
Już nie zastanawiamy się czy Łomża 
zostanie włączona do podstawowego 
systemu połączeń kolejowych kraju, 
decydujemy teraz jak to najkorzyst-
niej zrobić - Mikołaj Wild, pełnomocnik 
rządu do spraw budowy Centralnego 
Portu Komunikacyjnego, przyjechał 
do Łomży na zaproszenie Agnieszki 
Barbary Muzyk i posła Lecha Antoniego 
Kołakowskiego i przywiózł naprawdę 
znakomite wiadomości. 

- Nie będą to „jakiekolwiek” 
połączenia, tylko możliwość do-
tarcia w niespełna 2 godziny do 
Centralnego Portu Komunikacyj-
nego, czyli węzła lotniczego i ko-
lejowego, z którego będzie można 
wyruszyć do największych metro-
polii Europy i w dowolną stronę 
świata – dodał minister Mikołaj 
Wild. Jak zapewnił, dodatkowo 
wśród rządowych planów budowy 
nowych linii kolejowych znajdzie 
się jeszcze trasa z Łomży przez 
Kolno do Pisza.

- Nie trzeba chyba przekonywać 
jak ogromny jest potencjał turystycz-
ny takiej linii prowadzącej z centrum 

Polski na Mazury – powiedział peł-
nomocnik rządu.    

Jeszcze kilka miesięcy temu w 
rozważaniach na temat tworzenia 
kolejowego „komponentu” strate-
gicznej dla Polski inwestycji pod 
hasłem Centralny Port Komunikacy 
jny nazwa Łomża w ogóle się nie po-
jawiała.

- Dowiedziałam się o tym po 
prostu w rozmowie, w której brał 
udział także Marcin Sekściński, 
doradca wicepremiera Jarosława 
Gowina. Bardzo szybko podjęli-
śmy interwencję. Chcę przekazać 
wyrazy wdzięczności ministrowi 
Mikołajowi Wildowi Marcelo-
wi Klinowskiemu z Ministerstwa 
Infrastruktury oraz oczywiści 
posłowi Lechowi  Antoniemu 
Kołakowskiemu, który już od 
dłuższego czasu profesjonalnie i 
konsekwentnie lobbuje w sprawie 
kolei w Łomży. Brak naszego mia-
sta w konspekcie tej fundamen-
talnej dla Polski inwestycji byłby 

Autorzy dokonali podsumowa-
nia szeregu wskaźników ekonomicz-
nych i społecznych w działalności 
samorządów dobiegającego końca 

czterolecia i okazało się, że Łomża 
osiągnęła w tej kadencji rzeczywisty 
sukces.  W poprzednim rankingu 
była średnim powiatem grodzkim, 

teraz – jednym z najlepszych. 
Na ostateczny kształt rankingu 

złożyły się poszczególne podkategorie. 
W tej dotyczącej "sukcesu społeczne-

go", miasto uplasowa-
ło się tuż za podium. 
Poprzednio była to 29. 
lokata.

- Mijające czte-
ry lata to okres, 
w którym ze swoimi 
współpracownikami 
podejmowałem wiele 
inicjatyw, mających 
na celu poprawę ży-
cia mieszkańców 
w mieście. 

W tym celu po-
wołałem społeczne 
rady seniorów, osób 
z niepełnospraw-
nością oraz mło-
dzieży. Wsłuchując 
się w ich głos mo-
głem podejmować 
działania często 
n i edos t r z ega lne 
z punktu widzenia  
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Łomża wraca na 
kolejową mapę Polski

Kadencja sukcesu w Łomży 
Wielkim powodem do satysfakcji stała się dla władz Łomży publikacja najnow-
szego rankingu „Sukces Kadencji” przez prestiżowe Pismo Samorządu Teryto-
rialnego "Wspólnota". Łomża znalazła się na 8. miejscu wśród miast na prawach 
powiatu, co oznacza awans z 37. pozycji w stosunku do poprzedniego zestawienia.

Lech Antoni Kołakowski, Mikołaj Wild i Agnieszka Barbara Muzyk
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dramatem, przedłużeniem tego 
smutnego czasu kpin i żartów z 
miasta, w którym kończą się tory, 
czasu upokarzających tłumaczeń, 
że zapraszamy naukowców, arty-
stów, ale koniecznie niech wsiądą 
w samochód lub autobus, bo ina-
czej nie dojadą. To, o czym mówi 
minister Mikołaj Wild, to zmiana 
rewolucyjna. Rząd Prawa i Spra-
wiedliwości naszą część Polski 
odczarowuje z tej klątwy – mówiła 
Agnieszka Barbara Muzyk.

Perspektywa, którą zarysował 
podczas spotkania w Łomży Mi-
kołaj Wild, oszałamia. 

- Budujemy Centralny Port 
Komunikacyjny, nie dlatego, że po-
trzebuje go Mazowsze czy nawet 

cała Rzeczpospolita. Potrzebuje go 
cała Europa Środkowo - Wschod-
nia, ponieważ brakuje w tej części  
kontynentu lotniska, które byłoby 
w stanie przejąć ruch przesiadkowy 
na Wschód oraz do  USA. Drugi 
powód to istotne braki właśnie jeśli 
chodzi o infrastrukturę kolejową. 
Polska jest słabo pokryta siecią to-
rów, to wciąż trzy niezsynchronizo-
wane ze sobą systemy pozostałe po 
polityce zaborców – Austrii, Prus 
i Rosji. Ponieważ polityka carska 
była, jaka była, we wschodnich rejo-
nach mamy stosunkowo mało kolei. 
Niestety, od 1989 roku zbudowali-
śmy może 50 tras kolejowych, a zli-
kwidowaliśmy i rozebraliśmy po-
nad 5000. Mamy ponad 100 miast 

o populacji co najmniej 10 tysięcy 
mieszkańców bez dostępu do kolei. 
Największe jest blisko 100-tysięcz-
ne Jastrzębie Zdrój. Dlatego reali-
zacja CPK pozwoli zlikwidować 
białe plamy na kolejowej mapie  - 
13 milionów mieszkańców ze 120 
miast będzie miało bezpośredni 
dojazd do CPK, czyli węzła dla 
większości pociągów dalekobież-
nych w kraju. Z Łomży będzie to 
1 godzina 46 minut do CPK, do 
Warszawy - mniej niż 1 godzina 
30 minut, do Ostrołęki - mniej niż 
20 minut, do Giżycka - mniej niż 
godzinę. Chcemy to osiągnąć w 
2027 roku. Na komponent kolejo-
wy związany z CPK przewidziane 
jest 40 miliardów złotych - sypał 
konkretami pełnomocnik rządu.

Poseł Lech Antoni Kołakowski 
z trudem krył emocje.

- To kolejny z wielkich dni dla 
Łomży. Oczekujemy na podpisanie 
umowy w sprawie ostatniego odcinka 
Via Baltica. Jest plan dotyczący kolei. 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia 
kropkę na końcu zdania o Łomży, 
która otrzymuje szansę. Chciałbym 
tylko też mieć możliwość współpra-
cy z prezydentem miasta, który chce 
współpracować z posłem - powie-
dział. - Rolą samorządu jest myśleć w 
sposób szerszy niż z punktu widzenia 
zamkniętego strachliwie miasta, któ-
re powinno przede wszystkim speł-
niać się w roli silnego i nowoczesne-
go serca regionu – dodała Agnieszka 
Barbara Muzyk.    
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Energia i młodość 
w Radzie Miejskiej w Łomży

urzędnika, a bardzo ważne dla 
poszczególnych środowisk – pod-
kreśla prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski, który jest również 
pomysłodawcą wprowadzenia sa-
morządowego becikowego wraz 
z wyprawką dla noworodka oraz 
Karty Seniora, z której korzysta 
już ok. 5,5 tys. osób. Daje ona 
możliwość dostępu do wielu ulg 
i przywilejów, m.in. bezpłatnej 
komunikacji miejskiej na terenie 
miasta.

Wymienione działania prospo-
łeczne pokazują, jaki postęp zrobiło 
miasto w przeciągu kilku ostatnich 

lat. Najnowszy ranking "Wspólno-
ty" sklasyfikował je na 4. miejscu 
w podkategorii "sukces społeczny". 
Cztery lata temu  Łomża była no-
towana na 29.

Obecna kadencja upływa też 
pod znakiem rekordowej liczby 
inwestycji drogowych. Tych stra-
tegicznych z punktu widzenia 
komunikacyjnego (np. ulica Si-
korskiego czy Szosa Zambrow-
ska), ale również tych mniejszych 
osiedlowych, jak chociażby Piaski 
i Podleśna na os. Maria. Rozwi-
nęła się infrastruktura sportowa, 
a sztandarowym przedsięwzięciem 

jest nowa hala przy Szkole Pod-
stawowej nr 7. Przez 4 lata nie 
brakowało inwestycji w oświacie. 
Remont i modernizację przeszło 
wiele szkół i przedszkoli, niektóre 
z nich czekały na to przez kilka de-
kad. Ruszyło budownictwo socjal-
ne, a pierwszy od dziesięciu lat bu-
dynek z 56 mieszkaniami powstał 
przy ul. Kamiennej. Dach nad gło-
wą znalazły tam osoby najbardziej 
potrzebujące z różnego rodzaju 
dysfunkcjami. To jedno z głównych 
przedsięwzięć, które uwzględniła 
"Wspólnota" w swoim rankingu. 
Dały one awans miastu w podkate-

goriach "sukces infrastrukturalny" 
z 18. na 12. miejsce i "sukces finan-
sowy" z 45. na 6.

- Tam, gdzie było to możliwe, 
starałem się pozyskiwać fundusze 
zewnętrzne, by realizowane zada-
nia jak najmniej obciążały miejskie 
finanse. Nie byłoby to wszystko 
możliwe, gdyby nie racjonalna go-
spodarka miejskimi finansami, któ-
ra pozwoliła zrobić nam tak wiele, 
zachowując przy tym zadłużenie 
budżetu miasta na bezpiecznym 
poziomie – mówi Mariusz Chrza-
nowski. Dodaje, że do wysokich wy-
ników przyczynili przede wszystkim 
mieszkańcy, którzy wspierali reali-
zowane inicjatywy, a często jak za-
znacza "wręcz je inspirowali". - Mo-
żemy wspólnie być dumni z Łomży 

– podsumowuje włodarz grodu nad 
Narwią.

Ranking "Sukces Kadencji" to 
przygotowywane rokrocznie przez 
prof. Pawła Swianiewicza z Uniwer-
sytetu Warszawskiego zestawienia 
samorządów. Opracowywane są na 
bazie zestandaryzowanych wskaźni-
ków i danych z GUS, ale także ze 
sprawozdań budżetowych samorzą-
dów i innych źródeł. Jak informuje 
redakcja, ma on na celu pokazanie, 
którzy samorządowcy najlepiej 
radzili sobie w mijającej kaden-
cji. Warto jeszcze odnotować, że 
w najnowszym rankingu "Wspól-
noty" nasze miasto zajęło 8. miejsce 
spośród miast na prawach powiatu 
w kategorii "Wykorzystanie środ-
ków unijnych".

Kadencja sukcesu w Łomży 

Łomża wraca na kolejową mapę Polski Marek Olbryś: Do wszystkiego doszedłem 
drogami Łomży i Ziemi Łomżyńskiej

Pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Miesz-
kaniowej w Łomży zaczynał w 1987 roku, bo znał się na instalacjach sani-
tarnych i zarządzaniu nieruchomościami. Po prawie 32 latach na kolejnych 
szczeblach tej samej firmy – kierownik, zastępca dyrektora, dyrektor – wie 
już chyba wszystko, co o Łomży wiedzieć należy.       

Od 20 lat wykorzystuje także swoją wiedzę i doświadczenie w samo-
rządzie. W latach 1998 – 2002 w Radzie Miejskiej Łomży. Od 2006 roku 
w Sejmiku województwa. Przez kilka miesięcy na przełomie 2006 i 2007 
roku był wicemarszałkiem. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Sejmiku. Za 
zasługi dla lokalnej wspólnoty w 20-lecie samorządów wojewódzkich otrzy-
mał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy Srebrny Krzyż Zasługi.

Marek Olbryś – Zawsze dla Ziemi Łomżyńskiej       
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Patronowało  przedsięwzięciu 
Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii  oraz Podlaski Zwią-
zek Pracodawców.   

Najważniejsze gospodarcze 

"Anielska" gala, którą poprowa-
dzili Anna Sobocińska i Mariusz 
Rytel, odbyła się w sali Kina Mille-
nium. Wśród gości byli tym razem 
także gospodarczy przedstawiciele 
kilkunastu ambasad krajów Euro-
py, Azji, Afryki i Ameryki w Polsce.  
Otworzyli ją zastępca prezydenta 
Łomży Andrzej Garlicki i wicesta-
rosta Lech Szabłowski.  

- Witamy Państwa na najważ-
niejszym wydarzeniu gospodarczym 
w Łomży w 2018 roku. Takie kon-
kursy gospodarcze jak ten są swo-
istym podsumowaniem wyników 
pracy przedsiębiorców w minionym 
roku, Kapituła oceniała pomysły,  
projekty, osiągnięcia finansowe, za-
angażowanie społeczne, siłę i zna-
jomość marek. W dobrym samo-
rządzie muszą być dobre firmy, bo 
to one są sercem, one płacą podatki, 
zasilają krwioobieg finansowy re-
gionu pozwalając na realizację po-
trzeb całej wspólnoty. Nagrodami 
"Aniołów" dziękujemy wszystkim 
przedsiębiorcom Ziemi Łomżyń-
skiej   - mówił Andrzej Garlicki.     

Obaj gospodarze wieczoru 
przybliżyli ideę i szczegóły organi-
zacyjne  honorowania firm z Łomży 
i powiatu łomżyńskiego wyróżniają-
cych się  efektywnością ekonomicz-
ną, ale także aktywną obecnością 
w życiu lokalnym. Andrzej Garlicki 
nawiązał także do wyników najnow-
szego rankingu pisma "Wspólnota" 
sumującego dokonania gospodarcze 
kończącej się kadencji , w którym 
Łomża znacznie poprawiła swoje 
osiągnięcia w stosunku do poprzed-
niego takiego zestawienia.  

- Są wśród nas radcy handlowi 
ambasad wielu krajów, proszę, aby 
Państwo  dobrze zapamiętali, gdzie 

warto przyjechać, aby robić biznes 
- zakończył wątek rankingowego 
sukcesu Andrzej Garlicki.    

Jak stwierdził Lech Szabłowski, 
powiat łomżyński ma jedne z naj-
słabszych w Polsce  wskaźników np. 
budżetowych dochodów na głowę 
mieszkańca spośród ponad 300 po-
wiatów,  ale jest w pierwszej setce 
w dziedzinie umiejętnego pozyski-
waniu funduszy rozwojowych. Opi-
sał także "kuchnię" przygotowań do 
gali Łomżyńskich Aniołów Bizne-
su, a zwłaszcza proces wyłaniania 
najlepszych z najlepszych.

- W tej edycji otrzymaliśmy 
wnioski dotyczące 60 podmiotów 
gospodarczych spośród około 9000 
firm Łomży i powiatu łomżyńskiego. 
Po raz pierwszy dopuściliśmy ocenę 
społeczną. Na Ambasadorów Ziemi 
Łomżyńskiej i Firmy z Sercem gło-
sowali także internauci   - wyjaśnił 
wicestarosta Lech Szabłowski.   

Organizatorzy zadecydowali, 
że w tej edycji nagrody będą przy-
znane w 8, a nie w 6 kategoriach. 
Doszły: Super Anioł i Kobieta Biz-
nesu. A ponieważ paniom należy 
się pierwszeństwo, od uhonorowa-

nia  kierujących firmami zaczęły się  
prezentacje laureatów. 

Kobieta Biznesu

Nominacje  otrzymały Barba-
ra Duda ze spółdzielni socjalnej 
Alexis, Iwona Gosk prowadząca 
wielobranżową firmę  z komponen-
tem m. in. motoryzacyjnym, restau-
racyjnym i edukacyjnym oraz Do-
rota Zwierzyńska również ze sfery 
edukacji i działań na rzecz dzieci 
z niepełnosprawnościami. Statuet-
kę Anioła otrzymała Iwona Gosk, 

a Dorocie Zwierzyńskiej (przyjęła 
ją z wielkim wzruszeniem) konkur-
sowa kapituła przyznała nagrodę 
specjalną. Dodatkowa rola przypa-
dła podczas gali także spółdzielni 
Alexis, którą kieruje Barbara Duda, 
liderka społecznego projektu "Spo-
tkanie z Niepodległą" kierowanego 
do osób starszych. Elementem tego 
przedsięwzięcia są wykonane ma-
skotki w Alexis maskotki "Orzełek 
Biznesu",  które trafiły do laureatów 
gali Łomżyńskie Anioły Biznesu.   

Iwona Gosk podziękowała za 
uznanie, ale w swej wypowiedzi za-
warła nie do końca optymistyczną 
przypowieść na temat biznesu.

- Biznes jest bardzo trudny. Dla 
mnie jest jak prowadzenie kajaka, 
w którym płynie 9 osób. Trzy pierw-
sze wiosłują z całych sił to przodu, 
kolejne trzy wiosłują, gdy patrzy 
na nie szef, a trzy ostatnie wiosłują 
"pod  prąd". Mam nadzieję, że to 
nam wszystkim da do myślenia - 
powiedziała.       

Debiut Roku

Nominowani w kategorii De-
biut Roku przeznaczonej dla pod-
miotów obecnych od niedawna 

biznes

Dokończenie na str. 5

Przedsiębiorcze Anioły  
są na Ziemi Łomżyńskiej  

To, że anioły wyróżniają się dobrym sercem, to w zasadzie wiadomo.  Łomżyńska wersja anioła powinna jednak dobrze sobie radzić także 
w świecie gospodarki. Trud znalezienia  i uhonorowania  najwspanialszych Łomżyńskich  Aniołów Biznesu spośród 9 tysięcy firm  

w regionie po raz drugi wzięły na siebie Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.
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Troska o dobro wspólne jest 
fundamentem funkcjonowania 
społeczności lokalnej. Wiem jak ta 
troska może być realizowana w sa-
morządzie łomżyńskim.

Należy dobitnie podkreślić, że 
dobro wspólne jako  fundament 
polskiego porządku konstytucyj-
nego jest uniwersalną wartością, 
a przede wszystkim wartością lo-
kalnej społeczności. Jest ono także 
istotną zasadą życia społecznego. W 
odniesieniu do społeczności lokal-
nej polega to na stworzeniu maksy-
malnych szans rozwoju wszystkim 
jej  mieszkańcom. Należy pamiętać 
iż ludzie żyjący w odpowiednich 
warunkach społecznych wytwarza-
ją wartości wspólne, dzięki czemu 
„pełniej i szybciej” osiągają dosko-
nałość i przyczyniają się do rozwoju 
społeczno-gospodarczego. 

Chodzi zatem bardziej o ja-
kość życia, o stworzenie warunków 
dla rozwoju każdej osobie ludzkiej 
bądź wspólnocie, w której ona żyje. 
Jest to więc postulat wspólnej od-
powiedzialności za losy wspólnoty, 
której dobro urzeczywistnia się w 
realizacji każdego osobowego do-
bra  jej członka. Aby zaistniało do-
bro wspólne jako wspólna wartość 
nadająca sens rozwojowi i trwa-
niu wspólnoty, musi ją poprzedzić 
wspólne działanie i „wzajemne uza-

leżnienie”, co oznacza więź społecz-
ną. Zasada dobra wspólnego musi 
więc spowodować zaistnienie takich 
warunków społecznych, w których 
urzeczywistnienie celu lub inaczej 
osiągnięcie dobra byłoby możliwe.

Przyszłość naszego 600 letnie-
go miasta jest zagrożona z powodu 
spadku liczby mieszkańców 
i obniżania się poziomu do-
chodów. W raporcie Klubu 
Jagiellońskiego z 2018 roku P. 
Śleszyński alarmuje, że wielu 
mieszkańców Łomży opuściło 
miasto w poszukiwaniu pracy 
lub wyprowadziło się do są-
siednich gmin i poza Polskę 
by tam zamieszkać. Demogra-
fowie szacują, że w 2050 roku 
w Łomży będzie żyło tylko 
34 tysiące osób. Jako jedną 
z szans rozwojowych autor 
wskazuje możliwość stworze-
nia w ramach  tzw „układów 
multipolarnych” (wielobie-
gunowych) układu między 
Łomżą a Ełkiem. Sądzę, że 
korzystniejszym układem dla 
Łomży mógłby być układ 
między Łomżą a Ostrołęką ze 
względu na powstające połą-
czenia drogowe (via Baltica)  
i zapowiedź minister Mikołaja 
Wilda budowy połączenia ko-
lejowego między Warszawą  a 

Giżyckiem poprzez m.in. Ostrołękę 
i Łomżę. 

Połączenia drogowe i kolejowe 
oraz realizacja przez Łomżę funk-
cji naukowo-akademickich wpły-
nąć mogą  na wiele dziedzin życia 
społeczno - gospodarczego naszego 
miasta. Jest to istotna rola gospo-

darcza, społeczna, kulturotwórcza 
czy wreszcie prestiżowa pozwalająca 
na zatrzymywanie procesu drenażu 
zdolnych i twórczych osób, które 
mogłyby zwiększać potencjał do-
bra wspólnego. Państwowa Wyższa 
Szkołą Informatyki i Przedsiębior-
czości oraz inne prywatne szkoły 

wyższe w Łomży i Ostrołęce są 
optymalnym miejscem rozwoju 
społecznego. Oczywistym wa-
runkiem są miejsca pod inwe-
stycje, które można byłoby po-
zyskiwać przy współpracy gmin 
położonych między Łomżą a 
Ostrołęką. 

