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Łomża, 23 października 2018 r.

serdecznie dziękuję Państwu za udział w niedzielnych wyborach. Wyrazili-
ście w ten sposób swoją odpowiedzialność i miłość do naszego miasta. Szcze-
gólne podziękowania kieruję do osób, które doceniając pracę stworzonego 
przeze mnie zespołu, oddały na mnie swój cenny głos.

Od czterech lat sprawuję zaszczytny, ale i niezwykle odpowiedzialny urząd 
Prezydenta Miasta Łomży. Od pierwszego dnia pełnienia tej funkcji praco-
wałem, by odwdzięczyć się za zaufanie otrzymane w poprzednich wyborach 
samorządowych. Myślę, że to były udane lata dla Łomży. Nasza wspólna praca 
zaowocowała rozwojem miasta, które stało się jeszcze piękniejsze, bardziej 
przyjazne dla rodzin, seniorów czy przedsiębiorców. Przy podejmowanych 
działaniach zawsze słuchałem głosu mieszkańców, to Państwo inspirowaliście 
mnie najczęściej do podejmowania nowych wyzwań.

Dnia 4 listopada wspólnie zdecydujemy o przyszłości naszego miasta na 
najbliższe pięć lat. Gorąco zachęcam Państwa do aktywnego udziału w II 
turze wyborów. Każdy głos jest ważny. Jeżeli ponownie obdarzycie mnie za-
ufaniem, zapewniam, że dalej będę aktywnie i energicznie pracował na rzecz 
naszego wspólnego dobra, jakim jest Łomża. 

AGNIESZKA BARBARA MUZYK

Drodzy 
Łomżyniacy 

Tak pięknie, jak tylko potrafię, 
kłaniam się Państwu i dziękuję, za 
głosy, które oddaliście na mnie w 
pierwszej turze wyborów na pre-
zydenta naszego miasta. 

Łomża jest dla mnie jak serce 
i sercem naszej ziemi chcę ją uczy-
nić. Wiem, że to możliwe. Choć, 
jak się przekonałam, trudne. Bar-
dzo dziękuję tym, którzy nie boją 
się trudnych wyborów.

Kiedy Prawo i Sprawiedliwość 
zdecydowało, że to ja powinnam 
starać się o funkcję prezydenta 
Łomży, nie stało się to za sprawą 
intryg, zakulisowych rozgrywek 
czy tajemnych wpływów. Dobrze 
przecież wiemy, że nikt i nic nie ma wpływu 
na sposób analizowania świata i podejmo-
wania decyzji przez prezesa Jarosława Ka-
czyńskiego, takie osoby jak premier Mateusz 
Morawiecki czy wicepremier Beata Szydło. 
Wspaniali ludzie zmieniający Polskę na lep-
sze nie decydują bez skrupulatnego rozważe-
nia, co będzie dobre.

W przypadku Łomży nie chodziło 
o to, że w mieście działo się źle. Proble-
mem było to, że miasto nie korzystało z 
owoców dobrej zmiany tak dobrze, jak 
powinno. Chciałabym przypomnieć, że w 
pierwszych latach zakończonej kadencji 
większość projektów, które zmieniały ży-
cie mieszkańców, realizowana była w sfe-
rze społecznej:  w opiece nad najmłodszy-
mi, działaniach na rzecz seniorów, osób 
niepełnosprawnych. To były dziedziny, 
za które ja odpowiadałam we władzach 
Łomży. Na moim biurku powstawały te 
programy. Ale nie jestem na tyle zarozu-
miała, żeby twierdzić, że to tylko moja za-
sługa. To nie jedna osoba, nawet z tytułem 
prezydenta, sprawia, że manna pojawia się 
na pustyni. To, co działo się w Łomży, to 
nie cuda, tylko myśli, wiedza i praca wielu 
ludzi.

