycznej MDK-DŚT:  Karina Mieczkowska 
(10 lat),  Julia Kozłowska (17 lat), Dominik 
Męczkowski (18 lat).

Gratulujemy młodym artystom i życzymy 
dalszych sukcesów w drodze artystycznej.

Międzynarodowe laury dla Pracowni 
Plastycznej MDK-DŚT 
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„Meandry losu” to cykl powieściowy o trudnej 
polskiej historii w I połowie XX w. na wschod-
nim Mazowszu (Łomża i okoliczne powiaty), 
w którym ukazane zostały pogmatwane losy 
Polaków i Żydów w obliczu wojny, okupacji so-
wieckiej, a potem niemieckiej.

Akcja tomu I rozpoczyna się 1 września 1939 r. wraz 
atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę. Główne postacie 
tego tomu powieści to Elian Wiernik i Michał Łyn. W ich 
osobach splatają się losy dwóch społeczności zamieszkują-
cych tereny wschodniego Mazowsza, polskiej i żydowskiej.

 Michał Łyn jest polskim chłopem, byłym żołnierzem 
carskiej, a potem białej armii rosyjskiej, który po „wybuchu” 
Polski, ciężko ranny, wrócił w 1919 r. na ojcowiznę, na po-
czątku lat 30. ożenił się i doczekał dzieci ze znacznie, bo o 15 
lat młodszą żoną. Głównym polskim wątkiem jest tu zmaga-
nie się z losem jego i jego sąsiadów po wybuchu wojny i pod-
czas okupacji sowieckiej. Ten dojrzały, bo już ponad 40-letni 
mężczyzna, ma też dylematy uczuciowe, bo kobieta, którą 
kiedyś darzył platonicznym uczuciem, owdowiała. Miota się 
więc między uczuciem do kobiety, która go nadal fascynuje i 
pociąga oraz poczuciem szacunku, przywiązania i wierności 
wobec poślubionej połowicy, która obdarzyła go kilkorgiem 
dzieci i ma wszelkie cechy wzorowej pani domu.

Elian Wiernik jest z kolei młodym Żydem, studentem 
medycyny w Warszawie, pochodzącym z Łomży, gdzie jego 
kupiecka rodzina posiadała w centrum miasta swoje skle-
py. Wybuch wojny jest dla niego nieszczęściem, wydaje się, 
większym, niż dla innych. Nie może wrócić do Warszawy, 
aby ukończyć swoją edukację i rozpocząć praktykę w wyma-
rzonym zawodzie. Nagle załamuje się cały jego świat. Już 
pierwszego dnia pod wpływem impulsu decyduje się zerwać 
zaręczyny z Hannah Rozencwajg, pochodzącą także ze starej 
łomżyńskiej kupieckiej rodziny. Zerwanie, chociaż burzliwe, 
nie przynosi dalekosiężnych skutków. Naciskany przez ojca 
Elian przeprasza dziewczynę i oświadcza się jej, a następ-
nie poślubia. W tle ukazana jest wielka historia (przekazanie 
tych ziem Sowietom i ich polityka w pierwszych miesiącach 
okupacji).

Innym, nieco pobocznym wątkiem, który rozwinie się w 
dalszych częściach sagi, są losy dwóch związanych ze sobą 
osób (poprzez odrażającą zdradę jednego z nich, denuncjację, 
że posiada broń), teścia i zięcia. Obydwaj trafiają do więzie-
nia NKWD najpierw w Łomży, a następnie w Rosji. Zięć, 
traktowany znacznie lepiej, trafia do wiezienia w Moskwie 
i tam przeżywa swoje odkupienie. Teść, doświadcza znacz-
nie gorszego losu, będąc skazanym na długoletnie więzienie i 
wysłanym do łagru pod Archangielskiem. Tam przeżyje tyl-
ko nieco ponad  pół roku, stając się ofiarą wendetty rosyjskich 
kryminalistów. Zginie straszną śmiercią głodową, nie potra-
fiąc i nie chcąc (od pewnego momentu) walczyć o życie. Ów 
wątek jest również starannie osadzony w realiach historycz-
nych. Ot, zwykłe ludzkie Polskie losy w obliczu okrutnych 
praw wojny i okupacji.