Natomiast w perspektywie 
bliższej troska o dobro wspól-
ne to troska, o pamięć, o na-
szą przeszłość i miejsca z nią 
związane. Są to przede wszyst-
kim zabytki sakralne (Katedra, 
Klasztor Ojców Kapucynów, 
Klasztor Sióstr Benedyktynek, 
Cmentarz Łomżyński z 1801 
mroku przy ulicy Mikołaja 
Kopernika, zwanej dawniej uli-
cą św. Mikołaja). Szczególnie 
Stary Cmentarz Łomżyński 
wymaga  ciągłej troski i utwar-
dzenia wielu ścieżek dojścia do 
grobów naszych przodków i 

oczywiście ciągłej rekonstrukcji 
zabytkowych nagrobków. Hala 
Targowa, która niebawem sta-

nie się Halą Kultury powinna być 
miejscem kształtowania i pogłę-
biania międzypokoleniowej więzi 
w obszarze szeroko pojętej  kultury. 
Brakuje nam zewnętrznych symboli 
podkreślających bogactwo 600-let-
niej historii. Stary Rynek  Łomżyń-
ski wzbogacić powinny płaskorzeź-
by Księżnej Anny i Księcia Janusza, 
a także Świętego Brunona z Kwer-
furtu  i świętego  Andrzeja Boboli.  

Brakuje w Łomży miejsc w 
Domach Pomocy Społecznej. 
Zwiększenie liczby miejsc przy 
starzejącym się społeczeństwie jest 
warunkiem niezbędnym. Przy prze-
nosinach Wojewódzkiego Ośrodka 
Terapii i Uzależnień do tzw ”Szpi-
tala Zakaźnego” powinien powstać 
całodobowy ośrodek geriatryczny 
(Zakład Opiekuńczo- Leczniczy).

Wielu starszych mieszkańców 
w Łomży posiada szereg cennych 
umiejętności, które mogliby w „Ban-
ku Czasu” wymieniać na potrzebne 
im świadczenia, np. nauka języka 
obcego za sprzątanie mieszkania. 
Natomiast dla najuboższych wzo-
rem innych miast można by stwo-
rzyć tzw „jadłodzielnie” ustawiając 
lodówki, do których każdy mogliby 
przynosić żywność a  korzystać z 
niej mogliby głodni i ubodzy.

Łomża aktywna, otwarta i no-
woczesna to nasz wspólny cel, który 
umożliwi nasz rozwój społeczno- 
gospodarczy.

Jako Łomżyński Społecznik 
Roku 2017 będę dążył do tworze-
nia przychylnych warunków życia 
dla mieszkańców całego naszego 
miasta. 

Łomża – mój dom, moja troska.

Troska o dobro wspólne  
– to moje zadanie w samorządzie 

Straż pożarna to powołanie, a nie za-
wód jak każdy inny. Strażak musi być 
w swoją służbę zaangażowany bez 
reszty. Nie ma tam miejsca dla ludzi 
przypadkowych. Prędzej czy później 
odchodzą. Zostają ci, którzy całym ser-
cem są oddani sprawom ochrony ludzi 
i ich dobytku.  

- Dlatego jestem w środowisku 
pożarniczym  - podkreśla z mocą 
druh Marek Adam Komorowski.  

Z zawodu prawnik, od blisko 20 
lat pełni funkcję prezesa Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych  
RP w Zambrowie. Jako wiceprze-
wodniczący, a od 6 lat przewodni-
czący Głównego Sądu Honorowego 
Związku OSP RP, jest pierwszym 
w historii mieszkańcem wojewódz-
twa podlaskiego z tak ważną funkcją 
w OSP na szczeblu krajowym.     

- Inspiracją jest dla mnie Bo-
lesław Chomicz, który był wy-
bitnym twórcą i autorytetem 
polskiego ruchu ochotniczego 
pożarnictwa. Bolesław Chomicz, 
to  żarliwy Polak – patriota, całym 
sercem oddany swemu narodowi 
i państwu. Usunięty przez władze 
carskie z pracy i skazany na 2 mie-
siące więzienia za posługiwanie 
się  językiem polskim w ówczesnej 
administracji. Pod jego kierownic-
twem utworzono Główny Zwią-
zek Straży Pożarnych RP, którego 

został pierwszym 
prezesem. W 1939 
roku został ranny 
podczas obrony 
Warszawy.W la-
tach okupacji nie-
mieckiej i radziec-
kiej był jednym 
z organizatorów 
Strażackiego Ru-
chu Oporu „Ska-
ła”. Pełnił  funkcję 
dowódcy Okręgu 
Warszawsko – Lu-
belsko – Biało-
stockiego, a jedno-
cześnie kierował   
Konspiracy jnym  
Związkiem Straży 
Pożarnych. Po II 
wojnie światowej 
Bolesław Cho-
micz, nie chcąc podporządkować 
się władzom komunistycznym, 
wycofał się całkowicie z działalno-
ści - przybliża postać znakomitego 
pioniera patrioty i strażaka Marek 
Adam Komorowski.  

Bolesław Chomicz systema-
tycznie troszczył się o doskonalenie 
systemu ochrony przeciwpożaro-
wej, a także unowocześnianie straży 
pożarnych.  Medalem jego imienia 
Zarząd Główny Związku OSP RP 
honoruje wybitnych działaczy po-
żarnictwa.  

- Dla nas kolejną osobą - wzo-
rem jest  Bolesław Pruszyński. 
Praktycznie prawie całe swoje życie 
poświęcił straży pożarnej i muzyce. 
Grał w orkiestrze w carskim wojsku 
między innymi w Petersburgu. Re-
aktywował Zambrowską Orkiestrę 
OSP w niepodległej Polsce, zosta-
jąc jej kapelmistrzem w 1920 roku 
i  prowadził ją ponad 50 lat - dodaje 
prezes Marek Adam Komorowski. 

Pod jego przewodnictwem in-
tegruje się środowisko strażackie 
powiatu zambrowskiego. Od 20 lat  

druhowie  biorą udział 
w szkoleniach. Odwie-
dzali   też m. in.  Zarząd 
Główny Związku OSP 
RP, Muzeum Pożar-
nictwa w Warszawie,  
Sejm RP, Muzeum Po-
wstania Warszawskiego,  
Jednostkę Ratowniczo 
- Gaśniczą nr 15 Ko-
mendy Miejskiej PSP 
w Warszawie dla zapo-
znania się z działania-
mi grup ratowniczych.  
Kolejny wyjazd do Haj-
nówki  służył poznaniu 
specyfiki działań  na te-
renach leśnych, a do Ka-
towic    -Szopienic – na-
uce jak prowadzić akcje  
w dużych aglomeracjach 
miejskich,.

- Zwiedziliśmy Centralne Mu-
zeum Pożarnictwa w Mysłowicach 
oraz kopalnię węgla kamiennego 
„Guido” w Zabrzu. Szkolenia od-
bywaliśmy również w Centrum 
Naukowo - Badawczym Ochro-
ny Przeciwpożarowej im. Józefa 
Tuliszkowskiego - Państwowym 
Instytucie Badawczym w Józefo-
wie, a obejrzeliśmy n. in. Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
- informuje Marek Adam Komo-
rowski.

Wielkim wydarzeniem dla za-

mbrowskich strażaków był udział 
w spotkaniu ze  świętym Janem 
Pawłem II w Drohiczynie w 1999 
roku.

Z inicjatywy druha prezesa 
Marka Adama Komorowskiego 
oddział powiatowy posiada ufundo-
wany przez społeczeństwo sztandar 
oraz własne odznaczenie strażac-
kie. Ponadto jest on współautorem 
książki „Strażacy Powiatu Zam-
browskiego”. Praca ta otrzymała  
I nagrodę w VIII Konkursie na pra-
ce popularnonaukowe i badawcze 
dotyczące historii pożarnictwa or-
ganizowanym przez Zarząd Głów-
ny Związku OSP RP.

Zarząd Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP w Zambrowie wybił 
cztery pamiątkowe medale okolicz-
nościowe: z okazji 110 i 115-lecia 
i OSP Zambrów, oraz z okazji wrę-
czenia Oddziałowi Powiatowemu 
Związku OSP RP w Zambrowie 
sztandaru i 20-lecia działalności.

- Bycie strażakiem to dla mnie 
wielki zaszczyt. Szczególnie, gdy 
się zasłuży na zaufanie tych wspa-
niałych ludzi, którzy zdecydowali 
się powierzyć mi funkcję kierowni-
czą w powiecie i ważną rolę w OSP 
w kraju. To zobowiązanie do jeszcze 
większego zaangażowania w dzia-
łalność na rzecz ruchu strażackiego 
– podsumowuje Marek Adam Ko-
morowski.

Bycie strażakiem to dla mnie zaszczyt

Tadeusz Kowalewski, Prawo i Sprawiedliwość, 
kandydat do Rady Miejskiej Łomży
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w życiu gospodarczym regionu to: 
Ann Marie z branży meblarskiej, 
Nemitech, projektant i  wykonawca  
linii technologicznych oraz firma 
Rafała Pajera  z dziedziny gastrono-
mii. Po odbiór statuetki pojawili się 
na scenie Janusz Grzegorz Korsan 
i Paweł Szymański z Nemitechu.

- Jesteśmy przykładem, że 
w Łomży mamy też przemysł 4.0, 
nowe technologie. Z emocji głos 
mi drży, dziękuję pracownikom, 
partnerom, klientom  za zaufanie. 
Mamy motywację  do dalszego 
działania - mówili obaj.    

"Firma z Sercem" 

Aby uzyskać tytuł "Firmy 
z Sercem" trzeba było wykazać  się 
nie tylko sukcesami ekonomicz-
nymi, ale także zaangażowaniem 
w rozwiązywanie społecznych  
problemów regionu. Nominowa-
ne były firmy: Edpol  Food and 
Innovation, specjalizująca się 
a w dziedzinie produktów i dodat-
ków spożywczych;  PEPEES, kra-
jowy potentat w produkcji skrobi 
ziemniaczanej;  Bona, producent  
wyrobów spożywczych. 

- To może i dobrze, że tak świę-
tujemy biznesowo, a nie prowadzi-
my kampanię wyborczą -  stwierdził 
z uśmiechem marszałek Jerzy Lesz-
czyński. - Biznes to miejsca pracy, 
rozwój, podatki,  które przecież wy-
korzystują - mam nadzieję, że do-
brze - samorządy.  

Figurkę  Anioła otrzymał prezes 
Bony Leszek Krzyżkowiak.

- Dziękuję organizatorom  tej 
pięknej gali i władzom miasta za 
zaangażowanie gospodarcze. Anioł 
należy się wszystkim moim współ-
pracownikom - mówił.  

Pracodawca Jutra

Ważny głos przy wyborze Pra-
codawcy Jutra  miał Powiatowy 
Urząd Pracy i jego dyrektor Mie-
czysław Bieniek podkreślał, jak do-
brze współdziała się jego instytucji  
z firmami Edpol, Bona oraz Uboj-
nia Zwierząt Robert Rytel, która 
w efekcie została uhonorowana.     

- Nasza firma jest jedną z trzech 
największych w Polsce w tej branży 
z wyłącznie polskim kapitałem - 
podkreślił Robert Rytel.   

Inwestor Roku

O tytuł Inwestora Roku ubiegały 
się: Edpol oraz dwie spółki produku-

jące m. in. okna, drzwi i inne elementy 
budowlane - Domel i Sonarol. "Aniel-
skie" skrzydła trafiły do Sonarolu. 

- Cytując klasyka: Przede 
wszystkim gospodarka, głupcze! 
Rolą samorządów jest głównie 
stworzenie jak najlepszego klimatu 
dla biznesu - powiedział Wiesław 
Grzymała, przewodniczący Rady 
Miejskiej Łomży.

Pod nieobecność szefa Sonarolu, 
Stanisława Najdy, statuetkę odebra-
ła jego siostra Halina Sowa.     

Ambasador Ziemi Łomżyńskiej

Ambasador Ziemi Łomżyńskiej 
do innych elementów sukcesu powi-
nien dokładać także obecność i pro-
mocję Ziemi Łomżyńskiej w Polsce 
i na świecie. Kapituła  uznała,  że 
z trójki: PEPEES, Teatr Lalki i Ak-
tora, organizator międzynarodowego 
festiwalu "Walizka"  oraz Monika 
Żochowska, pochodząca z Drozdo-
wa współzałożycielka dynamicznie 
rozwijającej się firmy Phenicoptere 
z branży kosmetycznej (rękawice 
Glove do demakijażu), to właśnie ona 
tym razem zasługuje na wyróżnienie.

Monika Żochowska nie mogła 
wziąć udziału w gali, ale na lotni-
sku przed  wylotem biznesowym 
do Tajlandii nagrała swoje przesła-
nie do uczestników gali, a figurkę 
Anioła  otrzymał w jej imieniu, 
brat Marcin Żochowski, pracow-
nik firmy. Jak stwierdził, cel wspól-
niczek, Moniki i Ewy, jest prosty 
- rękawiczki Glove w łazience każ-
dej pani na świecie.         

- Dziękuję serdecznie za to wy-
różnienie , życzę wspaniałego wie-
czoru i do zobaczenia  - powiedziała 
Monika Żochowska. 

Firma Roku 

Kategoria Firma Roku,, nie 
przyniosła wielkich niespodzianek, 
ponieważ  pojawiły się w niej pod-
mioty, które miały już tego wieczora 
nominacje, a nawet statuetkę Anioła: 
Edpol, PEPEES i Sonarol.  Na sce-
nę po główny laur zaproszony został  
prezes Edpolu Wojciech Dąbrowski.

- To ogromny zaszczyt odbie-
rać takie wyróżnienie od samorządu 
miejsca, w którym urodziłem się ja, 
moja małżonka i moje dzieci. Dzisiaj 
sukces firmy to nie sukces jednostki, 
a sukces zespołu. Chcę pogratu-
lować wszystkim nominowanym 
i nagrodzonym, którzy codziennie 
tworzą potencjał naszego regionu 
i państwa. Jestem przekonany, że 
firmy będą się znacząco rozwijały 
i zasilały krwioobieg finansowy - 
podzielił się refleksją Wojciech Dą-
browski dedykując "Anioła" żonie.

Super Anioł          

Co najmniej kilka z obecnych na 
gali podmiotów jest obecnych w go-
spodarce Ziemi Łomżyńskiej  od 
dziesięcioleci, a w tej kategorii mini-
malny "staż" organizatorzy określili 
na 20 lat . 

- Moglibyśmy znaleźć tak wspa-
niałych firm wiele, ale możemy na-
grodzić tylko jedną. Jest mi bardzo 

miło poinformować że jest to firma 
PEPEES S.A. - powiedział prezy-
dent Mariusz Chrzanowski, który 
finalizował galę wspólnie ze starostą 
Elżbietą Parzych.    

Tradycjami,  wielkością, zasię-
giem działania trudno w Łomży 
"przebić" jednego z największych  
w kraju producentów skrobi, jedy-
ną spółkę z  warszawskiej giełdy, 
50-letnią firmę Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Spożywczego PEPEES. 
Dlatego, już  bez  przyznawania no-
minacji  Super Anioła na scenę po 
odbiór nagrody zaproszony został 
Tomasz Rogala z zarządu spółki.

- To wielkie wyróżnienie, wiel-
ki zaszczyt i odpowiedzialność. 
Chciałbym podziękować i wyrazić 
uznanie dla organizatorów tak zna-
czącego wydarzenia oraz pogratulo-
wać wszystkim laureatom. Sukces 
nie byłby możliwy bez naszych pra-
cowników - grupa PEPEES - za-
trudnia pół tysiąca osób. Dziękuję 
im za kreatywność,  zaangażowanie 
pracowitość i taki łomżyński upór - 
podsumował Tomasz Rogala.   

"Anioły" laureatom wręczali 
m. in. prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski, starosta Elżbieta 
Parzych oraz ich zastępcy Andrzej 
Garlicki i Lech Szabłowski, Witold 
Karczewski z Białostockiej Izby 
Przemysłowo - Handlowej, marsza-
łek Jerzy Leszczyński, przewodni-
czący samorządów Łomży i powiatu 
łomżyńskiego Wiesław Grzymała 
i Jarosław Kulesza, wiceprzewodni-
czący Sejmiku Marek Olbryś.   

Muzyczną oprawę gali stworzyli 
akordeoniści z Art of Trio oraz "be-
skidzkie anioły", czyli  zespół Dzień 
Dobry z Bielska-Białej.     

Przedsiębiorcze Anioły są na Ziemi Łomżyńskiej  

Od Panamy do Białorusi - tak Witold Karczewski, 
prezes Izby Przemysłowo - Handlowej w Białym-
stoku określił rozmach przedsięwzięcia, które 
zrealizował  w województwie podlaskim i Łomży. 
Dzięki współpracy Krajowej Izby Gospodarczej 
na spotkania z biznesem regionu zjechali repre-
zentanci kilkunastu ambasad obecnych w Polsce, 
głównie radcy ekonomiczni.

W białostockiej części wydarzenia dy-
plomaci wzięli udział we Wschodnim Kon-
gresie Gospodarczym i zapoznali się z dzia-
łalnością kilku firm. W Łomży zaczęło się 
od odświętnej gali Łomżyńskich Aniołów 
Biznesu, a potem przyszła kolej na bardziej 
roboczą część, na którą złożyły się odwiedzi-
ny w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Piątnicy oraz bezpośrednie spotkania z lo-
kalnymi  przedsiębiorcami w Parku Przemy-
słowym Łomża.

Tam właśnie Witod Karczewski i przed-
stawiciele innych krajowych podmiotów 
z otoczenia biznesu zbierali gratulacje 
i podziękowania za zorganizowanie spotkania. 
Radcy natomiast mieli za zadanie zaprezento-
wać siebie i swoje kraje. Kilka osób uczyniło 
to po polsku, m.in. przedstawiciel Ukrainy 
Igor Baraneckij czy Xu Xiaofeng z Chin, któ-
ry zadeklarował otwartość na wszelkie formy 
współpracy. 

- Chciałbym serdecznie przywitać naszych 
gości z wielu krajów, ale także przedsiębiorców 
z Łomży. Wiem jak często działalność  wa-
szych przedsiębiorstw wykracza poza granice 
Polski. Dlatego tym razem chcemy porozma-
wiać bardziej o sprawach międzynarodowych. 
W tej kadencji organizowaliśmy już podobne 

spotkania, by naszym lokalnym przedsiębior-
com dać możliwość nawiązywania kontaktów, 
a może i od razu kontraktów. Dziękuję za tę 
możliwość, bo przy wielu okazjach, np. w Kra-
jowej Izbie Gospodarczej przekazywałem 
informacje o Łomży, wyłącznie pozytywne. 
Nasze miasto jest piękne i otwarte na rozwój 
przedsiębiorczości  W osobie pana Witolda 
Karczewskiego mamy wielkiego przyjaciela 
i ambasadora Ziemi Łomżyńskiej. Już wie-
lokrotnie przekonaliśmy się, że możemy na 
niego liczyć, dziękujemy i liczymy na więcej 

– mówił prezydent Mariusz Chrzanowski 
otwierając spotkanie.

Zagraniczni radcy mieli okazję zapoznać 
się z ogólną ofertą gospodarczą Łomży i Zie-
mi Łomżyńskiej przygotowaną przez Urząd 
Miejski i Starostwo Powiatowe.

Prezydent Mariusz Chrzanowski podkre-
ślił przede wszystkim dwa czynniki.

- Otwierają się przed nami jeszcze więk-
sze niż dotąd możliwości. Polska się rozwi-
ja, jest wzrost gospodarczy, bezrobocie się 
zmniejsza. W Łomży w 2014 roku bezro-

bocie było powyżej 16 procent dzisiaj jest to 
8,6 procent. A to oznacza, że potrzebne będą 
atrakcyjne tereny inwestycyjne z dobrym sko-
munikowaniem z centrum kraju. Taką moż-
liwość da nam Via Baltica, która powinna 
być gotowa w 2021 roku. Także w granicach 
miasta chcemy się przygotować  na ten boom 
gospodarczy, który czeka nasz region. Wierzę, 
że już w następnym roku zostanie  przyjęty 
plan miejscowy dla rejonu ulicy Meblowej, 
czyli otwarcie możliwości na duże inwesty-
cje - 160 hektarów. Już dzisiaj zapraszamy. To, 
co najlepsze jest jeszcze przed nami Wszelkie 
wskaźniki wskazują na to, że przyszła pora 
na Łomżę i pamiętajcie państwo,  jesteśmy 
otwarci na inwestycje i innowawcje – mówił 
prezydent Mariusz Chrzanowski.  

Wicestarosta Marek Szabłowski wskazy-
wał na atuty powiatu, jako terenu szczególnie 
dobrze przygotowanego do podejmowania 
inicjatyw z dziedziny przetwórstwa rolno – 
spożywczego.    

Witold Karczewski z kolei przeprowadził 
zupełnie „bezpośredni marketing” zachwa-
lając wyroby firmy PEPEES, przede wszyst-
kim maltodekstrynę ziemniaczaną, znacznie 
zdrowszą od kukurydzianej...

- … którą jecie w tych zupkach. Mam też 
nadzieję, że jak przyjedziemy z rewizytą, to 
znajdziemy na waszych stołach wyroby OSM 
Piątnica – mówił szef Izby Przemysłowo – 
Handlowej w Białymstoku.

Potem przyszedł czas na indywidualne 
ustalenia, wymianę adresów i tekefonów kon-
taktowych.    

Gospodarcza Łomża wyrusza w świat i zaprasza świat do siebie 
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Parlamentarzyści, a także 
kandydaci w wyborach sa-
morządowych uczestniczyli 
w konwencji wyborczej Ko-
alicji Obywatelskiej w Łomży. 