Wskazanie przez Prawo i Sprawiedliwość 
właśnie mnie, jako kandydatki na prezydenta, 
miało sprawić, że rozwój Łomży będzie prze-
biegał bardziej energicznie, bardziej zgod-
nie ze strategią rozwoju Polski,  z większym 
udziałem naszego miasta w ważnych ogólno-
krajowych inicjatywach.

To nadal możliwe, a Państwa poparcie 
daje mi siły aby jeszcze bardziej przekonywać 
i tłumaczyć dlaczego w naszym mieście ko-
nieczna jest zmiana. Mówiąc wprost, zwycię-
stwo pana Mariusza Chrzanowskiego będzie 
zwycięstwem pana Mariusza Chrzanowskie-
go. Dla Łomży będzie to ryzyko pięciu stra-
conych lat. „Wielkiej Smuty”, jak w carskiej 
Rosji nazywano czas zamętu i  kryzysu na 
przełomie XVI i XVII wieku, kiedy po prostu 
nawet w wielkim imprerium nic się udawało.    

Dla kogo w rządzie Prawa i Sprawiedli-
wości będzie partnerem do współpracy ktoś, 
kto wyrzekł się wartości prawicy, chociaż cią-
gle o nich mówi. O czym będzie rozmawiał 
w samorządzie województwa (niezależnie 
jaki będzie miał kształt polityczny) działacz 
dużej partii, ale usunięty z niej. Jakich sprzy-
mierzeńców w realizacji ważnych dla Łomży 
przedsięwzięć znajdzie przywódca kilkorga 
radnych. 

Wiem, że dumnym i patriotycznym łom-
żyniakom może być trudno przyjąć, że pew-
ne ważne decyzje podejmowane są nie tylko 
w naszym mieście. Ale przecież zapadały w 
gronie osób, którym najbliższa jest Polska. 
Może też trudno jest pogodzić się z tym, że 
prezydentem mogłaby zostać kobieta. Sami 
jednak Państwo wiecie, że kobieta to rozwa-
ga i determinacja, bo przecież trzeba dbać o 
rodzinę.   

Tym bardziej dziękuję za odwagę tym 
którzy zdecydowali się mnie poprzeć. 
Wszystkich pozostałych proszę: bądźcie 
odważni 4 listopada. Możemy jeszcze nasze 
miasto ochronić przed smutkiem i upad-
kiem.                                        
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Licznik zatrzymał się na LX. Do numero-
wania sesji Rady Miejskiej Łomży uży-
wa się tradycyjnie cyfr rzymskich, a za-
tem okazało się, że radni obradowali 60 
razy w okresie minionych czterech lat.

Średnio zatem wypada więcej 
niż jedna sesja w miesiącu, ale spra-
wiło to kilka okresów nagromadze-
nia szczególnie pilnych spraw, bo 
na ogół radni spotykali się właśnie 
w miesięcznym rytmie. Ostatni raz  
pokazał w skondensowanej formie 

całą kadencję. Było trochę mery-
torycznego sporu o to czy miejskie 
nieruchomości inwestorom nale-
ży sprzedawać, czy przekazywać w 
wieczystą dzierżawę  (zwolennicy 
obu rozwiązań mają swoje argu-
menty), ale także gadulstwa.

Na koniec jednak było wiele 
milszych akcentów. Podziękowania 
i gratulacje przekazywali sobie radni 
nawzajem, a przewodniczący Wie-
sław Grzymała wszystkim. Witold 
Chludziński obdarował kwiatami 
koleżanki radne oraz panie, które 
pracują przy obsłudze Rady Miej-
skiej.

Szczególnie pięknie zabrzmiały 
życzenia, aby niezależnie od wyni-
ków wyborów, każdy z radnych ka-
dencji 2014 - 2018 nie stracił zapału 
w pracy dla Łomży.

Ostatnie posiedzenie Rady 
Miejskiej było ostatnim w takim 
kształcie osobowym. 