Społeczność żydowska także pod Sowietami będzie wal-
czyć o przetrwanie. Wiernikowie stracą dom, a ich liczna 
rodzina będzie zmuszona osiedlić się w 3 różnych miejsco-
wościach regionu łomżyńskiego. Elian wraz żoną trafi do 
Stawisk, miasteczka na północ od Łomży. Tam z pomocą 
kuzyna zacznie praktykować jako pomocnik żydowskie-
go lekarza, myśląc o swojej własnej praktyce, która w lecie 
1940 r. zacznie się konkretyzować w postaci praktyki wśród 
chłopskiej społeczności polskich wsi na północny wschód od 
Stawisk. 

Tom I cyklu powieściowego p.t. „Meandry losu” kończy 
się w sierpniu 1940 r., kiedy żona Wiernika po urodzeniu 
syna wraca pod opiekę rodziców do Łomży, a dla Eliana wte-

dy rozpoczyna się prawdziwa epopeja drogi, życie w drodze, 
podróże do Łomży, do Śniadowa i do Setna, czyli do żony 
i teściów, do rodziców i w poszukiwaniu ziół niezbędnych 
do praktyki medycznej w sytuacji drastycznych niedoborów 
wszystkiego za rządów Sowietów.

Tom II stanowi kontynuację t. I, gdyż pierwotnie miała 
to być jedna książka, jednak w druku okazałaby się zbyt ob-
szerna (ok.900 stron). 

Sierpień 1940 r. jest tu tylko umowną cezurą. Akcja t. 
II zaczyna się w połowie sierpnia kiedy Michał Łyn zosta-
je wysłany do Ostrołęki przez zieloną granicę w celu zapo-
znania emisariuszy, dla których jego dom miał być punktem 

kontaktowym. Chodziło mi o ukazanie chwili, kiedy linia 
delimitacyjna stała się granicą między dwoma państwami za-
borczymi. Ośrodkiem miejscowej konspiracji staje się ksiądz, 
proboszcz miastkowski, człowiek inteligentny i wykształco-
ny, prawdziwy przywódca duchowy (i nie tylko) w swojej pa-
rafii. To on trzyma wiele sznurków w grze odradzającego się 
ducha (oporu) w narodzie.

Z drugiej strony społeczność żydowska stara radzić sobie 
w zmienionej, sowieckiej rzeczywistości. Rodzina Wierni-
ków jest przykładem takiej zaradności. Stary ojciec już nie 
ma możliwości ekonomicznej działalności, ale jego synowie, 
przeprowadzając się do Rutek, kursują w celach handlowych 
do Białegostoku i z powrotem. Z kolei Elian stara się odna-
leźć w Stawiskach w tak drastycznie zmienionych realiach. 
Żonę odwozi do teściów w Łomży w kilka tygodni po po-
wiciu przez nią syna. Praktykuje u lekarza w Stawiskach, a 
jednocześnie myśli o swojej własnej działalności wśród pol-
skich chłopów. Pomysł jest księżycowy i w kilku wioskach 
się nie sprawdza, ale w jednej znajduje on życzliwego sołtysa, 
który ułatwia mu rozpoczęcie praktyki. Z czasem przychodzi 
do niego coraz więcej osób, także z sąsiedniej wsi, ale sprze-
ciw księdza uniemożliwia praktykowanie Eliana także i w tej 
drugiej wsi.