- Wiem, jak waleczni 
i zdeterminowani są kan-
dydaci Koalicji Obywatel-
skiej w Łomży – mówił 
Borys Budka, wiceprze-
wodniczący Platformy 
Obywatelskiej. - Koalicja 
Obywatelska daje nadzieję 
milionom Polaków. W sa-
morządzie mamy samych 
pasjonatów, dobrze przy-
gotowanych do pełnienia 
funkcji. Osoby, które nie 
traktują samorządu, jako trampo-
liny do własnej kariery. To ludzie 
traktujący samorząd, jako możli-
wość rozwiązywania problemów. 21 
października będziemy mieli okazję, 
aby obecnej władzy pokazać czer-
woną kartkę – kontynuował.  

Jak przekonywał Borys Budka,  
kandydaci Koalicji Obywatelskiej są 
otwarci, potrafią rozwiązywać pro-
blemy. W Łomzy takim przykładem 
ma być m.in. Maciej Borysewicz. 

- Wybierzmy do  samorządu 
ludzi, którzy są otwarci na innych.  
Potrafią  rozwiązywać ludzkie pro-

blemy. Jeśli ktoś oskarża samorządy, 
że niewłaściwie wydatkują pieniądze 
europejskie to jest hipokrytą. Nieza-
leżność samorządu od administracji 
rządowej jest najważniejszym osią-
gnięciem po 1990 roku - mówił Bo-
rys Budaka, wiceprzewodnioczący 
Platformy.

Jak przekonywał Robert Tysz-
kiewicz w wyborach samorządo-
wych w Łomży Koalicję Oby-
watelskę reprezentują najlepsi 
kandydadaci.    

- Przyjechaliśmy tu po to, aby 
was wesprzeć. Koalicja Obywatel-

ska ma bardzo dobrych 
kandydatów.  Naszym 
kandydatem jest Ma-
ciej Borysewicz. Znam 
Maćka od wielu lat. 
To prawdziwy pasjonat 
Łomży. Był doradcą 
wojewody podlaskie-
go, jest wykładowcą na 
łomżyńskiej uczelni i 
dobrze zna problemy 
tego miasta. Łomża 
potrzebuje prawdziwej 
zmiany - zapewniał Ro-
bert Tyszkiewicz, prze-
wodniczący Platformy 
Obywatelskiej w woje-
wództwie podlaskim.  

Maciej Borysewicz przekonywał 
natomiast, jak ważną rolę mają wy-
bory samorządowe.  

- Jesteśmy na półmetku kampa-
nii wyborczej, ale czy rozmawiamy 
o konkretach? Słyszymy różne miłe 
rzeczy, na przykład że będzie wybu-
dowana w Łomży kolej. Pytanie tylko 
kto to sfinansuje? Oczywiście Unia 
Europejska, której sztandar nie daw-
no w Łomży wykopywano... Ostrze-
gam tych huraoptymistów, jeśli nie 
podejmiemy działań oszczędnościo-
wych grozi nam bankructwo. Takim 
przykładem jest gmina Ostrowce, 

która będzie zlikwidowana za długi. 
Czy chcemy takiego scenariusz dla 
Łomży? - pytał kandydat na pre-
zydenta Łomży. - Po wyborach w 
pierwszej kolejności zbilansujemy bu-
dżet na 2019 rok.  Zdecydujmy, z któ-
rych inwestycji możemy zrezygno-
wać. Skończymy z rozdawnictwem 
publicznych pieniędzy. Przestaniemy 
wydawać środki na nieefektywną pro-
mocję. Imprezy, festyny owszem, ale 
finansowane z pieniędzy sponsorów, 
a nie z pieniądzy publicznych. Zaosz-
czędzone w ten sposób  przeznaczy-
my na stypendia i płatne staże oraz 
zajęcia pozalekcyjne. Skończymy z 
kumoterstwem. Miasto przestanie 
być wiecznym sponsorem nietrafio-
nych decyzji. Przyjrzymy się działal-
ności miejskich spółek, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ich prezsów i 
dyrektorów. Plan spotkań w gabinecie 
prezydenta będzie dostępny online. 
Mieszkańcy muszą wiedzieć z kim 
spotyka się prezydent – zapowiadał 
Maciej Borysewicz. 

W  czasie konwencji wyborczej 
zaprezentowani zostali kandydada-
ci Koalicji Obywatelskiej do rady 
Miejskiej Łomży i Sejmiku Woje-
wództwa Podlaskiego. Kandydatami 
do Sejmiku są między innymi Ceza-
ry Kisiel i Jacek Piorunek. 

Okręg wyborczy nr 1: 
1 OSZKINIS Stanisław 61 lat
2 KARWOWSKI Przemysław Filip 61 lat
3 ZACHARZEWSKA Iwona 50 lat
4 PIETRZAK Paweł 47 lat
5 MALINOWSKA Marzena Elżbieta 53 lata
6 ZAKRZEWSKA Agnieszka Sylwia 35 lat
7 SUTKOWSKI Andrzej 53 

Okręg wyborczy nr 2: 
1 SERDYŃSKI Piotr 26 lat
2 CYMEK Bogusława 57 lat
3 WANIEWSKA Hanna Bożena 57 lat
4 KIEŁCZEWSKA-SZMIT Beata Halina 40 lat
5 CIECIÓRSKI Janusz Józef 59 lat
6 DĄBROWSKI Tomasz 30 lat
7 BUKOWSKI Robert Adam 50 lat 

Okręg wyborczy nr 3: 
1 ŚLEDZIEWSKA Edyta 42 lata
2 GAŁĄZKA Marzena 40 lat
3 ROSIECKA-MALINOWSKA 
Agata Maria 52 lata
4 DZIERZGOWSKA Joanna 47 lat
5 TREPANOWSKI Tadeusz Władysław 
64 lata
6 RASZCZYK Marek Wojciech 60 lat
7 ŁEPKOWSKA-GOŁAŚ Alicja 35 lat
8 PIORUNEK Tadeusz 70 lat
9 DĘBSKI Adam 44 lata 

Okręg wyborczy nr 4: 
1 BORYSEWICZ Maciej Andrzej 39 lat
2 BŁOGOSŁAWSKI Marcin 38 lat
3 PODOLAK Agata Agnieszka 53 lata
4 PIANKO Agnieszka 32 lata
5 SOKÓŁ Tomasz 46 lat
6 SZYMAŃSKA Urszula 56 lat
7 OSTROWSKI Marian 44
8 MOGIELNICKI Rafał 38 lat 

Zdeterminowani i waleczni, którzy chcą Łomży bez kompleksów

Tadeusz Trepanowski, Borys Budka i Maciej Borysewicz
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Marlena Siok: - II Międzynarodowe Forum 
Gospodarcze. Inicjatywa młoda, ale już 
prężnie zdobywająca kolejne doświadcze-
nia... 

Agnieszka Barbara Muzyk: - Ini-
cjatywa jest młoda, ale jednocześnie, 
jeżeli chodzi o potencjał i zawartość 
merytoryczną, nabiera ogromnej doj-
rzałości. W ubiegłym roku udało się 
zorganizować członkom Łomżyńskie-
go Forum Samorządowego, czyli 19 
samorządowym organizmom stowarzy-
szonym w naszej organizacji, pierwsze 
Międzynarodowe Forum Gospodarcze, 
które przebiegało pod znakiem inno-
wacyjności. Udało się uzyskać na to 
przedsięwzięcie środki z  Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Uznało ono, że 
jest to doskonała forma promocji regio-
nu w Polsce i poza jej granicami, jeśli 
chodzi o potencjał gospodarczy i in-
nowacyjny. Efektem ubiegłorocznego 
międzynarodowego forum było m.in. 
wydanie folderu, który reprezentował 
nasze samorządy w języku polskim 
i angielskim, stworzenie filmu promo-
cyjnego, na co nie mieliśmy własnych 
środków. Jednak najistotniejszym efek-
tem było opracowanie pierwszej w kra-
ju strategii innowacji. Jest to dokument 
stanowiący punkt wyjścia do dalszych 
działań promujących nasz region. Nie 
można zapomnieć również o tych wa-
lorach niematerialnych forum. Mam tu 
na myśli  zjednoczenie przedsiębiorców 
z Polski i spoza granic kraju, samorzą-
dów stowarzyszonych w Łomżyńskim 
Forum Samorządowym wraz z miasta-
mi partnerskimi i z tymi przedsiębior-
stwami, które brały udział międzyna-
rodowym forum.  Efektem forum były 
konkretne porozumienia gospodarcze, 
czyli umowy handlowe. Dzięki temu 
mogliśmy zaprezentować niezwykle 
innowacyjne firmy, które funkcjonu-
ją w subregionie łomżyńskim. W tym 
roku rozszerzyliśmy formułę. Polega 
to na dwóch aspektach. Pierwszy jest 
taki, że w tym roku finansuje to przed-
sięwzięcie Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, ale dołączyły do 
współpracy jeszcze dwa ministerstwa: 
Infrastruktury oraz Przedsiębiorczości 
i Technologii. Jest to unikatowe wyda-
rzenie. Pokazuje, jak bardzo rządowi 
polskiemu zależy na tym, aby inwesto-
wać i pokazywać walory regionów, ta-
kich jak nasz. Drugi aspekt  tegorocznej 
nowości polega na tym, iż dołączyło 
do nas również Ministerstwo Nauki. 
Oczywistością jest to, że sam rozwój 
biznesu w porozumieniu z admini-
stracją to nadal za mało. Ministerstwo 
Nauki przyjęło wyzwanie innowacji. 
Nie da się wdrażać pomysłu bez udzia-
łu nauki. Tegoroczne forum działa pod 
hasłem: Nauka, Biznes, Administracja. 
Zależy nam by pokazać, jak te trzy 
ważne podmioty mogą współpracować 
na rzecz naszego subregionu. Gościmy 
przedstawicieli z największych spół-
ek skarbu państwa. Mowa tu o PKN 
ORLEN czy Grupie Azoty. Łomża ma 
duże długi, a chcemy inwestować, roz-
wijać się. Pomysłem oczywistym jest to, 

by robić to przy pomocy środków rzą-
dowych. Tym samym chcemy pokazać, 
że jesteśmy gotowi. Umiemy współpra-
cować z samorządami, rozumiemy zna-
czenie uczelni wyższych i doceniamy 
przedsiębiorców, którzy działają w na-
szym regionie. Z drugiej zaś strony wie-
my, że nie możemy działać wyłącznie 
w gospodarce lokalnej. Stąd zaproszenie 
skierowane do firm z wielu państw, któ-
rym mówimy: zobaczcie, jesteśmy wy-
kształceni, mamy potencjał, i umiemy 
współdziałać. Zapraszymy do nas, bo to 
właśnie my zyskaliśmy wsparcie rządu. 
Umiemy przekuć je we wspaniałe ini-
cjatywy gospodarcze. 

Nie pomijamy też młodych firm 
działających w naszym subregionie, 
które osiągają międzynarodowe suk-
cesy, a nie są tak znane, jak na to za-
sługują.

M.S: - Nie bez powodu podkreślamy, że 
forum to wydarzenie międzynrodowe. 
15 przedstawicieli krajów Europy i Azji, 
przedsiębiorcy, samorządowcy, parlamen-
tarzyści. Czy subregion łomżyński rzeczy-
wiście posiada tak silne zaplecze naukowo 
- badawcze, by być konkurencyjnym? 

A.M: - Jestem przekonana, że 
tak. W ubiegłym roku pokazaliśmy 
niezwykle innowacyjne i inteligentne 
firmy prowadzone przez młode osoby. 
Mamy też zakłady, które zachwycają 
swoim potencjałem i rodzinne firmy 
pokazujące ogromną klasę. Mamy się 
czym pochwalić i chcemy to pokazać 
w wymiarze promocyjnym. To jest jed-
no z kolejnych zadań stające przed II 
Międzynarodowym Forum Gospodar-
czym. Chcemy wypracować wnioski 
dla Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, w 4 panelach. Musimy 
wspólnie wypracować zasady współpra-
cy rządu i poszczególnych ministerstw. 
Chcemy również poznać oczekiwania 
przedsiębiorców, uczelni wyższych, po 
to żebyśmy rzeczywiście pokazywali, 
co jest w Polsce najlepsze i rzeczywi-
ście wspierali lokalne przedsiębiorstwa 
i lokalny biznes, również z wymiarze 
międzynarodowym. Te rekomendacje 
będą dotyczyły także tego, w jaki spo-
sób powinny uczestniczyć w tym uczel-
nie wyższe. Dla mnie niezwykle istotne 
jest to, że to forum jest traktowane, jako 
pewien rodzaj pilotażu. Jeżeli spełni 
stawiane przed nim oczekiwania, to 

rozwiązanaia te być może będą stoso-
wane na terenie całego kraju. Szcze-
rze na to liczymy. Obchodzimy w tym 
roku 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Z tej okazji zorgani-
zowaliśmy koncert będący ukłonem 
w stronę historii. Chcemy pokazać, że 
patriotyzm dnia dzisiejszego to: praca, 
merytoryczność i oddanie. Jesteśmy tu 
i teraz, pracujemy na rzecz naszej ma-
łej ojczyzny, Ziemi Łomżyńskiej, ale 
również Polski, pokazując jej walory, 
ściągając firmy, ministerstwa, zaprasza-
jąc spółki skarbu państwa, po to by dać 
możliwość rozwoju Łomży. Tak właśnie 
widzę patriotyzm, jako uczciwą i rzetel-
ną pracę, merytoryczność, poczucie od-
powiedzialności, za to co jest nam dane 
i zadane.

M.S: - To jakie zatem możliwości oferuje 
region, możliwości które wykorzystane 
pozwoliłyby na rozwój gospodarczy subre-
gionu łomżyńskiego?  

A.M: - To, że subregion łomżyński 
posiada możliwości i są one znaczą-
ce wykazała strategia innowacji, która 
została opracowana w ubiegłym roku. 
Okazuje się, że jest to region konkuren-
cyjny. Tutaj rozwijają się branże, które 
są z jednej strony bardzo innowacyjne, 
a z drugiej strony, kompletnie niedosza-
cowane. 

M.S: - A może warto byłoby rozwijać ob-
szary, w których subregion łomżyński ma 
ponadprzeciętny potencjał? Mam tu na 

myśli przemysł rolno – spożywczy, ekoin-
nowacje czy sektor medyczny... 

A.M: - Bardzo słuszna uwaga. I tak 
się dzieje. Proszę spojrzeć chociażby na 
te ekoprzedsięwzięcia, które wkom-
ponowywane są w nasz region. Mówił 
o tym m.in. goszczący w Łomży mi-
nister Henryk Kowalczyk. Mówiąc 
o czystym powietrzu i nastawieniu do 
środowiska, zaznaczał że z jednej stro-
ny jest to pomoc mieszkańcom, wła-
ścicielom domków indywidualnych, 
a z drugiej strony to ogromny impuls 
do rozwoju firm, które termomoderni-
zują swoje budynki. Minister Mikołaj 
Wild, gdy gościł u nas, wspominał tak-
że o udrożnieniu kanałów komunika-
cyjnych, co  pozwoliłoby na łatwiejsze 
dotarcie do naszego regionu turystów. 
Mamy uczelnie, które kształcą dosko-
nałych informatyków. Podczas forum 
odbywał się także maraton programi-
stów z udziałem naszych uczniów. Zo-
stały przed nimi postawione konkretne 
problemy gospdorczo – społeczne, do-
tyczące naszego subregionu, na które 
musieli zareagować. Mamy branże do-
tyczące zdrowia i urody, bardzo modne 
ostatnio z niezwykłym potencjałem 
rozwojowym, jeżeli chodzi o nasz 
subregionu. To forum jest po to, żeby 
udowodnić w skali krajowej, a tak-
że międzynarodowej, jak wiele nasz 
subregion ma do zaoferowania. Uzna-
liśmy, że powinniśmy rozmawiać na 
ultra fachowym poziomie i tak też zro-
biliśmy. Wspólnie z  przedstawicielami 
przedsiębiorstw, nauki i administracji 
dyskutujemy, co zrobić żeby  zachęcić 
do inwestowania. Co zrobić, żeby ścią-
gnąć kapitał, żeby nie zaciągać długów. 
Przy równoczesnym inwestowaniu 
w rozwój naszego miasta, chociażby ze 
środków rządowych. Musimy zachęcić 
spółki skarbu państwa i pokazać im, że 
jesteśmy konkurencyjni i mamy wiele 
do zaoferowania.

M.S: - Młodzi ludzie, którzy zdobywają 
wysokie kwalilifkacje i wykształcenie 
uciekają z naszego regionu. To problem, 
z którym wciąż się borykamy. Co zrobić, 
by ich tutaj zatrzymać? Czy w ogóle jest 
to możliwe? 

A.M: - Są dwa warunki. Przede 
wszystkim muszą pojawić się firmy, 
które godnie placą. Człowiek przy po-
dejmowaniu decyzji kieruje się racjo-
nalnością. Jednym z jej elementów jest 
czysta kalkulacja finansowa. Oszaco-
wanie, gdzie będzie mi łatwiej zarobić, 
kupić mieszkanie czy mieć stałą pracę. 
Bardzo często spotykam się z takimi 
dylematami. Jest na to tylko jedna me-
toda. Należy zacząć od gospodarki. Na 
naszym rynku muszą pojawić się takie 
firmy, które zatrudnią ludzi na godnych 
warunkach, które sprawią, ze w żaden 
sposób nie będzie opłacało się z tego 
miasta wyjeżdżać. Nawet jeżeli będą 
nieco niższe pobory. Jednak także niż-
sze koszty życia i utrzymania. Ja marzę 
o tym, żeby warunki finansowe były 
porównywalne. Muszą pojawić się fir-
my, które potrzebują fachowców i chcą 
tym fachowcom solidnie zapłacić. To 
jest pierwszy absolutnie konieczny wa-
runek. Stąd te działania Łomżyńskie-
go Forum Samorządowego. By zachę-
cić trzeba najpierw zachwycić tym co 
mamy. Pokazać możliwości inwesty-
cyjne, ale też możliwość dotarcia. Dla-
tego budowa Via Baltica, dlatego kolej, 
bo to jest udrożnienie kanału komuni-
kacyjnego. Nikt nie zainwestuje tam, 
gdzie nie może dojechać. Potem pozy-
skanie terenów inwestycyjnych, stwo-
rzenie dogodnych warunków przed-
siębiorcom. I w ten sposób powoli, 
systematycznie ludzie zaczną zostawać. 
Jestem o tym przekonana. Mamy pięk-
ne miasto, piękny subregion, wysoki 
poziom kształcenia, solidną bazę spor-
tową, rekreacyjną. Wszystko co trzeba.  
Nasze miasto to miasto bezpieczne, 
stworzone dla rodzin. Trudno mówić 
młodym zostańcie, jeśli nie mamy do 
zaoferowania zbyt wiele. My robimy 
tyle ile możemy i mam nadzieję, że to 
zaprocentuje powrotami. Nie zapomi-
najmy o seniorach. Im też należy stwo-
rzyć odpowiednie warunki do funk-
cjonowania. Wiele zostało zrobione, 
ale trzeba podjąć jeszcze wiele działań, 
by te osoby, które mieszkają w Łomży, 
czuły się mocno „zaopiekowane”. Nie 
zapominajmy też o tych którzy są na 
miejscu i podjęli decyzję że zostają. 

NA STARYM RYNKU AGNIESZKA BARBARA MUZYK

Nauka, Biznes, Administracja. Czyli szansa na rozwój Łomży
O możliwościach rozwoju, które drzemią w subregionie łomżyńskim, sposobach na ich wydobycie, zaprezentowanie i wykorzystanie na arenie międzynarodowej oraz II Międzynarodowym Forum 

Gospodaczym z Agnieszką Barbarą Muzyk, prezesem Łomżyńskiego Forum Samorządowego rozmawia Marlena Siok. 
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Grażyna Wolszczak. Aktorka, współautorka 
książki „Jak być zawsze młodą, piękną i bogatą”. 

Kobieta aktywna.

Porażki też są 
potrzebne
Jedna z najatrakcyjniejszych aktorek w kraju.  

Kobiety pytają ją, co zrobić, by wyglądać tak jak ona?

– Jak dbam o wygląd? Na pewno i fryzjer jest ważny, i makijaż, i kosmetyczka. I sport, i jedze-
nie... Ale ja mam swoją teorię – zdradza na stronie deluxe.trojmiasto.pl. Myślę, że jeśli człowiek 
jest zadowolony z życia, lubi siebie i ludzi, widzi szklankę do połowy pełną, to się przekłada na 
to jak wygląda. Mniej choruje, częściej się uśmiecha. Mam taki charakter, że jak coś się dzieje 
niedobrego, to potrafię machnąć ręką i powiedzieć sobie „no i co z tego”. 

– Lubię idealizować świat – mówi Faktowi.pl. Jak mówię mam charakter wioskowego głup-
ka. Wydaje mi się, że wszyscy mnie kochają, bo ja wszystkich lubię, więc jak mogłoby być inaczej? 
Rozum mi podpowiada: „weź się babo puknij w głowę”, ale z takim nastawieniem dużo łatwiej 
mi się żyje. Mam w nosie, czy ktoś coś do mnie ma. A jak już ma i potrafi o tym powiedzieć 
wprost to bardzo to doceniam. Jak ktoś mi nie daje takiej szansy, to po co mam się przejmować 
plotkami? Życie jest za krótkie. Szkoda życia na pierdoły i kłótnie.

Chciałabym powiedzieć, że niczego nie żałuję. Ale to nieprawda. Całe życie dawałam się po-
nieść fali – płynęłam tam, gdzie mnie poniosło. Teraz wiem, że czasem trzeba powalczyć i świa-
domie pokierować pewnymi rzeczami. Żałuję, że nie brałam spraw w swoje ręce. Ale nie żałuję 
doświadczeń, nawet tych najgorszych, bo każde doświadczenie jest cenne, czegoś uczy. Tylko od 
nas zależy, jak je wykorzystamy. Gdy dopadała mnie śmierć bliskiej osoby, czułam się strasznie. 
Z drugiej strony, po latach wiem, że to mnie w jakiś sposób zbudowało, dało mi siłę. Porażki też 
są potrzebne.