Rada Miejska Łomży w kaden-
cji 2014 - 2018 pracowała w skła-
dzie:

Wiesław Tadeusz Grzymała, 
przewodniczący

Alicja Konopka i Janusz Miecz-
kowski, wiceprzewodniczący                  

Maciej Borysewicz, Ewa Chlu-
dzińska, Witold Chludziński, Irene-
usz Cieślik, Dariusz Domasiewicz, 
Hanka Gałązka, Anna Godlewska, 
Irena Gorzoch, Marianna Jósko-

wiak, Łukasz Kacprowski, Wanda 
Mężyńska, Jan Olszewski, Stani-
sław Oszkinis, Zbigniew Prosiński, 
Elżbieta Rabczyńska, Edyta Śle-
dziewska,  Lech Śleszyński, Andrzej 

Wojtkowski, Tadeusz Zaremba, 
Adam Zwierzyński. 

Kadencje zaczynali w składzie 
Rady także: Bernadeta Krynicka 
(odeszła po zdobyciu mandatu posel-
skiego). Bogumiła Olbryś i Andrzej 
Modzelewski (odeszli w związku z 
objęciem stanowisk dyrektorskich w 
miejskich jednostkach).      
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Miastu na dowidzenia....

Szanowni Państwo,  
Drodzy Mieszkańcy Łomży!

Z całego serca, najmocniej jak potrafię dziękuję za każdy oddany na 
mnie głos. To dla mnie zaszczyt i zobowiązanie. 

Dziękuję Wszystkim kandydatkom i kandydatom Koalicji Obywatel-
skiej. Jesteście niesamowici i jestem z Was dumny. Mimo wszystko to była 
nasza najlepsza kampania. 

Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, rodzinie, przyjaciołom, kole-
żankom i kolegom za pomoc i wsparcie w kampanii. 

Przepraszam wszystkich, których rozczarowałem lub zawiodłem. 
Serdecznie i szczerze gratuluję i życzę jak najlepiej kandydatom, którzy 

znaleźli się w II turze: Pani Agnieszce Barbarze Muzyk oraz Panu Prezy-
dentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu. 

Wszystkim pozostałym kandydatom: Tadeuszowi Zarembie, Zbignie-
wowi Prosińskiemu, Mirosławowi Robertowi Derewońce oraz Dariuszowi 
Janickiemu składam wyrazy uznania za ich trud i wysiłek. 

Z POWAŻANIEM, 
MACIEJ ANDRZEJ BORYSEWICZ 

Marek Olbryś: 
Szanowni 

Mieszkańcy Łomży  
i Ziemi Łomżyńskiej 

Gdybym te słowa miał powiedzieć na pu-
blicznym spotkaniu, pewnie miałbym kłopoty ze 
ściśniętym ze wzruszenia gardłem. Proszę zatem 
pozwolić mi na formę pisaną.

Jestem człowiekiem bardzo doświadczonym w 
pracy zawodowej i działalności społecznej. Wie-
le razy poddawałem się weryfikacji w wyborach, 
przeżywałem też różnego rodzaju sprawdziany 
profesjonalne czy polityczne. Nie spodziewałem 
się, że mogę czymś zostać tak bardzo zaskoczony i 
poruszony jak teraz. Nie znam w tej chwili jeszcze 
oficjalnie potwierdzonych wyników wyborów do 
Sejmiku województwa w okręgu nr 3, w którym 
startowałem z listy Prawa i Sprawiedliwości, ale 
zdaje się, że otrzymałem poparcie rekordowe w 
całej mojej drodze służby publicznej.

Najserdeczniej dziękuję wszystkim, którzy mi 
zaufali. Także tym, którzy choć chwilę zastanawia-
li się nad moim nazwiskiem, nawet jeśli ostatecz-
nie dokonali innego wyboru.   