Jeszcze w lecie wątki Michała i Eliana spotykają się, 
kiedy ten ostatni trafia do Setna w poszukiwaniu zielarki. 
Występująca już w tomie I zielarka, która ratuje z ciężkiego 
przeziębienia konspiratora, emisariusza ZWZ z Warszawy, 
jest silną osobowością. Elian natychmiast staje się elementem 
jej gry z Michałem. Tworzy się trójkąt, a właściwie dwa trój-
kąty uczuciowe, których tragicznym finałem jest śmierć żony 
Michała i jego dziecka.

W tle oczywiście wielka historia, czyli kolejne elemen-
ty polityki sowieckiej wobec Polaków i Żydów. W książce 
mowa jest o polityce sowieckiej wobec polskiej szkoły, wpro-
wadzenie języka białoruskiego do nauczania i konwersacji, 
potem rosyjskiego, eliminacja z nauczania historii, geografii 
i języka polskiego, a także polskich nauczycieli. Poza tym 
wprowadzenie kontyngentów i ich egzekwowanie, aresz-
towania, ciągłe zagrożenie wywózką do Rosji, walka z Ko-
ściołem poprzez nakładanie dotkliwych podatków. Jest także 
wątek życia obozowego, bo przecież Julian Kireński trafia do 
obozu gdzieś pod Archangielskiem, czyli na dalekiej półno-
cy. Poprzez ukazanie życia obozowego autor podkreśla jaką 
gehennę zmuszeni byli przechodzić Polacy skazani za tzw. 
przestępstwa polityczne (wyniszczająca praca przy głodo-
wym wyżywieniu, gwałty kryminalistów rosyjskich na pol-
skich kobietach). Praktycznie ich życie można zdefiniować 
jako więzienie w więzieniu…

Tom II powieści kończy się praktycznie oczekiwaniem, 
zarówno żydowskiej społeczności Łomży, jak i wiejskiej spo-
łeczności polskiej na wybuch wojny niemiecko-sowieckiej. 
Elian przekonany jest o szybkim rozpoczęciu wojny przez 
Niemcy od chwili rozmowy z sołtysem Setna, który zdra-
dza jemu fakt koncentracji wojsk niemieckich na granicy. 
Zabiera ze Śniadowa swoich rodziców i siostry do teściów, 
aby tam oczekiwali na wybuch wojny i odzyskanie domu. 
Sam wyjeżdża do Stawisk, ale tam musi zostać (łamiąc w 
ten sposób przyrzeczenie złożone teściowi, że przywiezie 
jego córkę i wnuka do Łomży) ze względu na sprzeciw żony. 
Polacy oczekują wybuchu wojny z nadzieją na zmiany, Żydzi 
z poczuciem fatalizmu historii, gdyż nie mają złudzeń co do 
zamierzeń Hitlera wobec nich.

W Tomie III na wschodnie Mazowsze wkraczają Niem-
cy i zaprowadzają swoje porządki…

„Meandry losu” to fascynująca powieść z niemal zupełnie 
nieznaną historią w tle. Ludzkie dramaty i uczucia związane 
są w tej książce z trudną polską historią sowieckiej okupa-
cji. Główni bohaterowie, Polacy i Żydzi, przeżywają swoje 
własne meandry losu. Mamy tam podeptanie przyjaźni, wia-
rołomną zdradę zaufania, poniewierkę i szukanie swojego 
miejsca w okrutnym, bezwzględnym świecie oraz recepty na 
życie w radykalnie zmienionej rzeczywistości, ale też i praw-
dziwą, lojalna przyjaźń i miłość oraz niegasnącą nadzieję na 
pokonanie niebezpiecznych zakrętów losu. To wszystko jest 
w tej książce. Postacie są nietuzinkowe, a przy tym ciepłe, 
urocze i takie zwyczajnie „ludzkie”. 

Warto zajrzeć do tej powieści, która posiada też niespo-
tykane w tego typu twórczości walory edukacyjne, o historii 
tego okresu. Bohaterowie „mówią historią”, która dzieje się 
obok nich, ale też z ich udziałem. Warto się zaczytać. Czyta-
nie w tym wypadku nie będzie strata czasu, tylko przyjemno-
ścią. A o tym okresie historii Polski czytelnik nigdzie nie do-
wie się więcej, nie sięgając do nudnych rozpraw naukowych. 