Grażyna Wolszczak była żoną aktora Marka Sikory (niezapomnianego odtwórcy roli Ariela 
w serialu „Szaleństwa Majki Skowron”). Przez 10 lat tworzyli udane małżeństwo. Z tego związku 
ma dorosłego już syna. Sielanka zakończyła się w 1996 roku.

– To był grom z jasnego nieba, że człowiek, który nigdy nie chorował, przewrócił się i umarł 
– wspomina aktorka na stronie uwaga.tvn.

Wiedziała, że reszty życia nie chce spędzić w samotności. 
– I napisałam list do Pana Boga z zamówieniem na seksownego monogamistę – opowiada 

Gali. Jakiś czas potem fotograf z agencji pokazywał mi zdjęcia. Patrzę: Czarek Harasimowicz! 
Znałam go z dawnych czasów. Kiedyś graliśmy w jednym filmie, nawet całowaliśmy się służbowo. 
Zadzwoniłam, żeby pożartować.

Minął rok bez żadnego kontaktu, aż niespodziewanie dostaję SMS-a od Czarka. Okazało 
się, że rozwiódł się, mieszka z mamą i ona kupiła pismo ze mną na okładce. Zaczęliśmy się spo-
tykać. Wierzę, że ktoś na górze ułożył ten scenariusz, ja tylko mogłam w lot złapać szansę albo 
ją przegapić. Jakieś półtora roku po naszym spotkaniu zajrzałam do szuflady. Razem ze starymi 
rachunkami telefonicznymi i wyciągami z banku leżał mój list do Pana Boga. Przeczytałam go 
i coś ścisnęło mnie za gardło. Dostałam sto procent tego, co chciałam!

Od 2002 roku są partnerami nie tylko w życiu, ale także w biznesie.
– A nic nie zapowiadało, że to będzie taki udany związek – opowiada Vivie! Znajomy Ce-

zarego tak się o niego bał, że powiedział wprost: „Jak skrzywdzisz mojego przyjaciela to urwę ci 
łeb i będzie się tak toczył po schodach: puk-puk, puk-puk". Jak widać nie musiał spełniać swojej 
groźby.

Aktorka 7 grudnia skończy 50 lat. Wygląda o kilkanaście lat młodziej i zapewnia, że nigdy 
nie czuła się lepiej – pisze Gala. „Wszyscy mnie pytają, jak ja to robię – uśmiecha się. – Przeczy-
tajcie moją książkę".

– Wierzę, że to, co się w życiu przydarza, nie jest przypadkowe, że czegoś ma nas nauczyć. 
Mnie nauczyło, by nie stawiać oporu przeznaczeniu. Czasem lepiej ulec, spasować przed decyzją 
losu. A starość? Da się ją przyjąć bez lęku, ze spokojem, w poczuciu spełnienia. I wierzę, że na taki 
stan ducha można zapracować. Staram się pielić stresy jak chwasty, wyrywać je z korzeniami i pa-
lić w ognisku. Ta metoda okazała się skuteczniejsza niż leki na depresję, kremy przeciwzmarszcz-

kowe czy na cellulit.

Wójtowie, starostowie, przedsiębiorcy, 
pracownicy naukowi, przedstawiciele 
administracji rządowej uczestniczyli w 
II Międzynarodowym Forum Gospodar-
czym, które jest sztandarową imprezą 

Łomżyńskiego Forum Samorządowego. 
Tym razem odbywała się pod hasłem 
„Nauka – Biznes - Administracja”.

- W ubiegłym roku samorzą-
dowcy spotkali się z przedsiębior-

cami. W tym roku doszli-
śmy do wniosku że należy 
jeszcze dołączyć środo-
wiska naukowe. Wspól-
nie zastanawiamy się,  jak 
współpracować aby Łom-
ża była silnym ośrodkiem 
gospodarczym. W na-
szym spotkaniu uczestni-
czą  goście z kilku krajów, 
przedsiębiorcy. Łomża 
może znajdować się w 
centrum zainteresowania 
dużych państwowych firm 
- powiedziała Agnieszka 
Muzyk, przewodnicząca 
Łomżyńskiemu  Forum 
Samorządowemu. 

W konferencji uczest-
niczył wicepremier Ja-
rosław Gowin, minister 
nauki i szkolnictwa wyż-
szego.

- Gospodarka rozwija 

się tam, gdzie ludzie chcą ze sobą 
współpracować,  gdzie jest kapitał 
zaufania. Mogę pogratulować sa-
morządowcom z Łomży i regionu, 
że potrafią współpracować z przed-
siębiorcami. Zachętą do współpracy 

biznesu z nauką są rozwiązania, któ-
re wprowadził  nasz rząd.  Za każdą 
złotówkę zainwestowaną  w badania 
i rozwój we współpracy z instytu-
cjami naukowymi przedsiębiorca  
może odpisać dwa złote od pod-

stawy opodatkowania - powiedział 
wicepremier Jarosław Gowin. 

W trakcie konferencji podpisane 
zostały listy intencyjne o współpra-
cy z ŁFS. Do  inicjatywy przystąpił 
samorząd powiatu ostrołęckiego. 

Wicepremier Jarosław Gowin gościem 
Łomżyńskiego Forum Samorządowego  

Agnieszka Barbara Muzyk, prezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego i Stanisław Kubeł, starosta powiatu ostrołęckiego dołączył 
do ŁFS
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dla siebie
Uwikłanie

TVP2 piątek 22.25, sobota 1.20

Tropem sprytnego mordercy podąża cyniczny komisarz 

Smolar i nieustępliwa prokurator Agata Szacka. Duet 

jest wybuchową mieszanką również z powodu łączącego 

ich w przeszłości romansu. Ekranizacja bestsellerowego 

kryminału Zygmunta Miłoszewskiego.

Gość
TVP2 sobota 23.30

David, młody weteran, odwiedza Petersonów. Mężczyzna, 

który walczył na froncie z ich nieżyjącym synem Calebem, 

zostaje przez nich przyjęty z serdecznością. On sam 

pomaga im poradzić sobie ze stratą syna. Zachowanie 

żołnierza budzi jednak niepokój w Annie, siostrze Caleba

Wielki biały 
ninja

TV Puls2 sobota 22.00, niedziela 14.10

Klan wojowników ninja adoptował małego Amerykanina, 

którego bliscy zginęli w katastrofie na morzu. Osierocony 

chłopiec przyjął japońskie imię Haru i trafił do elitarnej 

szkoły przyszłych ninja. Jego mistrz nie bez powodu stracił 

już nadzieję, że Haru kiedykolwiek opanuje wschodnie 

sztuki walki, ale…

Młoda 
Wiktoria

TVP1 niedziela 22.55

Opowieść o młodzieńczych latach wyjątkowej 

królowej, której panowanie przeszło do historii jako 

„epoka wiktoriańska". Monarchini zasiadała na tronie 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii przez 

63 lata (1838-1901). Już jako nastolatka Wiktoria była 

niezwykle niezależna.

Astrofia
ATM Rozrywka niedziela 19.00

Celebrytka Hildur dowiaduje się, że jej chłopak trafi do 

więzienia. Od tej pory dziewczyna musi sama zadbać 

o swój byt. Bez skutku próbuje znaleźć pracę. Za sprawą 

przypadku zostaje zatrudniona w sklepie, w którym 

nawiedzeni okularnicy kupują książki, komiksy i gry 

fabularne.

Jedna pani i dwóch kandydatów do jej serca

Intrygi córki
Judyta (Grażyna Wolszczak) – zbliżająca się 

do czterdziestki efektowna rozwódka i matka nie-
spełna 18 - letniej, pyskatej i nieznośnej córki Tosi, 
pracuje w redakcji poczytnego pisma dla kobiet, 
gdzie odpowiada na listy czytelniczek. Jej związek 
z Adamem (Paweł Deląg), przystojnym redakto-

rem radiowym, rozwija się w najlepsze. Nie jest to 
po myśli Tosi, która bardzo by chciała, żeby rodzice 
znów byli razem. Obrzydza jak się da życie Ada-
mowi. 

Adam dostaje półroczne stypendium do USA, 
zapewnia, że załatwi Judycie i Tosi amerykańską 
wizę na święta Bożego Narodzenia.

Tymczasem Tosia postanawia wykorzystać nie-
obecność Adama do zrealizowania własnego planu 
– sprowadzenia ojca (Cezary Pazura) z powrotem do 
domu. 

Popularność książek Kata-
rzyny Grocholi, a później wielki 
sukces kasowy „Nigdy w życiu", 
ekranizacji jej pierwszej powieści 
o perypetiach życiowych Judyty, 
właściwie gwarantował powodze-
nie kolejnym filmowym adapta-
cjom dzieł autorki. Reżyser Denis 
Delić wziął na warsztat napisaną 
w 2004 r. następną część opowie-
ści o Judycie.

Sukces kasowy. To jedenasty 
film, który po 1989 roku przycią-
gnął do polskich kin ponad mi-
lion widzów (2006). 

Ja wam pokażę
TVP Kultura sobota 13.40

Licealiści pod lawiną

Największa 
tragedia  

w polskich 
Tatrach

Alicja Domagała (Edyta Olszówka) jest mat-
ką dwojga licealistów – Wojtka (Mateusz Bana-
siuk) i Ani (Olga Frycz). Ma bardzo dobry kontakt 
z dziećmi i robi wszystko, by chronić je przed zagro-
żeniami. Nie jest zachwycona, gdy syn prosi o zgo-
dę na zimową wyprawę w góry, którą organizuje 
charyzmatyczny nauczyciel geografii (Przemysław 
Sadowski). Po trudnej rozmowie z mężem (Marcin 
Perchuć) kobieta przełamuje swój lęk i zgadza się na 
wyjazd Wojtka. 

Wczesnym rankiem grupa licealistów wychodzi 
pod opieką nauczyciela w góry. Nic nie zapowiada 
tragedii, która wkrótce się wydarzy. Z Rysów schodzi 
potężna lawina. Rozpoczyna się dramatyczna akcja 
ratownicza. Domagałowie nie tracą nadziei, że ich 
syn żyje. Ratownicy TOPR-u nie pozostawiają jed-
nak zrozpaczonym rodzicom złudzeń...

Film oparty na faktach. 28 stycznia 2003 roku 
wydarzyła się największa tragedia w historii polskich 
Tatr. Z Rysów zeszła lawina. Zginęło osiem osób: 
uczniowie tyskiego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Kruczkowskiego, student i opiekun grupy. Ostatnią 
ofiarę wydobyto z Czarnego Stawu pół roku później. 

Organizatora wycieczki, nauczyciela geografii, 
oskarżono o nieumyślne spowodowanie śmierci. 
Proces trwał do marca 2009 roku. Nauczyciel został 
uznany winnym zaniedbań, ale oczyszczony z zarzu-
tu podcięcia lawiny. Sąd skazał go na rok w zawie-
szeniu.

Cisza
Metro niedziela 20.00

będzie się działo

Kobiety 
też pragną 
przygody

Wspaniałe widowisko pełne ekspresji i napięcia, na przemian 
dramatyczne i komediowe.

Historia dwóch przyjaciółek z małego 
miasteczka w stanie Arkansas, które po-
stanawiają oderwać się od szarej egzysten-
cji i poznać smak przygody i ryzyka. 

Thelma (Geena Davis) jest gospody-
nią domową. Jej mąż, pomiata żoną i trak-
tuje jak służącą. Louise (Susan Sarandon) 
pracuje w miejscowym barze jako kelner-
ka. Kobieta dobiega czterdziestki i pragnie 
stabilizacji. 

Przyjaciółki same wyjeżdżają na 
weekend do wynajętego domku w górach. 

Kiedy zatrzymują się na pierwszy odpoczynek w przydrożnym barze, poznany 
mężczyzna usiłuje zgwałcić Thelmę, która po kilku kieliszkach zachowuje się zbyt 
swobodnie. Louise bez namysłu strzela do napastnika. 

Od tej chwili niewinna przejażdżka zamienia się w dramatyczną ucieczkę. W ży-
ciu Thelmy i Louise rozpoczyna się nowy rozdział. W obawie przed odpowiedzialno-
ścią jadą do Meksyku, gdzie mają nadzieję znaleźć bezpieczne schronienie. 

Pewnie nie wiesz…
Film otrzymał sześć nominacji do Oscara (w tym dla Davis i Sarandon), ale zdobył 

tylko jedną statuetkę – za najlepszy scenariusz oryginalny dla Callie Khouri. 
Brad Pitt, zagrał epizod, ale właśnie tym filmem zaczął wielką karierę.
W obawie przed masowymi buntami znudzonych gospodyń domowych, amery-

kańska skrajna prawica żądała wydania zakazu pokazywania tego filmu młodym 
kobietom. Był to rok 1991.

Do produkcji filmu użyto 24 policyjne wozy i 3 helikoptery. Wykorzystano pięć 
identycznych kabrioletów Thunderbird z roku 1966.

Thelma i Louise
TVP Kultura sobota 20.20, niedziela 1.10

Kino batalistyczne pierwsza klasa!

Jak walczą 
prawdziwi 
komandosi

Elitarna grupa wyszkolonych wojowników (żołnierze sił specjalnych amery-
kańskiej marynarki wojennej – NAVY Seals) spieszy na ratunek agentce CIA, od-
krywa przy okazji spisek terrorystyczny przeciwko USA. Wysłani w różne zakątki 
świata: Kostaryka, Somalia, Meksyk starają się powstrzymać atak, zagrażający życiu 
tysiącom amerykańskich cywilów.

„Akt odwagi” to hit dla miłośników batalistyki. Mamy możliwość zobaczenia 
komandosów w akcji – w filmie wystąpili bowiem, w większości wciąż czynni, żoł-
nierze tej formacji. Pokazane w filmie zachowania żołnierzy na polu bitwy, sposoby 
walki i różne używane przez nich triki są prawdziwe. 

Pewnie nie wiesz…
Navy SEALs, czyli Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych Morze, Powie-

trze i Ląd, to siły specjalne powstałe na życzenie J.F. Kennedy’ego. Od czasu wojny 
w Wietnamie biorą udział w każdej zbrojnej interwencji USA. To one w akcji „Ge-
ronimo”, zabiły Osamę bin Ladena.

Prawdziwe nazwiska i tożsamości żołnierzy nie zostały ujawnione.
Skoki HALO i HAHO wykonują emerytowani komandosi z paroma żołnierza-

mi ze służby czynnej.
Skoki HALO – otwarcie spadochronu na niewielkiej wysokości. Skoki HAHO – 

otwarcie spadochronu na znacznej wysokości, przeważnie około 8000 metrów nad 
ziemią. 

W niektórych kluczowych scenach podczas filmowania używano prawdziwej 
amunicji, aby uzyskać realistyczny efekt.

Akt odwagi
TV Puls sobota 20.00

Wolność, życie z rozmachem



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Uwikłanie

TVP2 piątek 22.25, sobota 1.20

Tropem sprytnego mordercy podąża cyniczny komisarz 

Smolar i nieustępliwa prokurator Agata Szacka. Duet 

jest wybuchową mieszanką również z powodu łączącego 

ich w przeszłości romansu. Ekranizacja bestsellerowego 

kryminału Zygmunta Miłoszewskiego.

Gość
TVP2 sobota 23.30

David, młody weteran, odwiedza Petersonów. Mężczyzna, 

który walczył na froncie z ich nieżyjącym synem Calebem, 

zostaje przez nich przyjęty z serdecznością. On sam 

pomaga im poradzić sobie ze stratą syna. Zachowanie 

żołnierza budzi jednak niepokój w Annie, siostrze Caleba

Wielki biały 
ninja

TV Puls2 sobota 22.00, niedziela 14.10

Klan wojowników ninja adoptował małego Amerykanina, 

którego bliscy zginęli w katastrofie na morzu. Osierocony 

chłopiec przyjął japońskie imię Haru i trafił do elitarnej 

szkoły przyszłych ninja. Jego mistrz nie bez powodu stracił 

już nadzieję, że Haru kiedykolwiek opanuje wschodnie 

sztuki walki, ale…

Młoda 
Wiktoria

TVP1 niedziela 22.55

Opowieść o młodzieńczych latach wyjątkowej 

królowej, której panowanie przeszło do historii jako 

„epoka wiktoriańska". Monarchini zasiadała na tronie 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii przez 

63 lata (1838-1901). Już jako nastolatka Wiktoria była 

niezwykle niezależna.

Astrofia
ATM Rozrywka niedziela 19.00

Celebrytka Hildur dowiaduje się, że jej chłopak trafi do 

więzienia. Od tej pory dziewczyna musi sama zadbać 

o swój byt. Bez skutku próbuje znaleźć pracę. Za sprawą 

przypadku zostaje zatrudniona w sklepie, w którym 

nawiedzeni okularnicy kupują książki, komiksy i gry 

fabularne.

Jedna pani i dwóch kandydatów do jej serca

Intrygi córki
Judyta (Grażyna Wolszczak) – zbliżająca się 

do czterdziestki efektowna rozwódka i matka nie-
spełna 18 - letniej, pyskatej i nieznośnej córki Tosi, 
pracuje w redakcji poczytnego pisma dla kobiet, 
gdzie odpowiada na listy czytelniczek. Jej związek 
z Adamem (Paweł Deląg), przystojnym redakto-

rem radiowym, rozwija się w najlepsze. Nie jest to 
po myśli Tosi, która bardzo by chciała, żeby rodzice 
znów byli razem. Obrzydza jak się da życie Ada-
mowi. 

Adam dostaje półroczne stypendium do USA, 
zapewnia, że załatwi Judycie i Tosi amerykańską 
wizę na święta Bożego Narodzenia.

Tymczasem Tosia postanawia wykorzystać nie-
obecność Adama do zrealizowania własnego planu 
– sprowadzenia ojca (Cezary Pazura) z powrotem do 
domu. 

Popularność książek Kata-
rzyny Grocholi, a później wielki 
sukces kasowy „Nigdy w życiu", 
ekranizacji jej pierwszej powieści 
o perypetiach życiowych Judyty, 
właściwie gwarantował powodze-
nie kolejnym filmowym adapta-
cjom dzieł autorki. Reżyser Denis 
Delić wziął na warsztat napisaną 
w 2004 r. następną część opowie-
ści o Judycie.

Sukces kasowy. To jedenasty 
film, który po 1989 roku przycią-
gnął do polskich kin ponad mi-
lion widzów (2006). 

Ja wam pokażę
TVP Kultura sobota 13.40

Licealiści pod lawiną

Największa 
tragedia  

w polskich 
Tatrach

Alicja Domagała (Edyta Olszówka) jest mat-
ką dwojga licealistów – Wojtka (Mateusz Bana-
siuk) i Ani (Olga Frycz). Ma bardzo dobry kontakt 
z dziećmi i robi wszystko, by chronić je przed zagro-
żeniami. Nie jest zachwycona, gdy syn prosi o zgo-
dę na zimową wyprawę w góry, którą organizuje 
charyzmatyczny nauczyciel geografii (Przemysław 
Sadowski). Po trudnej rozmowie z mężem (Marcin 
Perchuć) kobieta przełamuje swój lęk i zgadza się na 
wyjazd Wojtka. 

Wczesnym rankiem grupa licealistów wychodzi 
pod opieką nauczyciela w góry. Nic nie zapowiada 
tragedii, która wkrótce się wydarzy. Z Rysów schodzi 
potężna lawina. Rozpoczyna się dramatyczna akcja 
ratownicza. Domagałowie nie tracą nadziei, że ich 
syn żyje. Ratownicy TOPR-u nie pozostawiają jed-
nak zrozpaczonym rodzicom złudzeń...

Film oparty na faktach. 28 stycznia 2003 roku 
wydarzyła się największa tragedia w historii polskich 
Tatr. Z Rysów zeszła lawina. Zginęło osiem osób: 
uczniowie tyskiego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Kruczkowskiego, student i opiekun grupy. Ostatnią 
ofiarę wydobyto z Czarnego Stawu pół roku później. 

Organizatora wycieczki, nauczyciela geografii, 
oskarżono o nieumyślne spowodowanie śmierci. 
Proces trwał do marca 2009 roku. Nauczyciel został 
uznany winnym zaniedbań, ale oczyszczony z zarzu-
tu podcięcia lawiny. Sąd skazał go na rok w zawie-
szeniu.

Cisza
Metro niedziela 20.00

będzie się działo

Kobiety 
też pragną 
przygody

Wspaniałe widowisko pełne ekspresji i napięcia, na przemian 
dramatyczne i komediowe.

Historia dwóch przyjaciółek z małego 
miasteczka w stanie Arkansas, które po-
stanawiają oderwać się od szarej egzysten-
cji i poznać smak przygody i ryzyka. 

Thelma (Geena Davis) jest gospody-
nią domową. Jej mąż, pomiata żoną i trak-
tuje jak służącą. Louise (Susan Sarandon) 
pracuje w miejscowym barze jako kelner-
ka. Kobieta dobiega czterdziestki i pragnie 
stabilizacji. 

Przyjaciółki same wyjeżdżają na 
weekend do wynajętego domku w górach. 

Kiedy zatrzymują się na pierwszy odpoczynek w przydrożnym barze, poznany 
mężczyzna usiłuje zgwałcić Thelmę, która po kilku kieliszkach zachowuje się zbyt 
swobodnie. Louise bez namysłu strzela do napastnika. 

Od tej chwili niewinna przejażdżka zamienia się w dramatyczną ucieczkę. W ży-
ciu Thelmy i Louise rozpoczyna się nowy rozdział. W obawie przed odpowiedzialno-
ścią jadą do Meksyku, gdzie mają nadzieję znaleźć bezpieczne schronienie. 