Państwa ogromne poparcie to dla mnie ciężar 
z gatunku „słodkich”, jak wzięcie na ręce żony czy 

przytulenie dziecka. Niesie się wtedy ten ciężar z 
podwójną czy potrójną troską i z poczuciem, że po 
prostu nie można nie dać rady. 

Nie wiem jeszcze jak ułoży się sytuacja w sa-
morządzie województwa. Niezależnie jednak od 
tego czy będę tworzył politykę regionu, czy pilno-
wał, aby była mądra, będę to robił z całym zaanga-
żowaniem  

Wszysko, co w życiu osiągnąłem, wiąże się z 
Łomżą i Ziemią Łomżyńską. Zawsze o tym pa-
miętam. 

Dziękuję 
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Łomża. Prezydencka dogrywka, a w Radzie 
Miejskiej weterani i debiutanci

Kończący kadencję prezydent Mariusz 
Chrzanowski uzyskał znakomity wynik w 
niedzielnych wyborach, w których ubiega 
się o reelekcję. Oficjalnie potwierdzone 10 
518 głosów to niewiele mniej niż otrzymał 
4 lata temu w drugiej turze, kiedy pokonał 
Mieczysława Czerniawskiego. Tym razem 
jednak wystarczyło  także na dogrywkę o 
łomżyński Ratusz. 

Rywalką Mariusza Chrzanowskiego, 
który występuje w barwach własnego komi-
tetu wyborczego, będzie Agnieszka Barbara 
Muzyk z Prawa i Sprawiedliwości. Uzy-
skała poparcie 5487 mieszkańców Łomży i 
wyprzedziła Macieja Borysewicza z Koalicji  
Obywatelskiej (jednego z liderów Platfor-
my Obywatelskiej w Łomży) – 5 075.

Według nieoficjalnych informacji do-
cierających ze sztabów wyborczych róż-
nych ugrupowań, druga tura w mieście nie 
jest niespodzianką. Pewnym zaskoczeniem 
może być natomiast różnica między pierw-
szą dwójką. Samorządowa elekcja wzbudziła 
w mieście emocje, chociaż zbiegła się z wy-
raźnie większą frekwencją w lokalach wybor-
czych w całym kraju. Według nieoficjalnych 
jeszcze (w chwili oddawania tygodnika do 
druku) danych, głosowało około 52 pro-
cent pełnoletnich Polaków. W Łomży ten 
wskaźnik jest nieco niższy – 49,4, ale to i tak 

znacznie lepiej niż np. 4 lata temu.           
W każdym razie, druga tura pozostawia 

sprawę prezydentury Łomży otwartą. Gło-
sowanie odbędzie się 4 listopada. Oby zain-
teresowanie było równie wielkie.

Wyniki wyborów prezydenta Łomży 
według uzyskanego poparcia (I tura):

Mariusz Chrzanowski (KWW Mariu-
sza Chrzanowskiego)– 10 518 głosów;

Agnieszka Barbara Muzyk (KW Prawo 
i Sprawiedliwość) – 5487;

Maciej Andrzej Borysewicz (KKW 
Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatel-
ska) - 5075;

Tadeusz Zaremba (KWW Przyjazna 
Łomża) – 1208;

Zbigniew Prosiński (KWW Bezpartyj-
ni Samorządowcy) – 932;

Mirosław Robert Derewońko (KWW 
Reatusz Mirosława Derewońko) – 330;

Dariusz Jerzy Janicki (KKW SLD Le-
wica Razem) – 272.                     

Rada Miejska

Niezależnie od tego kto z dwoj-
ga konkurentów wygra w drugiej turze, 
nie będzie w samorządzie osamotniony. 
Komitety Mariusza Chrzanowskiego 
i Agnieszka Barbary Muzyk wprowa-
dziły swoich przedstawicieli do Rady 
Miejskiej. Zresztą Mariusz Chrzanowski 
po prostu sam zdobył mandat radnego 
(Agnieszka Barbara Muzyk świadomie 
zrezygnowała z takiego rozwiązania) i 
dopiero po rozstrzygnięciach prezydenc-
kich okaże się jaki będzie ostateczny 
skład miejskiego samorządu z ustawo-
wym składem 23 osób.