Warto czytać „Meandry losu”. Tom po tomie. Na wyda-
nie czeka już kontynuacja losów bohaterów. 

Obszerne fragmenty już wydanych tomów niebawem 
będą publikowane w najbliższych miesiącach co tydzień 
na łamach bezpłatnego tygodnika „Narew”. Pozostaje nam 
tylko życzyć Państwu miłej lektury, przypominając, iż pełne 
teksty powieści  można wypożyczyć w miejscowych biblio-
tekach publicznych albo zakupić w Łomżyńskim Towarzy-
stwie Naukowym im. Wagów, ul. Długa 13.

ZENON KRAJEWSKI – AUTOR POWIEŚCI „MEANDRY LOSU”

POWIEŚĆ Z NIEZNANĄ HISTORIĄ W TLE

„Meandry losu” 
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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

Sprzedam dwie działki budowlane 
po 750 m2 w Łomży ul. Wiśniowa. 

Przyłącze wodne i kanalizacyjne na 
terenie działki. Tel. 862 252 077.

Do wynajęcia lokal 90 m2 naprze-
ciw Statoil (CirclK) oraz wyskoki 
magazyn 50 m2, wysokie drzwi, jest 
WC – Łomża. Kupię las, ziemię. Tel. 
600 588 666.

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 10 tys/ha, 
proszę wysłać sms-a z nr działki oraz 
miejscowość lub zadzwonić. 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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Łomża to My!
       Twój strzał w 10

i n

Ewa Kalinowska i Hubert Lemański, to 
zwycięzcy drugiego wyścigu łokerów, 
który odbył się w Łomży. Torem kolar-
skim był nowy odcinek ul. Zawadzkiej. 
Ścigali się wszyscy. I mali i duzi, pano-
wie i panie, całe rodziny, solo i w du-
etach.  

Wyścig został podzielony na 
kategorię kobiet i mężczyzn. Był 

elementem festynu rodzinnego, w 
trakcie którego miały miejsce m.in. 
animacje i zabawy dla dzieci oraz 
rodzinne konkursy z nagrodami. 
Każdy mógł, także skosztować waty 
cukrowej lub potraw z grilla.

- Duży wiatr troszkę doskwie-
rał, ale z powrotem, już po nawrot-
ce, było fajnie i bardzo lekko - mówi 

Ewa Kalinowska, która jeździła ro-
werem miejskim całe lato. 

Półtorakilometrową trasę na ul. 
Zawadzkiej Ewa Kalinowska poko-
nała w 3.55,45. Kolejne miejsca na 
podium zajęły Beata Szczecińska z 
czasem 4.04,19 i Renata Kałyszew-
ska z czasem 4.14,79.

W rywalizacji mężczyzn pierw-
sze miejsce zajął natomiast Hubert 
Lemański, który jazdę na rowerze 
traktuje profesjonalie. Jego czas oka-
zał się fenomenalny – 2.49,05.

- Dystans był ogólnie krótki, 
więc można było pojechać na maksa. 
Pogoda dopisała, wyścig był fajny, 
ale też można było się na nim zmę-
czyć – przyznaje Hubert Lemański

Adam Babiel z czasem 3.09,67 
zajął drugie miejsce w klasyfikacji 
mężczyzn, a trzecie Robert Miecz-
kowski, z czasem 3.13,65. 

- Widzimy, że ten projekt 
sprawdził się w Łomży. Aby promo-
wać korzystanie z rowerów potrzeb-

ne są tego typu eventy, 
dlatego dziś przy do-
syć dobrej pogodzie 
mieszkańcy mogli ry-
walizować na ŁoKe-
Rach. Warto przy tym 
dbać o drogi dla rowe-
rów, co też czynimy i 
o co będziemy dbali 
także w następnych 
latach. Widać to cho-
ciażby przy tej nowej 
ulicy, gdzie powstała 
nowoczesna ścież-
ka rowerowa – mówi 
Mariusz Chrzanowski, 
prezydent Łomży.