Pewnie nie wiesz…
Film otrzymał sześć nominacji do Oscara (w tym dla Davis i Sarandon), ale zdobył 

tylko jedną statuetkę – za najlepszy scenariusz oryginalny dla Callie Khouri. 
Brad Pitt, zagrał epizod, ale właśnie tym filmem zaczął wielką karierę.
W obawie przed masowymi buntami znudzonych gospodyń domowych, amery-

kańska skrajna prawica żądała wydania zakazu pokazywania tego filmu młodym 
kobietom. Był to rok 1991.

Do produkcji filmu użyto 24 policyjne wozy i 3 helikoptery. Wykorzystano pięć 
identycznych kabrioletów Thunderbird z roku 1966.

Thelma i Louise
TVP Kultura sobota 20.20, niedziela 1.10

Kino batalistyczne pierwsza klasa!

Jak walczą 
prawdziwi 
komandosi

Elitarna grupa wyszkolonych wojowników (żołnierze sił specjalnych amery-
kańskiej marynarki wojennej – NAVY Seals) spieszy na ratunek agentce CIA, od-
krywa przy okazji spisek terrorystyczny przeciwko USA. Wysłani w różne zakątki 
świata: Kostaryka, Somalia, Meksyk starają się powstrzymać atak, zagrażający życiu 
tysiącom amerykańskich cywilów.

„Akt odwagi” to hit dla miłośników batalistyki. Mamy możliwość zobaczenia 
komandosów w akcji – w filmie wystąpili bowiem, w większości wciąż czynni, żoł-
nierze tej formacji. Pokazane w filmie zachowania żołnierzy na polu bitwy, sposoby 
walki i różne używane przez nich triki są prawdziwe. 

Pewnie nie wiesz…
Navy SEALs, czyli Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych Morze, Powie-

trze i Ląd, to siły specjalne powstałe na życzenie J.F. Kennedy’ego. Od czasu wojny 
w Wietnamie biorą udział w każdej zbrojnej interwencji USA. To one w akcji „Ge-
ronimo”, zabiły Osamę bin Ladena.

Prawdziwe nazwiska i tożsamości żołnierzy nie zostały ujawnione.
Skoki HALO i HAHO wykonują emerytowani komandosi z paroma żołnierza-

mi ze służby czynnej.
Skoki HALO – otwarcie spadochronu na niewielkiej wysokości. Skoki HAHO – 

otwarcie spadochronu na znacznej wysokości, przeważnie około 8000 metrów nad 
ziemią. 

W niektórych kluczowych scenach podczas filmowania używano prawdziwej 
amunicji, aby uzyskać realistyczny efekt.

Akt odwagi
TV Puls sobota 20.00

Wolność, życie z rozmachem



ludzie

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

Marlena Siok: - Tydzień temu opublikowaliśmy 
omówienie pierwszych tomów cyklu powieścio-
wego Niwena, czyli doktora Zenona Krajew-
skiego p.t. Meandry Losu. Dziś porozmawiamy 
o tym cyklu z autorem, łomżaninem z urodze-
nia i pasjonatem Ziemi Łomżyńskiej, jej histo-
rii i kultury. Witam Pana serdecznie w naszej 
redakcji.

Zenon Krajewski: - Dzień dobry. Miło 
mi, że tygodnik „Narew” zainteresował się 
moim działaniem na rzecz rozpropagowa-
nia naszego pięknego miasta i regionu także 
poprzez twórczość literacką z regionalną hi-
storią w tle. Moje książki świetnie się sprze-
dają w całym kraju, więc mam nadzieję, że 
przyczynię się do wzrostu zainteresowania 
Łomżą i pięknymi zakątkami powiatu, taki-
mi jak Nowogród, Czartoria, Rybaki i Oset-
no, w całej Polsce. Już dochodzą do mnie 

głosy czytelników, że muszą odwiedzić 
Łomżyńskie poczynając od samej Łomży, 
i że zrobią to w najbliższym sezonie. Takie 
sygnały mogą tylko cieszyć, bo to zawsze 
pozostanie moje miasto i mój region, mimo 
że w tej chwili żyję w pewnym oddaleniu od 
swojej „małej Ojczyzny”.

M.S: - „Meandry losu”, to powieść z nieznaną hi-
storią w tle. Skąd powstał pomysł sięgnięcia do 
tych losów Ziemi Łomżyńskiej?

Z.K: -„Meandry losu” miały być powie-
ścią jednotomową, ale niepostrzeżenie dla 
mnie rozrosły się do cyklu powieściowe-
go. W początkach 2017 r. wydałem tom I, 
a tom II w rok później, doprowadzając akcję 
aż do ostatnich dni przed agresją hitlerow-
skiej III Rzeszy na Sowiety w czerwcu 1941 
r. Wiele aspektów historii ostatniej wojny 

jest dla przeciętnego czytelnika nieznanych, 
a szczególnie losy Żydów podczas Holocau-
stu i jego przebieg na Ziemi Łomżyńskiej. 
A skąd pomysł? Długo by mówić. Zawsze 
chciałem pisać, a od wczesnych lat szkol-
nych pasjonuje mnie historia. Dlatego cała 
moja twórczość jest „z historią w tle”, czy to 
dotyczy książek naukowych, czy popularno-
naukowych, czy beletrystyki. W domu czę-
sto mówiło się o historii ostatniej wojny, bo 
moja rodzina, jak większość zresztą rodzin 
na tych ziemiach, doświadczyła jej okrop-
ności na własnej skórze. Mój ojciec w spo-
sób drastyczny, bo został postawiony, będąc 
jeszcze chłopcem w wieku wczesnoszkol-
nym, przed plutonem egzekucyjnym. Cier-
piał z tego powodu na ciężką chorobę przez 
resztę życia. Dlatego historia ostatniej woj-
ny była zawsze niejako wokół mnie. Przed 
maturą postanowiłem, że kiedyś opiszę losy 
kilku rodzin polskich podczas II wojny. Za-
brałem się do realizacji tego postanowienia 
już jako człowiek dojrzały, mający bagaż do-
świadczeń. Niestety, wspomnienia słyszane 
w latach 70. i 80. XX w. zdążyły z głowy 
wywietrzeć i losy przykładowych bohate-
rów są niemal w stu procentach fikcyjne, ale 
b. prawdopodobne. Dopiero kilka lat temu 
zdecydowałem dla równowagi włączyć do 
powieści losy Żydów, którzy również byli 
wtedy prawowitymi gospodarzami części 
tych ziem. Akcję umieściłem w miejscach, 
które znam z autopsji oraz w takich, jak Sta-
wiski, Radziłów czy Rutki-Kossaki, które są 
niezbędne do opowiedzenia o historii Za-
głady na północno-wschodnim Mazowszu.

M.S: - Pomysł sięgnięcia do tematyki dotyczącej 
pierwszej okupacji radzieckiej do połowy lat 
1941 narodził się pod koniec lat 80. Jak udało 
się dotrzeć do tych wspomnień?

Z.K: -  ak już wspomniałem, pomysł 
zrodził się w mojej głowie 10 lat wcześniej. 
Miałem wtedy około 18 lat. Był jeszcze 
niesprecyzowany, ale zarys od razu sobie 
zapisałem. Inna sprawa, że notatka zagu-
biła się w trakcie moich licznych przepro-
wadzek. Niemniej idea pozostała w gło-
wie, a konkretną postać przybrała dopiero 
w ostatnich kilku latach. Akcja będzie się 
toczyć od pierwszego do ostatniego dnia 

wojny, a może i nieco dłużej. Tomów bę-
dzie z pewnością jeszcze kilka. Najważniej-
sze z mojego punktu widzenia będą tomy 
trzeci i czwarty, ale mam nadzieję, że po-
wstanie ich siedem. Okupacja niemiecka 
trwała dwa razy dłużej, niż sowiecka… Co 
do wspomnień, dużo potrzeba było szperać 
i czytać. Poznany w czasie pierwszego mo-
jego pobytu w Nowym Jorku Amerykanin 
żydowskiego pochodzenia zwrócił mi uwa-
gę na wspomnienia ludzi ocalałych z Ho-
locaustu. Przysłał mi ich nieco, szperając 
w Bibliotece Nowojorskiej. Ja sam podczas 
drugiego pobytu zajrzałem do tej biblioteki, 
a że wspomnienia były po polsku to z nich 
skorzystałem. Ostatnio jednak, pisząc mo-
nografię Stawisk, korzystałem wyłącznie ze 
wspomnień w księgach pamiątkowych wy-
danych w Ameryce po angielsku.

M.S: - Czy te wspomnienia są tak cenne, by 
uchronić je m.in. właśnie w ten sposób od zapo-
mnienia?

Z.K: - Tu nie chodzi o wspomnienia, 
które skądinąd są b. wzruszające, gdyż opi-
sują świat, którego już nie ma. W mono-
grafii Stawisk przytaczam ich fragmenty, 
w powieści zaś są one w treści książki, prze-
robione na potrzeby tego gatunku literac-
kiego. Nie jest jednak tego wiele, niemniej 
jednak wpływa na klimat opisywanej epoki. 
Konstrukcja cyklu i jego główni bohatero-
wie są wykreowani przeze mnie. Z posta-
ciami z realnego życia mają niewiele, jeśli 
cokolwiek wspólnego. Czasami jakiś rys 
charakterologiczny czy sytuacja wzięta jest 
życia. Żyjąc obserwujemy przecież swo-
je otoczenie, a także coś zakodowujemy 
sobie w umyśle, słysząc jakieś opowieści. 
Wiele z przeszłości naszego regionu zasłu-
guje na uchronienie od zapomnienia. Bo 
kto dziś w Łomżyńskiem, a nawet w całej 
Polsce wie wiele o obyczajach i zwyczajach 
Żydów? Większość ludzi po 75 latach po 
Zagładzie wie o nich mniej, niż o Chinach, 
a przecież państwo środka wydaje się nam 
być jakby na innej galaktyce. Niemal 100% 
populacji nigdy nie zobaczy Chin. A Żydzi 
byli te 8 dekad wstecz sąsiadami Polaków, 
żyli obok nich, przyjaźniąc się i nie zno-
sząc wzajemnie w jeszcze większym stop-

Meandry Losu, wielka historia, niewielkich społeczności 
O nieznanych losach mieszkańców Dawnej Ziemi Łomżyńskiej, okrucieństwach wojny i bohatrach uwikłanych z meandry losu z dr Zenonem Krajewskim, autorem sagi rozmawia Marlena Siok. 



niu. Ten wzajemny stosunek odcisnął się 
dramatycznym piętnem w czasie wojny, bo 
wielu mojżeszowych odczuło sprzyjający 
wiatr dziejów podczas okupacji sowieckiej, 
a sporo Polaków nie omieszkało zrewan-
żować się pięknym za nadobne w począt-
kach okupacji niemieckiej. Trzeba to jasno 
powiedzieć. Zakłamywanie historii nic nie 
da i żadne ustawy „prawdziwych” Polaków, 
z których musieli się rakiem wycofać, nic nie 
mogą zmienić. Kulturowo wielonarodowa 
Rzeczypospolita była naszym bogactwem, 
a nie jakimś piętnem, którym nie należy się 
chwalić. Ja odczuwam nostalgię za tamty-
mi czasami tolerancyjnej Rzeczypospolitej. 
Nie tej z lat 30. XX w., ale z początków II 
Rzeczypospolitej już jak najbardziej, na co 
w monografii Stawisk daję wiele przykła-
dów. A swoją drogą można by też publiko-
wać jej fragmenty na łamach tygodnika po 
jej ukazaniu się drukiem w połowie przy-
szłego roku. Jest w pewien sposób komple-
mentarna do pierwszych tomów powieści. 
Niemniej jednak jest to tylko sugestia.

M.S: - A główny bohater? Czy jest to postać in-
spirowana konkretną personą? 

Z.K: - Głównych bohaterów jest 
w pierwszych tomach cyklu co najmniej 
dwóch. A właściwie już w drugiej części 
tomu I pojawia się trzeci. Konstrukcja po-
wieści została oparta na dwóch filarach. 
Z jednej strony patriotyczna, chłopska spo-
łeczność polska z jej personifikacją w po-
staci Michała Łyna z Setna, z drugiej zaś 
– żydowska społeczność miejska lub mało-
miasteczkowa (w przypadku Stawisk), rów-
nież patriotyczna, ale bardziej skupiona na 
swoich problemach, której głównym przed-
stawicielem jest Elian Wiernik. W trakcie 
pisania tomu I on stał się kluczową postacią 

całego cyklu. W tomie trzecim i czwartym 
jego meandry losu będą osnową i pewną 
klamrą spinać będą to wszystko, co się sta-
nie ze społecznością żydowską. Niemniej 
jednak jego zniknięcie z powieści w niczym 
jej w następnych, po czwartym, tomach by 
nie zaszkodziło. Poza Michałem powieść 
coraz bardziej osnuta będzie wokół trze-
ciego bohatera, Jana Begiera z Wilamowa, 
a z czasem również wokół czwartego – już 
nie tak jednoznacznie pozytywnego boha-
tera, jakim jawi się czytelnikom Ludomir 
Rajewski. Jego losy w Rosji i Kazachstanie 
powinny być nie mniej ciekawe, jak trzech 
powyżej wymienionych bohaterów. Oczy-
wiście wszystkie te postacie są fikcyjne i ich 
losy są wytworem imaginacji autora, nie-
mniej jednak, jeśli chodzi o polskich boha-
terów, nie bez pewnej inspiracji, faktycznie 
w tamtych czasach żyjącymi osobami. Po-
stać Eliana jest całkowicie wymyślona. Pier-
wotnie miał się nazywać Wajsberg, a osoba 
o takim nazwisku faktycznie żyła przed 
wojną i w trakcie wojny w Łomży. Nawet 
napisałem kiedyś o nim artykuł, który zło-
żyłem wydawnictwie ŁTN wiele lat temu, 
a potem okazało się, że b. podobny tekst 
opublikował tam ktoś inny. Ale ja się nie ba-
wię w criminal story. Piszę i chcę pisać tyl-
ko teksty związane z historią. Ostatecznie 
Wajsberg stał się najbliższym przyjacielem 
Eliana Wiernika.

M.S: - Co przesądza o tym, że książka stanowi 
wartość edukacyjną? 

Z.K: - Wydawnictwo Novae Res, wy-
dawca tomu I „Meandrów losu”, dodało 
podtytuł „Wielka historia niewielkich spo-
łeczności”. Ta historia północno-wschod-
niego Mazowsza w czasie ostatniej wojny 
rzeczywiście jest wielka. Polemizowałbym 

jednak ze sformułowaniem o niewielkich 
społecznościach. W tzw. Białorusi zachod-
niej zamieszkiwało niemal 300 tys. Żydów 
i jeszcze więcej Polaków. W tomie I znajduje 
się kilka rozdziałów pisanych kursywą, co 
oznacza, że autor przekazuje w nich stricte 
historyczne treści. Ale nie tylko rozdziały 
pisane kursywą mają walor edukacyjny. Bo-
haterowie powieści „mówią historią”. To, co 
faktycznie działo się w latach 1939-1941 
w Łomżyńskiem ma swoje odzwierciedlenie 
w rozmowach bohaterów i w opisach sytu-
acyjnych. Powieść, każda, ma przede wszyst-
kim za zadanie dostarczyć czytelnikowi roz-
rywki, ale w przypadku tego cyklu istotny 
jest w równej mierze ów walor edukacyjny. 
O okupacji sowieckiej, tej pierwszej, do na-
paści Niemiec na Sowiety, Polacy niewiele 
wiedzą. Po zapoznaniu się z moimi książka-
mi taki stan umysłów z pewnością ulegnie 
zmianie, oczywiście  w sensie pozytywnym. 
Im dalej w las będzie jednak coraz więcej 
rozrywki, bo Czytelnik jest bożkiem auto-
ra. To od postawy czytających zależy odbiór 
jego twórczości. Chciałbym, aby po moje 
książki sięgano nie tylko dzisiaj, ale i za jakiś 
czas. Nie mogą być wydarzeniem jednego 
sezonu. I mam nadzieję, że nie będą. 

M.S: - Dwa tomy sagi zostały już wydane, nieba-
wem pojawi się trzeci. Jednak na tym „Meandry 
losu” się nie zatrzymują... 

Z.K: - Tom III jest dla tego cyklu klu-
czowy. Z mojego punktu widzenia wydaje mi 
się wręcz rewelacyjny. A dalej, tylko w nie-
co mniejszym stopniu, tom IV. W tomie 
III  ośmielam się nadepnąć na odcisk tym 
wszystkim, którzy twierdzą do dziś i pew-
nie będą twierdzić do skończenia świata, że 
Polacy to „anioły są, na wejście żywcem do 
nieba zasługujący”, więc nie  wolno nic złego 

o nas powiedzieć, bo to wbrew polskiej racji 
stanu.  Rzeczywistość jest i była inna. Jeste-
śmy takim samym narodem, jak każdy inny. 
I byliśmy. Wielu było bohaterów, ale też byli 
ludzie podli, zawistni, chciwi, szczwani i pa-
zerni na tyle, aby być obojętnymi na ludzką 
krzywdę. Wydarzenia opisane w tomie III są 
przerażające, ale z pewnością nie konfabulo-
wane, bo wynikają z wielokrotnie potwier-
dzanych wspomnień ocalonych. Przy tym 
tomie „Sąsiedzi” J.T. Grossa to tylko margi-
nes problemu. Tutaj ten istotny wątek uka-
zany w b. zachęcającej formie powieściowej. 
Nie sposób nie współczuć ofiarom, ale także 
nie sposób nie dostrzegać bohaterstwa Po-
laków. Szkoda, że nielicznych w pierwszych 
dniach i tygodniach okupacji niemieckiej 
w Łomżyńskiem. Później, wraz z upływem 
tygodni i miesięcy, pod tym względem bę-
dzie znacznie lepiej, co zostanie ukazane 
w tomie piątym i kolejnym. Przed czytający-
mi ten cykl powieściowy jeszcze wiele zwro-
tów akcji. Jedni bohaterowie odejdą, drudzy 
przybędą, ale nadal królować powinna za-
sada, aby zło dobrem zwyciężać. To w tym 
właśnie zawiera się kwintesencja naszego 
człowieczeństwa. Tak uważam.

M.S: - Dziękuję za interesującą rozmowę.

Z.K: - Cała przyjemność po mojej 
stronie. Życzę miłej, ale także owocnej po-
znawczo, lektury. Fragmenty wszystkich 
trzech tomów powieści będą publikowane 
na łamach Tygodnika „Narew” w trakcie 
następnych  miesięcy, a do pełnych tekstów 
poszczególnych tomów zainteresowani czy-
telnicy mogą dotrzeć, wypożyczając „Mean-
dry losu” w bibliotekach, bądź nabywając je 
w wydawnictwie ŁTN lub w księgarniach 
w całym regionie. Jeszcze raz zachęcam do 
lektury i pozdrawiam wszystkich.

Kler, film, który zaledwie w trzy dni pobił re-
kord kinowego otwarcia nadal budzi spore 
zainteresowanie. Dlatego Kino Millenium 
w Łomży organizuje dodatkowe seansy 
nocne. Projekcje na fanów twórczości Woj-
ciecha Smarzowskiego czekają już w naj-
bliższy piątek, 12 października o 22:45 na 
Dużej Sali oraz 22:30 na Małej Sali, a także 
w sobotę, 13 października o 22:45 na Dużej 
Sali i 22:30 na Małej Sali. Najbliższy tydzień 
to także wyjątkowy czas filmowych emocji. 
Na co warto wybrać się do Kina Millenium 
w Łomży? 
„Serce nie sługa” to film o poszukiwaniu mi-
łości. To zabawne i przejmujące spojrzenie 
na współczesne związki. Związki ludzi, któ-
rzy przestali wierzyć w miłość, choć w głę-

bi duszy, właśnie 
na taką prawdziwą 
miłość czekają. Nie 
jest jednak łatwo 
odnaleźć swoją 
drugą połówkę, na-
wet 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 
„Piotruś Pan” i łamacz damskich serc. Po ko-
lejnej, upojnej nocy, gdy obudzi się obok 
nowo poznanej dziewczyny, poczuje, że 
chce zmienić swoje życie i nadać mu sens. 
Przypomni przyjaciółce propozycję, którą 
złożył jej kilka lat temu. Jeśli do trzydziestki 
nie będą w poważnych związkach, to po-
biorą się i razem wychowają dziecko. Daria 
na początku sceptycznie nastawiona do 
tego pomysłu, w końcu się poddaje i ulega 
namowom 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?  
„7 uczuć”. Radość, złość, smu-
tek, strach, samotność, wstyd 
i poczucie winy. Adaś Mia-
uczyński powraca do czasów 
swojego dzieciństwa, kiedy 

– jak większość z nas – miał spory problem 
z nazywaniem towarzyszących mu wtedy 
emocji. Aby poprawić jakość swego doro-
słego już życia, postanawia powrócić do 
tamtego nie do końca – jak się okazuje – 
beztroskiego okresu, by nauczyć się prze-
żywania siedmiu podstawowych uczuć. Ta 
ekstremalnie nieprzewidywalna podróż do 
przeszłości obfituje w szereg przezabaw-
nych, wręcz komicznych sytuacji, ale niesie 
za sobą również moc wzruszeń i refleksji. 
A na młodszych czeka „Hotel Transylwania 
3”. Tym razem Paka Draka wybierze się na 
ekskluzywne wakacje. Będą podróżować 
luksusowym potwornym statkiem. W koń-
cu od codziennej pracy w Hotelu Transyl-
wania trzeba kiedyś odpocząć. Czas na 

spokojne żeglowanie i korzysta-
nie ze wszystkich dobrodziejstw 
statku - od upiornych zawodów 
w siatkówkę przez egzotyczne 
wycieczki aż po relaksujące opa-
lanie pod światłem księżyca. Ale 
wakacje ze snów szybko stają się 
wakacjami z koszmarów, kiedy 
Mavis spostrzega, że Drac zako-
chał się w tajemniczej pani ka-

pitan statku. Ericka ukrywa niebezpieczny 
sekret, który zagraża gatunkowi potworów. 
A już wkrótce prawdziwa jesień premier 
i emocji. 19 października na ekrany kin 
wchodzi film „53 wojny” , 26 październi-
ka „Halloween”, 2 listopada „Dziadek do 
orzechów i cztery królestwa”, a także „Pla-
neta Singli 2”, zaś 23 listopada „Miłość jest 
wszystkim”. 

Repertuar 12 – 18 października 2018 r. 

„Serce nie sługa” - od 12 do 18 października, 
Mała Sala, godzina 14:00 i 20:30. 
„7 uczuć” - od 12 do 18 października, Mała 
Sala, godzina 18:00.
„Hotel Transylwania” - od 12 do 18 paździer-
nika, Duża Sala, godzina 
14:00, 16:00, 18:00, 13 i 14 
października, Duża Sala, 
10:00 i 12:00. 
„Kopciuszek. Historia 
Prawdziwa” - od 12 do 18  
października, Mała Sala, 
godzina 16:00, 13 i 14 paź-
dziernika, Mała Sala 10:00 
i 12:00.  

literatura i film

Kino Millenium zaprasza 



a to ciekawe

Twórcy serii badają wielkie tajemnice 
przeszłości, próbując wytłumaczyć je dzięki 

współczesnej nauce. 
Autorzy programu stosują osiągnięcia współczesnej 

astronomii do wyjaśnienia zagadek antycznej historii. 
Dowiemy się m.in., czy zjawiska, których bali się nasi 
przodkowie i które brali za znaki bogów, można wytłu-
maczyć naukowo. Przekonamy się też, czy teorie starożyt-
nych Greków na temat różnych planet udało się potwier-
dzić dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Keplera.

W pierwszym odcinku przyglądamy się Stonehenge 
– prehistorycznemu obserwatorium astronomicznemu, 
w którym starożytni kapłani zapewne śledzili skompli-
kowane ruchy Słońca i Księżyca, odkrywając nieznane 
nigdzie indziej tajemnice nieba.

W kolejnych odcinkach: 
Piramidy. Znani egiptolodzy, astronomowie i inżynie-

rowie próbują rozwiązać niektóre tajemnice monumental-
nych budowli.

Sodoma i Gomora to dwa miasta, które w Biblii zo-
stały spalone ogniem i siarką. Jaka prawda kryje się za tym 
mitem.

Gwiazda betlejemska. Autorzy analizują snute od 2 
tysięcy lat teorie dotyczące meteorów, supernowych i ko-
met. 

Czy istnieją dowody na to, że śledząc zjawiska astro-
nomiczne można przewidzieć przyszłość.

Autorzy sprawdzają, czy zabytki Rzymu mają ukryte 
związki ze Słońcem.

Wszechświat – Zabytki starożytności
Focus TV sobota 11.00

Jak przewidzieć taki kataklizm

Rozstąp się 
ziemio! 

Ziemia pod naszymi stopami, naszymi dro-
gami i naszymi miastami wydaje się bardzo moc-
na. Ale w rzadkich przypadkach może otworzyć 
się bez ostrzeżenia, wrzucając wszystko, co wes-
sie, do głębokiej dziury.

Twórcy filmu przedstawiają przypadki osu-
nięć się ziemi, w efekcie których powstają po-
tężne kratery. Widzowie poznają niesamowite 
historie ludzi, którzy mieli do czynienia z tymi 
fenomenami natury. Dowiedzą się też, jak na-
ukowcy za pomocą najnowocześniejszych tech-
nologii próbują typować miejsca, gdzie może 
rozstąpić się ziemia.

W filmie zostanie poruszony również te-
mat powodzi. Przez niszczycielskie fale znikały 
ogromne obszary ziemi, lasy, a nawet całe miasta. 

Zagrożenie pod stopami
TTK niedziela 10.40 odc. 1/3

Gigantyczny zapadlisko, które pochłonęło kilka domów, 
zostało sfotografowane w Gwatemali 23 lutego 2007 r.

Rozszyfrować mowę bogów

Nauka wyjaśnia 
zagadki starożytności



15zobacz to

Koniec II wojny światowej. Grace  
(Nicole Kidman) wraz z dwójką dzieci mieszka 

w pięknym wiktoriańskim dworze. 
Chłopiec i dziewczynka cierpią na rzadką chorobę, 

fotofobię – alergię na światło słoneczne. W ponurym 
domu obowiązują bezlitosne reguły: jest zawsze pogrą-
żony w półmroku, każdy z 50 pokoi ma swój klucz i nie 
wolno otworzyć kolejnych drzwi, dopóki nie zostaną 
zamknięte poprzednie. W otoczonym mroczną tajem-
nicą domu nie ma telefonu, radia, elektryczności. Matka 

straszy dzieci Sądem Ostatecznym i trzyma je w ryzach, 
muszą się jej podporządkować bezwzględnie, nie mogą 
poruszać się po domu samodzielnie.

Nagle dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Czemu służba 
opuszcza dom w niewyjaśnionych okolicznościach? Dla-
czego córka opowiada o dziwnych postaciach krążących 
po domu i dlaczego Grace ma wrażenie, że nie są to dzie-
cinne fantazje?

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach ponad 210 milionów dolarów, 

kosztował 17 milionów. To czyni go jednym z najbardziej 

dochodowych horrorów wszechczasów.
Grający role dzieci zostali wybrani do filmu spośród aż 

5 tysięcy kandydatów.
Skóra pergaminowa (łac. xeroderma pigmentosum) 

– to bardzo rzadkie schorzenie powodujące nieodwracal-
ne uszkodzenia DNA w komórkach skóry narażonych na 
działanie promieni UV. Cierpi na nią około 1000 osób na 
świecie.

Inni
TVN7 piątek 22.45, niedziela 23.05

Dzieci, które zabija promień słońca

Dom pogrążony w półmroku

Samotna Adaline

Nieszczęśliwa 
nieśmiertelna  

To jeden z najpiękniejszych filmów 
o miłości i jeden z najpiękniejszych filmów 
o przemijaniu, starzeniu i śmierci.

Piękna Adaline jako dwudziestolatka 
ulega wypadkowi, na skutek którego prze-
staje się starzeć. 

To co wydaje się spełnieniem marzeń 
o nieśmiertelności, z czasem przynosi dra-
matyczne konsekwencje. Adaline musi się 
ukrywać przed władzami, które chcą poddać 
ją eksperymentom. Wciąż podróżując, zmie-
niając tożsamość traci kontakt z najbliższy-
mi, którzy starzeją się na jej oczach. 

Ta pełna przygód i dramatycznych wy-
darzeń podróż przez życie Adaline trwa 
przez cały niemal XX wiek. To życie jest 
fantastycznie wręcz interesujące, koloro-
we, niezwykłe ale także bardzo samotne. 
W końcu Adaline znajduje miłość, dla któ-
rej warto wyrzec się nawet nieśmiertelności. 
Ale czy to możliwe?

Wielki powrót do aktorskiej formy za-
licza przede wszystkim Harrison Ford. Gra 
on co prawda skromny epizod, ale to wła-
śnie jego wspaniała kreacja chwyta za serce, 
wzrusza i sprawia, że z „Wieku Adaline" za-
pamiętuje się jego bohatera.

Wiek Adaline
TVN sobota 21.45

Historia prawdziwa

Rugby 
jednoczy kraj

Ta historia jest tak nieprawdopodob-
na, że gdyby nie wydarzyła się naprawdę, 
Hollywood musiałoby ją wymyślić. 

Oto zwolniony po dwudziestu sied-
miu latach z więzienia i wybrany w demo-
kratycznych wyborach prezydent Man-
dela (Morgan Freeman) staje na czele 
zduszonego apartheidem, podzielonego 
społecznie i kulejącego ekonomicznie kra-
ju – RPA. 

Państwo, którym przyszło mu wła-
dać, jest słabe. Niebawem (1995) mają 
odbyć się w nim mistrzostwa świata 
w rugby. Mandela widzi w tym szan-
sę na zjednoczenie rodaków. Niestety, 
drużyna RPA nie jest w najlepszej for-
mie. Uchodzi także za symbol dawnego 
ustroju. Niezrażony prezydent posta-
nawia zmobilizować kapitana drużyny 
oraz jej zawodników do walki o zwy-
cięstwo. Pod wodzą Francois Pieenara 
(Matt Damon), grająca dotąd na pół 
gwizdka, kojarząca się z upadłym reżi-
mem, drużyna pokonuje potężniejszych 
rywali i dociera aż do finału…

Pewnie nie wiesz…
Sam Nelson Mandela powiedział, że 

tylko Morgan Freeman może go zagrać. 
Morgan Freeman jest leworęczny, ale 

na potrzeby filmu nauczył się pisać prawą 
ręką, tak jak Mandela.

Wszystkie mecze rugby nakręcono na 
stadionie Ellis Park w Johannesburgu, czy-
li tam, gdzie naprawdę się rozegrały. Gra-
ficy komputerowi przywrócili mu dawny 
wygląd.

W jednej ze scen zawodnicy zwiedzają 
więzienie. Pokazywana wtedy cela to na-
prawdę ta, w której Nelson Mandela był 
uwięziony przez 18 lat. 

Invictus – niepokonany
TVP1 piątek 22.35, sobota 0.05



Amerykańsko-francuski 
serial animowany

Kacper uczy się 
straszyć

Przyjazny duszek Kacper 
zostaje wysłany do Szkoły Po-
strachu, gdzie – wraz z przy-
jaciółmi mumią Ra i zombie 
Manthą – ma nauczyć się 
straszyć, aby przestać być dobrym duchem. 

Kacper – główny bohater to przyjazny duszek. Podobny trochę do 
człowieka, ale ma dużą głowę, nie ma uszu i ma ogon, który jak nie 
lata zamienia się w nogi. Potrafi stać się niewidzialny i przenikać przez 
ściany. 

Ra – mumia, kolega Kacpra. Jest najbogatszy w szkole. Często opo-
wiada kiepskie dowcipy. Nosi niebieskie ubranie i czarną czapkę, której 
nigdy nie zdejmuje.

Mantha – zombie, koleżanka Kacpra. Jest najmądrzejsza w szkole. 
Oczy ma zawsze zmrużone. Może odczepiać sobie części ciała, np. ręce. 
Czasami odpadają jej same.

Kacper: Szkoła postrachu
TV6 sobota 9.15, 9.45, 10.15 odc. 1,2,3; niedziela 8.45, odc. 4

Nieśmiały adorator

Zwierzęta uczą 
podrywu

Griffin Keyes (Kevin James) pra-
cuje jako dozorca w zoo. Mężczyzna 
nie ma szczęścia do kobiet i czuje się 
niezwykle samotny. Dlatego kiedy 
zakochuje się w pięknej Kate, nawet 
nie stara się o jej względy. Nieocze-
kiwanie z pomocą przychodzą mu 
jego podopieczni – dzikie zwierzęta. 
Dzięki ich pomocy skromny Griffin 
powoli zmienia się w nie lada uwo-
dziciela.

Heca w zoo
TVN7 sobota 13.45

Rodzina to też problem

Poradnik przetrwania cwaniaczka
Greg Heffley, błyskotliwy i inteligentny chłopak, musi zmierzyć 

się z trudami życia w szkole średniej – unikać starć ze starszymi kole-
gami, zdobyć popularność i akceptację rówieśników. Zapisuje pomy-
sły na poradzenie sobie w nowej sytuacji w dzienniku, który z czasem 
staje się znakomitym poradnikiem przetrwania w dżungli życia to-
warzyskiego. Tym razem to nie licealni koledzy będą jego najwięk-
szym zmartwieniem. Greg odkrywa, że istnieje coś dużo gorszego od 
szkoły – rodzina.

Dziennik cwaniaczka 2
Polsat niedziela 11.30

plac zabaw

Mrówki całe lato pracowicie zbierają zapa-
sy na zimę. Muszą się spieszyć, by zdążyć przed 
przybyciem bandy koników polnych.

Skoczek, bezwzględny przywódca najeźdź-
ców, co roku zabiera większą część mrówczych 
zapasów zimowych. Pod koniec lata niepoprawny 
wynalazca Flik, usiłując unowocześnić pracę spo-
łeczności, topi zbiory w głębokiej wodzie. Wkrót-
ce gang Hoopera zjawia się po swą należność. Jej 

odebranie staje się niemożliwe, więc grozi mrów-
kom zagładą. Poczuwający się do winy Flik wy-
rusza w świat na poszukiwanie sprzymierzeńców 
i przez pomyłkę angażuje do pomocy trupę owa-
dzich artystów cyrkowych. Czy wspólnymi siłami 
uda im się ochronić mrówki?

Dawno temu w trawie
TV Puls2 sobota 18.05, niedziela 12.10

Banda Skoczka 
napada na 
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Amerykańsko-francuski 
serial animowany

Kacper uczy się 
straszyć

Przyjazny duszek Kacper 
zostaje wysłany do Szkoły Po-
strachu, gdzie – wraz z przy-
jaciółmi mumią Ra i zombie 
Manthą – ma nauczyć się 
straszyć, aby przestać być dobrym duchem. 

Kacper – główny bohater to przyjazny duszek. Podobny trochę do 
człowieka, ale ma dużą głowę, nie ma uszu i ma ogon, który jak nie 
lata zamienia się w nogi. Potrafi stać się niewidzialny i przenikać przez 
ściany. 

Ra – mumia, kolega Kacpra. Jest najbogatszy w szkole. Często opo-
wiada kiepskie dowcipy. Nosi niebieskie ubranie i czarną czapkę, której 
nigdy nie zdejmuje.

Mantha – zombie, koleżanka Kacpra. Jest najmądrzejsza w szkole. 
Oczy ma zawsze zmrużone. Może odczepiać sobie części ciała, np. ręce. 
Czasami odpadają jej same.

Kacper: Szkoła postrachu
TV6 sobota 9.15, 9.45, 10.15 odc. 1,2,3; niedziela 8.45, odc. 4

Nieśmiały adorator

Zwierzęta uczą 
podrywu

Griffin Keyes (Kevin James) pra-
cuje jako dozorca w zoo. Mężczyzna 
nie ma szczęścia do kobiet i czuje się 
niezwykle samotny. Dlatego kiedy 
zakochuje się w pięknej Kate, nawet 
nie stara się o jej względy. Nieocze-
kiwanie z pomocą przychodzą mu 
jego podopieczni – dzikie zwierzęta. 
Dzięki ich pomocy skromny Griffin 
powoli zmienia się w nie lada uwo-
dziciela.

Heca w zoo
TVN7 sobota 13.45

Rodzina to też problem

Poradnik przetrwania cwaniaczka
Greg Heffley, błyskotliwy i inteligentny chłopak, musi zmierzyć 

się z trudami życia w szkole średniej – unikać starć ze starszymi kole-
gami, zdobyć popularność i akceptację rówieśników. Zapisuje pomy-
sły na poradzenie sobie w nowej sytuacji w dzienniku, który z czasem 
staje się znakomitym poradnikiem przetrwania w dżungli życia to-
warzyskiego. Tym razem to nie licealni koledzy będą jego najwięk-
szym zmartwieniem. Greg odkrywa, że istnieje coś dużo gorszego od 
szkoły – rodzina.

Dziennik cwaniaczka 2
Polsat niedziela 11.30

plac zabaw

Mrówki całe lato pracowicie zbierają zapa-
sy na zimę. Muszą się spieszyć, by zdążyć przed 
przybyciem bandy koników polnych.

Skoczek, bezwzględny przywódca najeźdź-
ców, co roku zabiera większą część mrówczych 
zapasów zimowych. Pod koniec lata niepoprawny 
wynalazca Flik, usiłując unowocześnić pracę spo-
łeczności, topi zbiory w głębokiej wodzie. Wkrót-
ce gang Hoopera zjawia się po swą należność. Jej 

odebranie staje się niemożliwe, więc grozi mrów-
kom zagładą. Poczuwający się do winy Flik wy-
rusza w świat na poszukiwanie sprzymierzeńców 
i przez pomyłkę angażuje do pomocy trupę owa-
dzich artystów cyrkowych. Czy wspólnymi siłami 
uda im się ochronić mrówki?

Dawno temu w trawie
TV Puls2 sobota 18.05, niedziela 12.10
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region

„Ojciec Mateusz” to sztandarowy przykład pro-
mocji za pomocą serialu, czyli popularnej formy 
telewizyjnej. Wprawdzie Sandomierz, w którym 
dzieje się akcja większości przygód księdza Mate-
usza (w tej roli Artur Żmijewski) zyskał 
nieco żartobliwy przydomek „miasta 
zbrodni” ale przede wszystkim ogrom-
ne zainteresowanie turystów.   

Z dobrej recepty chce sko-
rzystać także Urząd Marszał-
kowski Województwa Pod-
laskiego. Jak informuje portal 
Wrota Podlasia, zamiarem jest 
przeprowadzenie „działań pro-
mujących region poprzez lokowanie wo-
jewództwa podlaskiego w serialu telewi-
zyjnym emitowanym na antenie otwartej 
telewizji ogólnopolskiej”. 

Wydział promocji UM przybliża szczegó-
ły planu. 

„Zakładamy realizację niżej wymienio-
nych działań:

- lokowanie województwa podlaskiego 
w minimum 5-odcinkowym serialu telewi-
zyjnym o tematyce obyczajowej, którego akcja 
rozgrywać się będzie na terenie województwa 
podlaskiego,

- lokowanie województwa podlaskiego 
w serialu, w którym długość każdego odcinka 
wynosić będzie co najmniej 40 minut,

- umieszczenie we wszystkich odcinkach 

serialu co najmniej 30 
scen, o minimalnej długo-
ści 5-sek., prezentujących 
architekturę wojewódz-
twa lub charakterystycz-
nych miejsc Podlaskiego 
w ujęciach plenerowych,

- użycie minimum 
czterech wskazań słownych „województwo 
podlaskie” lub „Podlaskie” we wszystkich od-
cinkach serii, wskazania zostaną wykorzystane 
w składni zdania o wydźwięku pozytywnym 
lub neutralnym,

- emisję serialu na antenie stacji telewi-
zyjnej dostępnej na minimum dwóch plat-
formach cyfrowych w jakości HD oraz w na-
ziemnej telewizji cyfrowej,

- emisję serialu co najmniej jeden raz w ty-
godniu, w najlepszym czasie antenowym (pri-
me time),

- zamieszczenie całego serialu na platfor-
mie typu VOD,

- zamieszczenie nazwy województwa pod-
laskiego w napisach końcowych filmu,

- zapewnienie udziału w serialu minimum 

trzech aktorów o ugruntowanej pozycji zawo-
dowej”.

Problem może pojawić się w związku 
z ostatnim podpunktem. „Ugruntowana po-
zycja zawodowa” to pojęcie bezkresne i kom-
pletnie nieostre. Czy oznacza artystę, który na 
ekranie mignął setkę razy po kilka sekund, czy 
debiutanta rzucającego krytyków i widzów na 
kolana. Niepokój budzi też sformułowanie 
„trzech aktorów”. Mamy nadzieję, że aktor-
ki też wchodzą w grę, choćby nawet jeszcze 
„nieugruntowane” w zawodzie, tylko w niego 
wchodzące.         

Urząd Marszałkowski przewiduje, że se-
rial zostanie wyprodukowany w czwartym 
kwartale bieżącego roku, a rozpoczęcie emisji 
na antenie stacji telewizyjnej planowane jest 
w pierwszym kwartale 2019 roku. Zamiesz-
czenie serialu na antenie platformy VOD na-
stąpi w czwartym kwartale 2018 r.

„Zapraszamy producentów do przekazy-
wania informacji o realizowanych przez nich 
serialach, które spełniają powyższe warunki 
drogą elektroniczną” - zachęca Urząd Mar-
szałkowski w Białymstoku.  

KRUS w Łomży 
będzie miał nowy, 
własny budynek

Pojawiła się szansa aby oddział terenowy 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Łomży przeprowadził się niedługo z po-
mieszczeń wynajmowanych w dawnym urzę-
dzie wojewódzkim przy ul. Nowej do własnej 
siedziby w centrum miasta. 

- Naszym ustawowym zadaniem jest 
obsługa ubezpieczonych, świadczenio-
biorców, prewencja wypadkowa, a także 
rehabilitacja lecznicza. Zależy nam na tym, 
by nasi ubezpieczeni i świadczeniobiorcy 
byli obsługiwani w jak najlepszych warun-
kach. Dlatego podjąłem decyzję o zakupie 
działki i budowie nowej placówki Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Łomży – tłumaczy Wojciech Seksciński, 
prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. 

Łomża jest sercem regionu, które chlu-
bi się najlepszym w Polsce rolnictwem. Jak 
podkreśla Wojciech Sekściński, najlepsi 
w kraju rolnicy zasługują na to, by sprawą 
ich ubezpieczeń zajmowali się znakomici 
fachowcy w warunkach komfortowych dla 
obu stron. 

Nowa, własna placówka Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Łomży powstać ma przy Placu Niepod-
ległości.  

ŁKS popiera Andrzeja 
Modzelewskiego 

Andrzej Modzelewski dyrektor MOSiR poprowadził 
wykład na temat zarządzania jednostką budżeto-
wą i zaprezentował łomżyńskie obiekty sportowe 
na Ogólnopolskim Forum dla Zarządców obiektów 
sportowo-rekreacyjnych w Kołobrzegu.Zarządza-
nie obiektami sportowymi wymaga wszechstron-
nej wiedzy oraz odpowiedniego stylu zarządzania. 