Rowery miejskie 
w Łomży można wy-
pożyczać do końca 
października. Jak pro-
gnozują synoptycy 
przez najbliższe dwa 
tygodnie czeka nas 
prawdziwa złota jesień. 
Dlatego warto wyko-
rzystać aktywnie ten 
czas, by zapewnić sobie 
wystarczający poziom 
endorfin na zimę. 

Łokerowe szaleństwo na Zawadzkiej
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I Ty może 
zagrasz  

w reprezentacji
Arkadiusz Milik: Udział w tym turnieju 
to szansa na odkrycie talentu! To naj-
większe dziecięcych rozgrywki piłki 
nożnej w Europie

Ruszyła XIX edycja turnieju 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”, będącego przepustką do 
marzeń o sportowej karierze dla se-
tek tysięcy chłopców i dziewczynek 
z całego kraju. Zakończyło się już 
zgłaszanie drużyn w trzech katego-
riach wiekowych: do lat 8, 10 i 12. 
Zwycięzców poznamy – tradycyjnie 
już – w maju na stadionie PGE Na-
rodowym.

Z podwórka do reprezentacji
Udział w tych rozgrywkach 

to prawdziwa szansa dla każdego 
dziecka na odkrycie talentu. Pod-
czas blisko dwóch dekad do turnieju 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” zgłoszonych zostało 
ponad 2 mln dzieci. Już przeszło 
50 wychowanków turnieju zostało 
reprezentantami Polski w różnych 
kategoriach wiekowych. To tutaj 
swoje kariery zaczynali m.in. am-
basador turnieju Arkadiusz Milik, a 
także Piotr Zieliński, Bartosz Bere-
szyński, Marcin Kamiński i Paulina 
Dudek. Rozgrywki rozpoczynają się 

na poziomie gmin i powiatów, by 
następnie podczas Finałów Woje-
wódzkich wyłonić drużyny, które na 
przełomie kwietnia i maja zagrają o 
Wielki Finał na PGE Narodowym 
oraz nagrodę główną, czyli wyjazd 
na mecz reprezentacji Polski.

- Moja piłkarska przygoda roz-
poczęła się od turnieju „Z Podwór-
ka na Stadion o Puchar Tymbar-
ku”, dlatego cieszy mnie fakt, że ta 
sportowa impreza tak dynamicznie 
się rozwija i wzbudza ogromne za-
interesowanie dzieci oraz trenerów. 
To niesamowite, że zwycięzcy mogą 
zagrać w finale na stadionie PGE 
Narodowym, na którym swoje me-
cze rozgrywa reprezentacja Polski. 
Jestem przekonany, że udział w tym 
turnieju to szansa na spełnienie ma-
rzeń i odkrycie talentu – powiedział 
Arkadiusz Milik, napastnik repre-
zentacji Polski oraz SSC Napoli i 
ambasador turnieju „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku”.

- Turniej „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku” nie tylko 
wychowuje przyszłe gwiazdy pił-
karskich boisk, ale przede wszyst-
kim zaszczepia miłość do futbolu i 
aktywności fizycznej w dziecięcych 
sercach. Na tym młodzieńczym 
entuzjazmie, radości z wygranej i 
sportowej złości po porażce zależy 
nam najbardziej, bo sport buduje 
charakter. Idea turnieju znakomi-
cie wpasowuje się w naszą filozofię 
„Piłki dla wszystkich”, poprzez któ-
rą chcemy promować futbol w wy-

daniu amatorskim, młodzieżowym 
i rekreacyjnym – mówi Zbigniew 
Boniek, prezes Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. 