W dniach 1-3 października odbyło się VII 
Ogólnopolskie Forum FIRIS dla Zarządców i 
Administratorów obiektów sportowo-rekreacyj-
nych. W konferencji udział wzięli przedstawi-
ciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskich 
Związków Sportowych oraz dyrektorzy ośrod-
ków sportowych, w tym Andrzej Modzelewski 

- dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Łomży. Podczas licznych dyskusji uczest-
nicy wymienili się spostrzeżeniami na temat 
sposobów zarządzania obiektami sportowymi. 
Omówione były także możliwości pozyskiwania 
funduszy na cele budowlane oraz remontowo-
-modernizacyjne z wykorzystaniem nowocze-
snych odnawialnych źródeł energii.

Kolejny dzień forum przeznaczony był na 
omówienie różnych form funkcjonowania jed-
nostek miejskich. Wykład na temat jednostek 
budżetowych przeprowadził Andrzej Modze-
lewski, który na przykładzie MOSiR w Łomży 
szczegółowo omówił wady i zalety tej formy 
prawnej.

- Obiekty, którymi zarządzam uzyskały 
wiele słów uznania za wysoki standard. Takie 
spotkania i wymiana wiedzy są bardzo efek-

tywne i wartościowe dla dalszego rozwoju na-
szego ośrodka w Łomży – podkreśla Andrzej 
Modzelewski.

Andrzej Modzelewski jest także kandyda-
tem do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Jego 
koandydaturę popiera Łomżyński Klub Sporto-
wy 1926. Jak przekonują działacze Łomżyńskie-
go Klubu Sportowego, Andrzej Modzelewski, 
jako sympatyk sportu, były zawodnik i trener 
piłki nożnej, zawsze wspiera działania ŁKS oraz 
innych klubów i stowarzyszeń sportowych. 

Andrzej Modzelewski według działaczy 
ŁKS-u jest człowiekiem wciąż szukającym no-
wych wyzwań i skutecznie realizującym wy-
znaczone cele. I to właśnie dzięki tej wiedzy 
sportowej i menedżerskej, jako radny Sejmiku 
Województwa Podlaskiego mógłby rozwijać 
działania na rzecz sportu.

Kręćcie z nami – zaprasza Urząd 
Marszałkowski w Białymstoku
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Marlena Siok: - Wysoka pozycja na liście 
kandydatów na radnych do Sejmiku 
Województwa Podlaskiego z Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Zaskoczenia 
chyba nie ma… 

Wojciech Grochowski: - Myślę, 
że pozycja na liście nie ma aż tak 
dużego znaczenia. Jednak oczywi-
ście jest to pewna nobilitacja i do-
cenienie działań. Jest to ponadto 
bodziec, który obliguje do solidnej 
pracy. Jeśli chodzi o same wybory, ta 
decyzja długo we mnie dojrzewała, 
ponieważ obowiązki służbowe zaj-
mują bardzo dużo czasu. Wychodzę 
z założenia, że ludzie powinni po-
zostawiać po sobie coś więcej. Coś, 
co może służyć innym. Dlatego 
postanowiłem swoje doświadczenie 
zarówno życiowe, jak i branżowe 
wykorzystać w strukturach woje-
wództwa podlaskiego. Chciałbym 
wnieść do Sejmiku spojrzenie biz-
nesowe. Do naszego małego par-
lamentu chciałbym wnieść posza-
nowanie dla producentów rolnych, 
przedsiębiorców, troskę o ich spra-
wy. Czyli wszystko to, czym kieruje 
się nasza spółdzielnia. 

M.S: - W Sejmiku Województwa Pod-
laskiego chce Pan reprezentować 
interesy mieszkańców dawnej Ziemi 
Łomżyńskiej. Czy rzeczywiście zna Pan 
problemy, potrzeby tych ludzi?   

W.G: - Bezapelacyjnie. Osiedla-
jąc się w Grajewie i zajmując się biz-
nesem trafiłem także na doskonałe-
go mentora, Edmuna Borawskiego, 
prezesa Spółdzielni Mleczarskiej 
Mlekpol i wieloletniego posła na 
Sejm. Dzięki temu miałem okazję 
doskonale poznać zarówno te małe, 
jak i te kluczowe problemy miesz-
kańców tej ziemi. Bardzo często 
spotykam się i rozmawiam z rolni-
kami, przedsiębiorcami i samorzą-
dowcami. Aktywnie uczestniczę w 
życiu społecznym, które pozwala mi 
na wsłuchiwanie się właśnie w ich  
potrzeby. Ziemia Łomżyńska ma 
swoją specyfikę i warto podkreślić, 
iż bez rolnictwa region ten właści-
wie nie istnieje. Co więcej, dotyczy 
to całego województwa podlaskie-
go. Żeby to zobrazować, warto po-
służyć się konkretnymi danymi. I 
tak przychód SM Mlekpol wynosi 
rocznie ponad 4 miliardy złotych. 
Jest to budżet wszystkich jednostek 
samorządowych województwa pod-
laskiego. Takie pieniądze wpływają 
do naszego regionu. A wiadomo,. że 
jak wpływają, są również konsumo-
wane. Ponadto warto zwrócić uwagę 
na firmy transportowo - usługowe, 
które dzięki naszej spółdzielni mo-
gły rozwinąć skrzydła. Z uwagi na 
obowiązki służbowe rozmawiam z 
przedsiębiorcami, którzy zgłaszają 
mi swoje potrzeby, także właśnie w 

sferze transportu. Dodatkowo pro-
jekty unijne, które realizujemy w 
Mlekpolu. W swoich strukturach 
mamy dwanaście zakładów. Obec-
nie prowadzimy inwestycję, jest to 
bardzo nowoczesna proszkownia, w 
której będziemy przetwarzali oko-
ło dwóch milionów litrów mleka. 
Wartość tego projektu, to około 440 
milionów złotych. To wszystko daje 
mi ogromne doświadczenie.

M.S: - Polskie Stronnictwo Ludowe w 
swoim programie zapowiada m.in. 
unowocześnienie rolnictwa i przetwór-
stwa. Czy fakt, iż na co dzień zajmuje 
się Pan tą branżą, pozwoli wypracować 
konkretny plan zmian w tym sektorze? 

W.G: - Oczywiście. Tak, jak 
wcześniej wspominałem, rolnictwo 
to koło zamachowe w naszym regio-
nie. I musimy o nie dbać, modernizo-
wać, by nadal tak było. I takim moim 
sztandarowym projektem, którego 
nie do końca udało się zrealizować, 
być może w wyniku braku reprezen-
tanta, w tej perspektywie jest bioga-
zownia. Produkcja zwierzęca niesie 
ze sobą wiele czynników, które mogą 
zagrażać środowisku. Stworzenie ta-
kiej biogazowni pozwoliłoby na od-
tworzenie określonej ilości energii, a 
także znalezienie sposobu na zniwe-
lowanie wszelkich odpadów. Kolejną 
sprawą jest perspektywa finansowa 
Uni Europejskiej. Szacunkowo od 
roku 2018 do roku 2022, do które-
go będzie trwała ta kadencja, mamy 
około 7 miliardów do podziału. Na-
leży dokonać go tak, by zyskało na 
tym nie tylko miasto wojewódzkie, 
ale także mniejsze miejscowości. 
Tak, by zachować zrównoważony 
rozwój w całym województwie, w 
każdej sferze. Jednak plan zmian 
Polskiego Stronnictwa Ludowego to 

nie tylko rolnictwo. Zawarliśmy  w 
nim 14 celów, które chcemy zreali-
zować. Chociażby punkt mówiący o 
samorządach przyjaznych seniorom. 
Naszym sztandarowym projektem 
jest „emerytura bez podatku”. Po-
mysł ten spotkał się z bardzo dużym 
poparciem ze strony szczególnie 
młodych ludzi, którzy wykazali się 
niebywałą empatią. Zbierając podpi-
sy pod tym projektem nieraz słysze-
liśmy, że ludziom, którzy przepra-
cowali całe życie i budowali Polskę 
należy się teraz godziwa emerytura 
bez podatków. Ponadto służba zdro-
wia, na którą zarząd województwa 
również rozdziela znaczące środ-
ki. Nie ukrywam, że przy moim 
wsparciu i aktywnym uczestnictwie 
przy pisaniu projektu, szpitalowi w 
Grajewie udało się pozyskać środ-
ki na audiogram i remont oddziału 
położniczego. Służba zdrowia budzi 
również szczególne zainteresowanie 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Jest ponadto obszarem bardzo mi 
bliskim osobiście z uwagi na fakt, iż 
mój syn jest studentem piątego roku 
medycyny. I gdyby szpital w Graje-
wie był odpowiednio wyposażony, to 
z pewnością chciałby tu wrócić i pra-
cować. Do tego dochodzi problem 
płacy. Kształcimy świetnych spe-
cjalistów, którzy wyjeżdzają z kraju. 
Musimy podjąć racjonalne zmiany, 
by odwrócić ten trend, by ci młodzi, 
świetnie wykształceni ludzi chciali 
tu żyć, zakładać rodziny i pracować. 

M.S: - Plan konkretny i możliwy do 
zrealizowania. Jednak jak się okazuje, 
idzie nowe. W Polskim Stronnictwie Lu-
dowym widac „młodą falę”…   

W.G: - Zgadza się. Taką pię-
tą achillesową był fakt, iż Polskie 
Stronnictwo Ludowe zbyt późno 

zmieniało się pokoleniowo. Do 
prawidłowego funkcjowania, czy to 
przedsiębiorstwa czy to samorządu 
potrzebna jest pewna równowaga 
pokoleniowa. Potrzebni są ludzie 
doświadczeni, dojrzali, ale także lu-
dzie młodzi, dynamiczni. I właśnie 
w Polskim Stronnictwie Ludowym 
zabrakło wychowywania kolejnych 
kadr. Ja znalazłem się w polityce za 
sprawą mojego jednocześnie szefa 
i mentora Edmunda Borawskiego, 
który poza prężnie działającą firmą, 
postanowił stworzyć i zostawić po 
sobie coś jeszcze. Wówczas zaczął 
działać jako poseł, poseł społeczny, 
nigdy nie otrzymując za to wyna-
grodzenia. Miał wówczas wpływ na 
tworzenie prawa. Mógł mieć wpływ 
na korzystne zmiany, dotyczące cho-
ciażby przetwórców rolno -spożyw-
czych czy spółdzielni. Wychował 
mnie jako swojego następcę. Nato-
miast w województwie podlaskim 
nastąpiły znaczące zmiany. Polskie 
Stronnictwo Ludowego zawsze 
stało ludźmi. To nie jest partia wo-
dzowska, lecz ugrupowanie z trady-
cją i sukcesami. Jak każdy popełnia-
my błędy i do nich się przyznajemy. 
Ostatnio spotkaliśmy się z naszymi 
starszymi kolegami i wspólnie zde-
cydowaliśmy, że już czas przekazać 
dalej tę władzę i odświeżyć. Preze-
sem Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego w województwie podlaskim 
jest Stefan Krajewski. Ja natomiast 
jestem jego zastępcą. Funkcjonu-
jemy też w strukturach naczelnych 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Tam też nastąpiło spore odświe-
żenie. Poprzednia Rada Naczelna, 
która liczyła około 130 członków, w 
60 procentach się zmieniła, właśnie 
na „młodą krew”. Przy tym wszyst-
kim, oczywiście nie zapominamy 
o ludziach starszych, dojrzałych. 

Wyznajemy zasadę pokoleniowości, 
jak w rodzinie. Co więcej struktury 
partii, które są budowane u podstaw, 
nie należą do wodzowskich, trzy-
manych żelazną ręką, zarządzane z 
centrali. I stąd nasza siła. Powierza-
my władzę ludziom, którzy znani są 
wśród lokalnych społeczności. Mają 
poważanie i budzą ogromne za-
ufanie. W listach kandydatów Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego do 
Sejmiku województwa podlaskiego 
mamy zarówno doświadczonych 
samorządowców, jak również stu-
dentów, wykładowców czy samych 
rolników. Chcemy jednak, by te oso-
by za 5 – 10 lat przejmowały po nas 
doświadczenie. 

M.S: - Czy Polskie Stronnictwo Ludowe 
jest zatem  dobrym gospodarzem re-
gionu?  

W.G: - W województwie 
podlaskim sprawujemy władzę na 
różnych szczeblach. I jeśli popa-
trzymy na swoje własne podwórka, 
gdzie wójtowie i starostwie wywo-
dzą się właśnie z Polskiego Stron-
nictwa Ludowego okazuje się, że 
mają oni silne poparcie. A ich wy-
bór na kolejną kadencję świadczy 
o tym, że dobrze i solidnie wyko-
nują swoje obowiązki. Sejmik jest 
to taki mały parlament wojewódz-
twa, w którym władza sprawowana 
jest i oceniana nieco inaczej.  Ob-
serwując tę dużą politykę trzeba 
przyznać, że jednak samodzielna 
władza nikomu nie służy. Powsta-
ją wówczas zapędy na realizacje 
pomysłów, które nie do końca są 
sprawdzone. Natomiast jeśli trzeba 
z kimś współtworzyć, powstaje ko-
nieczność rozmowy. I tak rodzą się 
efekty, wypracowane na zasadzie 
kompromisów. Jeśli popatrzymy 
na województwo podlaskie, przed-
stawiciele Sejmiku pochodzący z 
PSL zawsze byli katalizatorami 
konfliktów. Wprowadzali spokój 
i konkretne rozwiązania. Ponadto 
wydatkowanie środków unijnych, 
które odbywało się sprawnie i bez 
zastrzeżeń. Takim przykładem 
jest Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, który nadzorował 
Stefan Krajewski, a alokacja środ-
ków przebiegała naprawdę bardzo 
szybko. Doskonale rozumiemy, że 
administracja sejmikowa ma słu-
żyć ludziom, a środki unijne po-
winne być racjonalnie wykorzysta-
ne. Jednak to wyborcy zdecydują 
jakich chcą mieć przedstawicieli. 
Ja tylko chciałbym zaapelować, by 
kierowali się dorobkiem osoby, a 
nie szyldem partyjnym. Wówczas 
niezależnie od tego z jakiej partii 
będą się wywodzili, zawsze będą 
potrafili się ze sobą dogadać, bo 
będą przyświecały im słuszne i 
wspólne cele.  

Doświadczenie, które owocuje 
O ekonomicznych umiejętnościach zdobywanych w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol, jej sukcesach, które wykorzystane  

mogą przynić się do korzystanych zmian w województwie. A także planach zmian w regionie proponowanych przez Polskie Stronnictwo Ludowe,  
z Wojciechem Grochowskim, zastępcą dyrektora ds. handlu w SM Mlekpol, a także kandydatem do Sejmiku Województwa Podlaskiego  

rozmawia Marlena Siok.  
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Pięcioosobowy zespół klasy IVA, 
w składzie: Dawid Bożomański, 
Tomsz Liżewski, Julia Raś, Laura 
Rogowska i Oliwier Siedler pod 

opieką Bożeny Danowskiej, wygrał 
Grę Miejską pod hasłem „Łomżyńskie 

wędrówki”  i zdobył puchar dla 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży. 

Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania. To święto zostało usta-
nowione z inicjatywy Polskiej Izby 
Książki w nawiązaniu do urodzin 
Janiny Porazińskiej, autorki ksią-
żek dla dzieci. Właśnie tego dnia 
odbyła się piąta edycja Gry Miej-
skiej „Łomżyńskie wędrówki”. To 
konkurs skierowany do uczniów 
klas IV szkół podstawowych 
w Łomży i powiecie łomżyńskim 
organizowany przez  Miejską Bi-

bliotekę Publiczną w Łomży. Ce-
lem gry jest wykazanie się przez 
jej uczestników znajomością topo-
grafii Łomży oraz umiejętnością 
logicznego myślenia i zdobywania 
informacji na dany temat. Zada-
niem zespołów było dotarcie do 
wskazanych miejsc, samodzielne 
rozwiązanie jak największej licz-
by zadań i wpisanie odpowiedzi 
na Karcie Gry, wykonanie zadania 
specjalnego w celu zdobycia do-
datkowych punktów.

Ja relacjonują pedagodzy 
z „Dwójki”, dzielny zespół w cią-
gu trzech godzin odwiedził wiele 
miejsc na terenie Łomży - ko-
ściół O.O. Kapucynów, Katedrę, 
Muzeum Północno- Mazowiec-
kie (Mural), Teatr Lalki i Aktora 
w Łomży, Park Miejski przy OKE, 
Szkołę Muzyczną, Bibliotekę dla 
Dzieci, pocztę, bulwary nad Nar-
wią. W każdym punkcie uczniowie 
muszą wykonać określone pole-
cenia, które wcześniej trzeba było 
odnaleźć lub rozpoznać "strażnika", 
który je posiadał. 

Każde odwiedzane miejsce 
trzeba było również rozpoznać 
na podstawie zagadek rozsypa-
nek, fragmentów zdjęć. Na szczę-
ście, zespół spisał się znakomicie. 
Udało się z dużym powodzeniem 
wykonać nawet zadanie specjal-
ne, które polegało na zachęceniu 
i zebraniu jak największej grupy 
osób, które wysłuchają czytane-
go przez uczestników wiersza 
„Kaczka Dziwaczka”. Na mecie 
zespół z SP2 udokumentował 
obecność 42 osób co było nie lada 
sukcesem. W ten sposób ekipa 
z IVA została niekwestionowa-
nym zwycięzcą z ogromną prze-
wagą punktów.

Puchar i nagrody członkom ze-
społu wręczyła dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Krystyna So-
bocińska.

Była to świetna zabawa. Przy-
sporzyła dzieciom wiele radości 
a jednocześnie dała możliwość po-
szerzenia wiedzy na temat miasta. 
Zwycięskiej drużynie należą się ser-
deczne gratulacje! 

„Łomżyńskie wędrówki” z klasą IVa

Seniorze wejdź 
w cyfrowy 

świat 
Te osoby mogły w swoim okresie edu-
kacji czy pracy nie zetknąć się z kom-
puterem. Nie ma jednak żadnych po-
wodów, by pozostawały wykluczone 
– Piotr Grabani, NOT w Łomży, reali-
zator setek projektów szkoleniowych, 
z wyraźnym entuzjazmem opowiada 
o najnowszym przedsięwzięciu swojej 
instytucji.

„Cyfrowy Senior” to unikal-
na inicjatywa. Łomżyński NOT 
i białostocki Europartner wygrały 
konkurs na jego realizację w Mi-
nistrstwie Cyfryzacji i podjęły się 
wprowadzenia około 2000 osób 
powyżej 65 roku życia (- Górnej 

granicy nie określaliśmy – uśmiecha 
się Piotr Grabani) do „społeczności 
cyfrowej”            

- Otwierałem niedawnio szkole-
nie w gminie Grabowo. Było to do-
syć niesamowite, bo gdyby nie ja, to 
średnia wieku osób obecnych na sali 
przekroczyłaby 80 lat. Bardzo ją zani-
żyłem. Było dla mnie ogromnie miłym 
zaskoczeniem, że wójt i jego pracow-
nicy przyprowadzili 80 i 90-letnie 
panie oraz panów. Uczą się oni teraz 
obsługi komputera, smartfona tabletu, 
poznają specjalistyczne oprogramo-
wania: e-urząd, e-obywatel, e-służba 
zdrowia. Chcemy, aby nie czuły się 
izolowane – opowiada Piotr Grabani.

Internet, poczta elektronicz-
na, Facebook, YouTube, Skype to 
wszystko, co dziś dla młodzieży 
jest chlebem powszednim, przyszło 
za późno dla wielu reprezentantów 
starszego pokolenia.

- Seniorzy, jak to widzimy 
w Łomży są coraz bardziej aktyw-
ni i chcemy to zjawisko jeszcze 
wzmocnić – mówi szef NOT.

Kierowana przez niego instytu-
cja poprowadzi program w dawnym 
województwie łomżyńskim i części 
suwalskiego. Białostocki Europart-
ner zrobi to samo na Białostoczyź-
nie. Do końca 2021 roku z 60-go-
dzinnych zajęć skorzysta około 
2000 osób.

- Trwają już szkolenia w Łomży, 
Małym Płocku, Grabowie, Graje-
wie – dodaje Piotr Grabani. - Ale 
mam wielką prośbę do wszystkich 
– ponieście tę informację o zapisach 
do wszystkich waszych przyjaciół, 
znajomych. Dołączyć do programu 
seniorzy mogą zapisując się w bu-
dynku NOT przy ul. Polowej 45, 
drugie piętro, pokój 208 oraz w Ra-
tuszu przy Starym Rynku  
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Poszukuję w Wojskach Obrony Tery-
torialnej racjonalnego zarządzania 
energią. Jeżeli dowódca świadomy 
dużego zainteresowania społecznego 
służbą w Wojsku Polskim w różnych 
wymiarach - ochotniczym czy zawodo-
wym - pozostawia tę sferę prywatnym 
inicjatywom czy niezarządzanym pro-
jektom, to po prostu marnuje potencjał 
- stwierdził generał broni Rajmund T. 
Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego.

Jak relacjonuje Beata Leszczyń-
ska, rzeczbik 1 Podlaskiej Brygady 
OT, na terenie warszawskiej Cyta-
deli – siedziby dowództwa Wojsk 
Obrony Terytorialnej (WOT), 
odbyło się pierwsze w historii spo-
tkanie szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego (SG WP) z żoł-
nierzami terytorialnej służby woj-
skowej. 

Pierwszą częścią spotkania była 
odprawa z kierowniczą kadrą do-
wództwa, podczas której szef SG 
WP został zapoznany z procesem 
budowy formacji oraz planami 
w tym zakresie. Ważnym elemen-
tem tej części wizyty było wypra-
cowanie założeń dalszego rozwoju 
WOT oraz integracji z innymi 
rodzajami sił zbrojnych w nowych 
uwarunkowaniach ustawowych.