JAK ZGŁOSIĆ DRUŻYNĘ I ZAGRAĆ O 
SPEŁNIENIE MARZEŃ

Organizatorem turnieju jest 
Polski Związek Piłki Nożnej, głów-
nym sponsorem już od 12 lat firma 
Tymbark, a sponsorem brązowym 
od dwóch edycji – Electrolux. W 
rozgrywkach objętych Patronatem 
Honorowym Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, 
a także wsparciem Komitetu Ho-
norowego, na który składają się 
patronaty Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Ministerstwa Sportu i 
Turystyki oraz Ministerstwa Zdro-
wia, biorą udział drużyny chłopców 
i dziewczynek w kategoriach U-8, 
U-10 i U-12. 

Drużyny reprezentujące szkoły 
podstawowe, Uczniowskie Kluby 

Sportowe, kluby sportowe, a tak-
że inne organizacje prowadzące 
działalność sportowo-edukacyjną 
zgłaszać mogą nauczyciele oraz tre-
nerzy. Nowym zapisem w regula-
minie turnieju jest dopuszczenie do 
udziału we wszystkich kategoriach 
wiekowych dziewczynek, które na 
co dzień występują w oficjalnych 
młodzieżowych rozgrywkach klu-
bowych. Zasada ta dotyczy również 
najmłodszej kategorii (U-8) chłop-
ców. Z kolei ci starsi mogą treno-
wać w klubach, ale nie mogą  być 
uprawnieni do rozgrywek ligowych 
w sezonie 2018/19. Reguła ta nie 
dotyczy jedynie reprezentacji szkół, 
którym wolno zgłosić każde dziec-
ko będące uczniem danej placówki, 
nawet młodych piłkarzy grających 
na co dzień w lidze w klubowych 
barwach. 

Etapy gminne i powiatowe star-
tują w październiku i potrwają do 
marca przyszłego roku. Po ich za-

kończeniu przyjdzie 
czas na Finały Wo-
jewódzkie (od 18 
marca do 26 kwiet-
nia 2019 r.), a wresz-
cie – Finał Ogólno-
polski w Warszawie 
(29 kwietnia – 2 
maja 2019 r.). Jak 
co roku najlepsze 
drużyny wzniosą 
Puchar Tymbarku, 
odbiorą pamiątkowe 
medale oraz obejrzą 

na żywo jeden z meczów reprezen-
tacji Polski.

- Tymbark już od 12 lat zachęca 
dzieci do aktywnego spędzania czasu 
i gry w piłkę nożną, będąc głównym 
sponsorem turnieju „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku”. Tylko 
dzięki przekonaniu do sportu jak 
największej liczby dzieci już w wieku 
szkolnym w przyszłości doczekamy 
się piłkarzy na miarę reprezentantów 
Polski. Udział w turnieju to szansa 
nie tylko na przeżycie piłkarskiej 
przygody, ale również na odkrycie 
prawdziwych talentów – powiedział 
Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu 
Maspex.

Już od poziomu wojewódzkie-
go rozgrywki są pod obserwacją 
selekcjonerów młodzieżowych re-
prezentacji Polski. Na obiecujących 
piłkarzy i utalentowane piłkarki z 
kategorii U-12 czekają nie tylko 
indywidualne laury, lecz także za-
proszenia na Letnią oraz Zimową 
Akademię Młodych Orłów, czyli 
zgrupowania najbardziej uzdolnio-
nych zawodników, którzy za jakiś 
czas mogą trafić do najmłodszej re-
prezentacji Polski U-15. W LAMO 
2018 brało udział  aż 30 zawodni-
czek i 45 piłkarzy, którzy wcześniej 
wystąpili w XVIII edycji turnieju 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”.
Szczegółowe informacje o turnieju 
znajdują się na stronach:  www.
zpodworkanastadion.pl oraz  
www.pzpn.pl.

Na stadionie miejskim w Łomży odbył 
się VIII Łomżyński Mityng Lekkoatle-
tyczny Osób Niepełnosprawnych. To 
jednak nie jedyne sportowe zmagania 
tego rodzaju na początek jesieni. W 
Parku Wodnym Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji mieliśmy okazję kibi-
cować osobom niepełnosprawnym bio-
rącym udział w zawodach pływackich. 

W VIII edycji Mityngu Lek-
koatletycznego Osób Niepełno-

sprawnych udział wzięło blisko 
100 niepełnosprawnych uczniów 
i absolwentów zgłoszonych przez 
Zespół Szkół Specjalnych w Łom-
ży, Zespół Szkół Weterynaryjnych i 
Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, 
Dom Pomocy Społecznej w Łom-
ży, Zakłady Spożywcze BONA- 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Łomży, Szkołę Podstawową Nr 10 
w Łomży oraz Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Ostro-
łęce. Konkurencje lekkoatletyczne 
zostały podzielone według stopnia 
niepełnosprawności oraz wieku za-
wodników. Dzieci i młodzież bie-
gali na dystansie 100 i 200 metrów, 
rzucali piłeczką palantową, a także 
zmierzyli się w dyscyplinie skok w 
dal.

W przerwach zawodów umilały 
czas występy artystyczne w postaci 

pokazu zumby  przygotowanego 
przez Elę Komorowską - instruk-
torkę ze Szkół Katolickich oraz Ma-
riusa Gracea i zespół Just Dance II z 
Rumunii. Wspólny taniec cieszył się 
dużym powodzeniem, a na twarzach 
uczestników widać było ogromną 
radość. Wszyscy obecni mieli także 
czas na posiłek, specjalnie przygoto-
wany na tę okazję przez łomżyński 
Zespół Szkół Specjalnych.

Kolejnego dnia amatorzy pły-
wania biorący udział w Zawodach 
Pływackich od rana stawili się w 
Parku Wodnym MOSiR Łomża 
przy ulicy Wyszyńskiego. Po krót-
kiej rozgrzewce zmierzyli się na 
dystansie 25 m. Determinacja i po-
ziom przygotowania zawodników 
zasługuje na uznanie.

Zarówno mityng lekkoatletyczny 
jak i zawody w pływaniu mają poka-
zywać młodym ludziom z niepełno-
sprawnością, ale i ich pełnospraw-

nym rówieśnikom, jak ważne jest 
zmaganie się ze swoimi słabościami, 
i jak wielkie znaczenie w osiąganiu 
swoich celów ma konsekwencja, upór 
i wytrwałość podejmowaniu każdego 
wyzwania. Nieocenione jest tutaj 
wsparcie szkoły, opiekunów i rodzi-
ców. Zawodnicy niepełnosprawni 
często sięgają po najwyższe laury na 
świecie, nierzadko zdobywają lepsze 
wyniki niż pełnosprawni koledzy. W 
tych dniach jednak nie wyniki były 
najważniejsze, a atmosfera przyjaźni 
i wspólna integracja. Liczył się już 
sam udział. Wszyscy uczestnicy zo-
stali nagrodzeni. 

Organizatorem wydarzeń był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Łomży, Zespół Szkół Specjalnych 
w Łomży oraz Stowarzyszenie Lu-
dzi Aktywnie Naznaczonych "Ja i 
Ty". Zawody odbyły się w ramach 
VI Europejskiego Festiwalu Sztuk 
Wszelakich.

Niepełnosprawność w sporcie to nie bariera 
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II Międzynarodowe Forum Gospodarcze Nauka-Biznes-Administracja.  
Forum odbędzie się w dniach 8 – 9 października 2018r w Państwowej Wyższej 

Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ul Akademicka 14. 