Drugą część wizyty generała 
Andrzejczaka stanowiło inspirujące 
spotkanie z żołnierzami – także 1 
Podlaskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej - w którym uczestniczyło bli-
sko dwieście osób – przedstawicieli 
brygad obrony terytorialnej  oraz 

dowództwa WOT, w tym żołnie-
rzy – ochotników pełniących tery-
torialną służbę wojskową, żołnierzy 
zawodowych z oraz pracowników 
resortu obrony narodowej.

1 Podlaską Brygadę Obrony Te-
rytorialnej reprezentowali żołnierze 
11 batalionu lekkiej piechoty w Bia-
łymstoku (obejmującego powiaty: 
białostocki, moniecki i sokólski) 
oraz 14 batalionu lekkiej piechoty 
(rejon odpowiedzialności to powia-
ty: bielski, hajnowski, siemiatycki, 
wysokomazowiecki). 

Generał broni Rajmund T. An-
drzejczak w swoim wystąpieniu wie-
lokrotnie podkreślał, że żołnierze – 
ochotnicy stanowią swoistą mozaikę. 
Różnorodność zawodów, młodzień-
cza przebojowość i doświadczenie 
wieku średniego powodują, że tak 
zbudowana formacja wnosi do sił 
zbrojnych olbrzymią energię, której 
nie wolno zmarnować.

- W moim przekonaniu, w Woj-
skach Obrony Terytorialnej jest 
potężny potencjał, doświadczenie 
i energia, którą przenosicie z życia 
cywilnego do sił zbrojnych. Wśród 
Was są ludzie z biznesu, nauki, 
szkolnictwa i wielu innych dziedzin, 
często atrakcyjnych z punktu widze-
nia wojska. Chciałbym, aby WOT 
były swego rodzaju „hubem”, który 
łączy i w sposób zorganizowany tą 
energią zarządza –zauważył generał.

Odpowiadając na jedno z wielu 
pytań żołnierzy, generał Andrzej-
czak wyraził swoje zadowolenie 
z tego, że WOT stają się swoistym 

recenzentem służby wojskowej. Za-
pewnił, że jest otwarty na wszelkie 
rozwiązania i obserwacje, które 
przyczynią się do tego, aby nasze 
siły zbrojne działały jeszcze bardziej 
efektywnie.

- Jestem pod ogromnym wra-
żeniem tempa rozwoju WOT. 
Nie ukrywam też, że postrzegam 
formację jako „młodszego brata”, 
który bardzo pozytywnie i moty-
wująco wpływa na swojego „star-
szego brata”, czyli wojska opera-
cyjne. Ten młodszy brat, o którym 

można powiedzieć „IPhone gene-
ration” ma mniejsze doświadcze-
nie, mniejsze opory. Natomiast 
starszy jest bardziej doświadczo-
ny. Efektywne zarządzanie tym 
swoistym braterstwem jest moim 
celem strategicznym. Inne ro-
dzaje sił zbrojnych czują Waszą 
obecność. Nie może być mowy 
„My – Wy”, to jest jedna armia, 
nosimy te same mundury, składa-
my tę samą przysięgę – podkreślił 
generał.

W swoim wystąpieniu generał 
Andrzejczak często odnosił się do 
„mission command”. Żołnierz wy-
konując rozkaz musi zrozumieć wi-
zję przełożonego, jego cel i w myśl 
tego realizować postawione zadanie. 

Mniej ważny jest sposób wykona-
nia, a inicjatywa należy do podwład-
nych. 

***
Obecnie w WOT służbę pełni 

13,4 tys. żołnierzy, w tym 11,1 tys. 
ochotników oraz 2,3 tys. żołnierzy 
zawodowych. Plany powołań do 
służby zakładają, że do końca 2018 
roku w strukturach WOT może 
służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym 
nie więcej niż 17 tys. żołnierzy peł-
niących terytorialną służbę wojsko-
wą. Tzw. „mapa drogowa” budowy 
formacji zakłada napływ ochotni-
ków na poziomie około 10 tys. rocz-
nie, oznacza to, że na koniec roku 
2019 w WOT służyć będzie do 30 
tys. żołnierzy.

W Kolnie odbyły się pierwsze manew-
ry ratownicze Kolno‘18, połączone ze 
szkoleniem z zakresu działań poszuki-
wawczych osób zaginionych, którym 
zagraża niebezpieczeństwo utraty ży-
cia, zdrowia lub wolności. 

Organizatorem ćwiczeń była 
Grupa Ratownicza Nadzieja Od-
dział w Kolnie wraz z OSP Kolno. 
W trakcie otwarcia manewrów pre-
zes Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego Adam Wojciech 
Sekściński oficjalnie przekazał ze-
stawy ratownictwa medycznego do 

oddziałów Nadziei w Białymstoku, 
Łomży i Kolnie.

Działania składały się z dwóch 
bloków: ćwiczeń z zakresu ratow-
nictwa technicznego i medycznego 
oraz ćwiczeń poszukiwawczych. 
Ideą manewrów jest podniesienie 
kwalifikacji strażaków – ratowni-
ków oraz integrowanie środowiska 
strażackiego powiatu kolneńskiego 
i sąsiednich. Celem tych działań 
jest zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców terenów wiejskich 
i ostatecznie ograniczenie skutków 

nieszczęśliwych zdarzeń i zaginięć 
na terenie powiatu.

Podczas pierwszej części ma-
newrów strażacy pod okiem in-
struktorów Grupy Ratowniczej Na-
dzieja oraz strażaków PSP, szkolili 
swoje umiejętności z zakresu pierw-
szej pomocy w przypadku zdarze-
nia komunikacyjnego. Na terenie 
przy kościele pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata do ich dyspozycji 
były cztery pojazdy, w których było 
8 poszkodowanych. Auta po tej czę-
ści manewrów posłużyły druhom 
z OSP do ćwiczeń z zakresu ratow-
nictwa technicznego.

Po południu wszystkie jednost-
ki przemieściły się w tereny leśne, 
gdzie w praktyce strażacy sprawdzili 
swoją wiedzę z zakresu poszukiwań, 
za pomocą urządzeń lokalizacyj-
nych.

Grupa Ratownicza Nadzieja 
jest jedynym podmiotem na terenie 
północno – wschodniej Polski, któ-
ry realizuje poszukiwania osób zagi-
nionych bezpośrednio we współpra-
cy i na zlecenie Komendy Głównej 
Policji w Warszawie.

Manewry terenowe zostały 
przerwane, ponieważ mobilne cen-
trum poszukiwań zostało wezwane 
do działań poszukiwawczych na te-
renie Siemiatycz.

Przerwane manewry ratownicze w Kolnie

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
poszukuje energii u Terytorialsów 
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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
Pożyczki poza bankowe pod grunty 
rolne i nieruchomości bez BIK, umo-
wa notarialna, RRSO 36%, szybko i 
uczciwie. Tel. 577 873 616.

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. Usłu-
gi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl 

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

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, 
teraz: MAŁACHOWSKIEGO 2. 

Tel. 505 997 115. 

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam las 1,3 ha koło Morgow-
nik. Tel. 604 261 674.

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

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

RÓŻNE
Kupię drzewo opałowe, konary 
drzew rosnące na skraju lasu, tyl-
ko ilości  cało-samochodowe. Tel. 
600 588 666

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

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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Z czterema medalami, w tym trzema złotymi wrócili młodzi 
zawdonicy Łomżyńskiego Klubu Karate z Turnieju Karate Ky-
okushin o Puchar Prezydenta Ciechanowa. 

Była to już ósma edycja tej imprezy. Udział w zawo-
dach wzięło 230 zawodników z całej Polski. ŁKK repre-
zentowało sześcioro sportowców: Liliana Korytkowska, 
Arkadiusz Ksepka, Hubert Kamiński, Kacper Zaczek, 
Łukasz Michalak oraz Wiktor Ustaszewski. 

- Nasi reprezentanci cztery razy stawali na podium, 
w tym aż trzy razy na jego najwyższym stopniu – pod-
kreśla instruktor Marek Czech 

Pierwsze miejsce w kategorii kumite, czyli walk, ka-
detów (rocznik 2007 – 2008) do 33 kilogramów zajął 
Hubert Kamiński. W tym samym roczniku, ale katego-
rii do 30 kg pierwsze miejsce zajął Kacper Zaczek. 

- Stoczył trzy pojedynki, wszystkie wygrał przed 
czasem - dodaje szkoleniowiec. 

Na najwyższym stopniu podium stanął także Łu-
kasz Michalak, który startował w kategorii młodzicy 
(rocznik 2005 – 2006) do 50 kg.

Marek Czech podkreśla, że Łukasz i Hubert rywa-
lizowali z zawodnikami o rok od siebie starszymi. Tym 
bardziej cieszy, że swoje walki finałowe skończyli zdecy-
dowanie przed czasem. 

Miejsce drugie w kategorii kumite juniorów młod-
szych (rocznik 2003 – 2004)  powyżej 65 kg zajął Wik-
tor Ustaszewski. Należy podkreślić, że był to dopiero 
drugi start Wiktora w zawodach karate. 

Złote kumite
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W Zielonej Górze rozegrany został 
pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Pol-
ski Juniorek i Juniorów w tenisie stoło-
wym. Reprezentantką Klubu Uczelnia-
nego AZS PWSIP Metal - Technik Łomża 
była Aleksandra Jarkowska. 

Jak relacjonuje Weronika Łuba z 
AZS PWSIiP, akademiczka w fazie 

grupowej wygrała dwa pojedynki, 
odpowiednio: 3-1 z Mileną Chrabą-
szcz (MKS ROKITA Brzeg Dolny) 
oraz 3-0 z Aleksandrą Nowak (MKS 
TS WARTA Oborniki). Niestety, 
nie uporała się z liderką swojej grupy 
Zuzanną Gaworską (KU AZS UE 
Wrocław), ulegając 0-3. 

W ten sposób Jarkowska upla-
sowała się na II miejscu w fazie gru-
powej.

W I rundzie turnieju główne-
go Aleksandra z Łomży pokonała 
4-2 Karolinę Rakowską (KU AZS 
AJD Częstochowa), zaś w II rundzie 
pewnie wygrała 4-0 z Martyną Lis 
(BOGORIA Grodzisk Mazowiecki). 
Mimo ambitnej postawy w III run-
dzie Jarkowska musiała uznać wyż-
szość Mai Miklaszewskiej (MRKS 
Gdańsk), ulegając w całym pojedyn-
ku 2-4. 

W kolejnych grach o miejsca 
5 - 8 łomżynianka najpierw mi-
nimalnie przegrała 2-3 z Natalią 
Szymczyk (SKARBEK Tarnowskie 
Góry), a później uległa 1-3 Magdzie 
Płotce (KTS-K GOSRiT Luzino). 
Ostatecznie Akademiczka z Łomży 
uplasowała się na wysokim 8 miej-
scu w kraju. 

Bez wątpienia zawodniczka 
AZS-u turniej ten może zaliczyć 
do udanych, a uzyskany wynik jest 
bardzo dobrym prognostykiem 
przed kolejnymi startami w me-
czach ligowych i zawodach indy-
widualnych. 

Aleksandra waleczna
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Komitet Wyborczy Wyborców  ZDZISŁAW  ŁUBA – KANDYDACI  DO  RADY  GMINY  ŚNIADOWO 
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego zapewnia ludności rolniczej ochronę 
w ubezpieczeniu społecznym, zdrowotnym, 
a jednocześnie wykonuje wiele zadań, któ-
rych do 1991 roku nie gwarantował tej licznej 
w Polsce grupie społeczno - zawodowej po-
wszechny system w ramach ZUS. Do działań 
zainicjowanych przez Kasę należą: prewencja 
zawodowa, rehabilitacja lecznicza, programy 
promocji zdrowia i inne służące zwiększaniu 
bezpieczeństwa pracy i życia rolników i ich 
rodzin.

O zadaniach realizowanych przez Kasę 
rozmawiamy z jej prezesem, Adamem Woj-
ciechem Sekścińskim.

Panie Prezesie, Kasa funkcjonuje już od ponad 25 
lat jako samodzielna instytucja ubezpieczeń spo-
łecznych dla ludności rolniczej. Jakie są najważ-
niejsze zadania realizowane  przez KRUS?

- KRUS realizuje zadania własne, określo-
ne ustawą o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników, oraz finansowane z budżetu państwa 
zlecone zadania pozaubezpieczeniowe, wyni-
kające z innych ustaw. 

Obok obsługi ubezpieczenia społeczne-
go rolników Kasa wykonuje m.in. zadania na 
rzecz NFZ w ubezpieczeniu zdrowotnym. 
Kasa na bieżąco rozlicza wpływy ze składek 
zdrowotnych. Dokonuje ich ewidencji na kon-
tach ubezpieczeniowych. Na bieżąco przeka-
zuje do NFZ dane do systemu eWUŚ w celu 
potwierdzania praw do świadczeń powszech-
nej opieki zdrowotnej. Również w ramach za-
dania zleconego Kasa pobiera i przekazuje do 
urzędów skarbowych comiesięczne zaliczki na 
podatek dochodowy od wypłacanych emerytur 
i rent, a po zakończeniu roku podatkowego 
oblicza ten podatek lub sporządza informacje 
o dochodzie uzyskanym z tytułu emerytury lub 
renty. 

Ubezpieczeniu społecznemu rolników 
aktualnie podlega ponad 1,250 mln osób. 
Ubezpieczenie w Kasie przewiduje dwa try-
by – obowiązkowy, wymagalny pod pewnymi 
warunkami i niezależny od woli danej oso-
by, a także tryb dobrowolny. Z mocy ustawy 
w tym roku obowiązkowemu podlega obecnie 
ponad 1,230 mln osób, natomiast na wniosek 
- ponad 130 tys.

Składki w Kasie mają wymiar osobowy 
i są opłacane na dwa rodzaje ubezpieczenia 
społecznego rolników: emerytalno-rentowe 
oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. 

W perspektywie ostatnich 10 lat widoczne 
jest  zmniejszenie się zarówno liczby niewiel-
kich obszarowo gospodarstw rolnych na rzecz 
silniejszych ekonomicznie gospodarstw o po-
wierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych 
i więcej. Główną grupą czynnych zawodowo 
rolników są w Kasie osoby po 50 roku życia.

W ogólnej liczbie ponad 1 miliona 170 
tys. świadczeniobiorców Kasy jest nadal sze-
reg osób pobierających emerytury lubi renty za 
nieodpłatnie przekazane gospodarstwa rolne na 
Skarb Państwa, przyznane na podstawie prze-
pisów obowiązujących do końca 1990 roku. 

Części świadczeniobiorców Kasa wypłaca 
dodatki i świadczenia z innego tytułu. Są to 
m.in. kombatanci - inwalidzi wojenni i woj-
skowi, osoby represjonowane, sieroty zupełne, 
byli żołnierze zastępczej służby wojskowej. 

W strukturze świadczeniobiorców domi-
nują emeryci, którzy są w powszechnym wie-
ku emerytalnym, z przewagą osób powyżej 80 
lat. W liczbie rencistów najwięcej jest osób ze 
świadczeniami okresowymi. 

Tendencją jest stopniowe zmniejszenie 
się liczby obu grup interesantów Kasy. Jest to 

skutek zmian uwarunkowanych ekonomiczną 
sytuacją ludności rolniczej, demografią, ale 
i zmianami przepisów, które powodują, że 
sukcesywnie maleje udział osób mogących na-
bywać  prawo do świadczeń emerytalno-ren-
towych z ubezpieczenia społecznego rolników.

Panie Prezesie, od 18 maja tego roku obowiązują 
nowe przepisy w zakresie ubezpieczenia społecz-
nego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego 
dotyczące obowiązku zgłoszenia przez rolnika do 
ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rol-
nik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach. Co to 
oznacza dla rolnika?

- Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom 
zatrudnianie pracowników sezonowych. Rol-
nik ma obowiązek zgłosić pomocnika do 
ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia 
zawarcia z nim umowy o pomocy przy zbio-
rach, lecz nie później niż przed upływem okre-
su, na który zawarta została ta umowa. Warto 
wspomnieć w tym miejscu, że w przypadku 
niezgłoszenia pomocnika do ubezpieczeń 
w KRUS taki pracownik pozbawiony zostanie 
prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy 
pracy w gospodarstwie rolnika oraz świadczeń 
z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie wyko-
nywania pomocy przy zbiorach. 

Obowiązkowe ubezpieczenie pomocni-
ka rolnika w KRUS obejmuje: ubezpieczenie 
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w za-
kresie ograniczonym do świadczeń z tytułu 
wypadku przy pracy rolniczej; ubezpieczenie 
zdrowotne (wprowadzone przepisy nie dają 
możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdro-
wotnego członków rodziny pomocnika).

Informacje dotyczące wysokości i terminu 
opłacania składek dostępne są na stronie in-
ternetowej Kasy.

Z danych Kasy wynika, że pod koniec sierp-
nia 2018 roku do ubezpieczenia w KRUS zgło-
szono ponad 50 tys. pomocników rolników.

Wśród zadań ustawowych wynikających z ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników znajdują sią 
te związane z zapobieganiem wypadkom i cho-
robom zawodowym rolników. Jakie działania na 
tym polu podejmuje Kasa? 

- Do zadań Kasy należy zapobieganie 
wypadkom przy pracy i rolniczym choro-

bom zawodowym, prowadzenie rehabilitacji 
leczniczej oraz inicjowanie działań promocji 
zdrowia. Są to wielokierunkowe działania 
o masowej skali, finansowane z Funduszu 
Prewencji i Rehabilitacji, którego głównym 
źródłem przychodów jest odpis z Funduszu 
Składkowego. Fundusz Prewencji i Rehabili-
tacji służy między innymi finansowaniu kosz-
tów rehabilitacji leczniczej osób ubezpieczo-
nych w KRUS. W pierwszym półroczu tego 
roku skorzystało z niej 8 644 osób; w okresie 
wakacji przygotowano 1176 miejsc na tur-
nusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników 
ubezpieczonych w KRUS.

W tym roku Kasa realizuje wiele kierun-
ków działań prewencyjnych. Między innymi 
organizuje szkolenia z zakresu bhp dla rolników 
i uczniów szkół rolniczych, pokazy bezpiecznej 
obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Kasa jest 
inicjatorem i głównym organizatorem konkur-
sów prewencyjnych. Najważniejsze z nich to 
Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne i Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
dla Dzieci „Bezpiecznie na Wsi”. Każdego roku 
te przedsięwzięcia cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. W konkursie BGR w 2018 
r. wzięło udział 1087 gospodarstw indywidula-
nych, zaś w konkursie plastycznym 36 116 dzieci  
z całej Polski. Kasa ponadto jest uczestnikiem 
wszystkich najważniejszych imprez rolniczych 
w kraju. Pracownicy Kasy na stoiskach informa-
cyjnych informują i edukują, jak w sposób bez-
pieczny prowadzić gospodarstwo rolne. 

Jak wyglądają statystyki wypadków w rolnictwie? 
Czy działania prewencyjne Kasy przynoszą efekty?

Oczywiście. Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego odnotowała  w ciągu 
ostatnich 20 lat ponad trzykrotne zmniejsze-
nie liczby zgłaszanych wypadków i wypłaco-
nych z tego tytułu odszkodowań. 

Chciałbym podkreślić, że rolnictwo ma 
specyficzne środowisko pracy. Charakteryzuje 
je zmienność wykonywanych czynności, ich 
duża uciążliwość dla organizmu człowieka, 
szczególnie w czasie okresowego natężenia 
prac. Do tego dochodzą zmienne warunki at-
mosferyczne podczas wykonywania pracy. To 
wszystko wskazuje na stosunkowo duże ryzy-
ko wypadków. 

Jeśli chodzi o najnowsze statystyki to 
w I półroczu 2018 roku do placówek tereno-
wych i oddziałów regionalnych KRUS zgło-
szono 7 768 zdarzeń wypadkowych, o 1 643 
(17,5%) mniej niż w I półroczu roku poprzed-
niego. 

Wypłacono jednorazowe odszkodowania 
z tytułu 41 wypadków śmiertelnych, a u 14 
osób stwierdzono niezdolność do samodziel-
nej egzystencji wskutek wypadku przy pracy 
rolniczej. Liczba wypadków powodujących 
wypłatę odszkodowań zmniejszyła się w po-
równaniu do analogicznego okresu ubiegłego 
roku o 509 (7,3%). Te dobre wyniki nie ozna-
czają, że spoczęliśmy na laurach. Dążymy do 
takiej sytuacji, w której nie będzie żadnych wy-
padków. Jesteśmy oficjalnym partnerem świa-
towej kampanii prewencyjnej „Wizja Zero”.  

W zakresie prewencji wypadkowej Kasa Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego od lat współpracu-
je z Ochotniczymi Strażami Pożarnym. Czy na tym 
polu pojawiły się jakieś nowe, wspólne działania?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego od ponad 15 lat podejmuje wspólne 
działania z jednostkami Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Celem tych działań jest poprawa 
bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rol-
nych oraz ochrona mienia rolników przed skut-
kami pożarów i negatywnych zjawisk przyrody. 
Druhowie OSP swoją wiedzę i doświadczenie 
przekazują też rolnikom, sołtysom, młodzieży 
wiejskiej oraz dzieciom podczas działań pre-
wencyjnych realizowanych przez jednostki 
terenowe KRUS, uczestnicząc w szkoleniach 
i prelekcjach z zakresu wiedzy o bhp w gospo-
darstwie rolnym i pokazach: udzielania pierw-
szej pomocy przedlekarskiej, gaszenia pożarów, 
stosowania ochron osobistych i odzieży ro-
boczej. W małych miejscowościach jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej są pierwszym, 
a często też jedynym, elementem systemu ra-
townictwa przedlekarskiego, czym przyczyniają 
się do minimalizowania skutków wypadków 
i poprawy bezpieczeństwa na wsi, o co od lat 
skutecznie zabiega Kasa. Bardzo cenimy sobie 
tę współpracę i zdajemy sobie sprawę jak ważną 
rolę OSP ogrywa na terenach wiejskich. 
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