Organizatorzy:  
Łomżyńskie Forum Samorządowe; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aktualne informacje o II Forum  
www.facebook.com/LomzynskieForumSamorzadowe/

Międzynarodowe spotkania, debaty i współpraca samorządowców i przedsiębiorców. O inwestycjach dla Łomży i regionu.
- Bardzo cieszę się, że organizujemy II Forum Gospodarcze w Łomży razem z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To docenienie naszych starań 

i rocznej współpracy z ministerstwem - mówi Agnieszka Muzyk, Prezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego. Program tegorocznego, międzynarodowego 
Forum to efekt debat i postulatów poprzedniej edycji oraz postulatów zgłaszanych przez biznes, nie tylko z naszego subregionu ale także z terenu całego woje-
wództwa i partnerów zagranicznych.

Hasło przewodnie Forum to Administracja-Nauka-Biznes.Taka jest idea działalności organizacji, skupiającej samorządy subregionu łomżyńskiego: współ-
praca dla rozwoju miast i gmin, połączenie starań samorządowców, środowiska naukowego i przedsiębiorców. Razem można więcej.   

- Chcemy, by nasz region rozwijał się w sposób zrównoważony, chcemy by z tego rozwoju korzystali nasi mieszkańcy. Zaprosiliśmy na październikowe spotka-
nie przedstawicieli trzech ministerstw: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwesty-
cji i Rozwoju. Będziemy wspólnie z przedsiębiorcami i samorządowcami prezentowali możliwości, jakie oferuje region. Jest to doskonała okazja porozmawiania 
również o inwestycjach rządowych w naszym regionie–mówi prezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego Agnieszka Muzyk.

- Takie spotkanie to przede wszystkim doskonała okazja dozaprezentowanianaszego potencjału, firm które działają na terenie ŁFS. Dodatkowymatutem 
będziemożliwość rozmów z przedstawicielami: Koncernu PKN Orlen, Przedsiębiorstwa Grupa Azoty i Spółki KGHM Polska Miedź –dodaje Lech Szabłowski 
wicestarosta powiatu łomżyńskiego i członek zarządu Stowarzyszenia. 

Podczas Forum obecni będą przedstawiciele wyższych uczelni, firm, instytucji otoczenia biznesu. Organizatorzy przygotowali im spotkania w grupach tema-
tycznych: branża spożywcza, zdrowie i uroda, ochrona środowiska, ekologia, turystyka, informatyka, logistyka, IT, przemysł maszynowy.

- Każda branża ma swoją specyfikę, swoje problemy - tłumaczy Lech Szabłowski. - Zapraszamy firmy i przedsiębiorców, którzy spotykają się z nimi na co 
dzień. To oni będą wspólnie z przedstawicielami uczelni, ministerstw zastanawiać się nad formami i sposobami ich rozwiązania.  

- Nasz region nie był do tej pory postrzegany jako konkurencyjny. To się zmienia. Na II Forum Gospodarczym oczekujemy potwierdzenia przez pełnomoc-
nika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego możliwości budowy kolei. Inwestycja ta wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców. Również firm, które 
widzą w linii kolejowej i w trwającej budowie trasy Via Baltica szanse rozwoju ich przedsiębiorstw. To też nowe miejsca pracy. To prawdziwe otwarcie komuni-
kacyjne regionu – dodaje Agnieszka Muzyk.   

Na II Forum spotka się 15 przedstawicieli krajów z Europy i Japonii z przedsiębiorcami, administracją samorządową i rządową. 
- Tworzymy okazję do promocji gospodarczej Łomży i okolic oraz miejsce, w którym można obejrzeć prezentacje naszych firm. To praktyczny sposób na 

szukanie inwestorów i pozyskiwanie znaczących inwestycji. - podsumowują organizatorzy. - To nasz innowacyjny sposób budowania modelu współpracy z part-
nerami i również jeden z wniosków I Forum - wspólnej, silnej reprezentacji regionu wykraczającej poza ramy geograficzne miast, gmin i powiatów.

Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.  

STOWARZYSZENIE ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
STARY RYNEK 14, 18-400 ŁOMŻA

TEL. +48 724 551 858, 724 551 859
E-MAIL: BIURO@LFS.LOMZA.PL         WWW.LFS.LOMZA.PL