Nie licząc zatem prezydenta okazuje 
się, że jest w Radzie Miejskiej 10 nowych 
osób. A ściślej rzecz biorąc 10 osób, które 
nie były radnymi w kadencji 2014 – 2018. 
Np. bowiem Tadeusz Kowalewski czy An-
drzej Janusz Grzymała byli nimi już w 
przeszłości.

Swój imponujący staż w samorządzie 
przedłuży Alicja Konopka. Wśród wetera-
nów są także np. Hanka Gałązka, Wiesław 
Grzymała, Andrzej Wojtkowski czy Maciej 
Borysewicz.

Skład nowej Rady Miejskiej Łomży:
Lista nr 1, KWW Bezpartyjni Samo-

rządowcy: Zbigniew Prosiński;

To jeszcze nie koniec

Dokończenie na str. 5
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Rozpoczęła się uroczysty wbijaniem 
szpadli budowa drugiej jezdni obwod-
nicy Szczuczyna. To kolejny fragment 
przyszłej ekspresowej trasy S61, czyli 
Via Baltica, który jest w fazie wyko-
nawczej. 

Droga wyprowadzająca ruch z 
centrum Szczuczyna oddana została 
do ruchu w listopadzie 2015 roku, 
ale na znacznym odcinku jako jed-
nojezdniowa, czyli niespełniająca 
parametrów  szlaku ekspresowego. 
Zresztą, nawet budowie tej jednej 
jezdni towarzyszyły spore pertur-
bacje. Najpierw realizowało ją FCC. 
Jednak z powodu opóźnień i braku 
działań, do których realizacji wzy-
wał inwestor, w czerwcu 2013 roku 

GDDKiA odstąpiła od umowy z 
wykonawcą. 

Budowę dokończyła firma Po-
laqua, która także otrzymała kon-
trakt na budowę drugiej jezdni. do 
nośności 115 kN/oś.  Postępowanie 
dotyczące zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia zezwole-
nia na realizację inwestycji drogowej 
zostało wszczęte w czerwcu tego 
roku, w października  Bohdan Pasz-
kowski, wojewoda podlaski, wydał 
zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej.

Realizuje ją firma Polaqua. War-
tość kontraktu to 75 mln zł. Droga 
będzie wykonana w technologii be-
tonu cementowego. Będzie miała 

6,6 km i połączy się z istniejącym 
węzłem drogowym Szczuczyn – 
sam węzeł został wybudowany w 
wariancie docelowym na potrzeby 
dwóch jezdni. W efekcie powsta-
nie droga dwujezdniowa z dwoma 
pasam ruchu w każdym kierunku. 
Jezdnie będą rozdzielone pasem o 
szerokości od 5 do 12 metrów. 

Jak poinformował wojewoda 
Bohdan Paszkowski, spośród od-
cinków, na jakie podzielona została 
w procesie realizacji Via Baltica, w 
Podlaskim Urzędzie Wojewódz-
kim trwa postępowanie dotyczące 
trzech, na które powstała już do-
kumentacja poprzedzająca wydanie 
zezwolenia na realizację inwestycji.

Ekspresem  
z Białegostoku do Warszawy

Drogowcy przekazali kierowcom fragment ekspresowej drogi S8 o długości 13 ki-
lometrów od węzła „Poręba” w kierunku Wyszkowa. To stosunkowo niewielki krok 
dla administracji drogowej i firm budowlanych, ale ogromny dla systemu komuni-
kacyjnego Polski i regionu.

Jest to bowiem domknięcie ekspresowego szlaku między Warszawą a 
Białymstokiem, co odcinka, pozwala połączyć Białystok z siecią dróg szyb-
kiego ruchu w Polsce i Europie.

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod-
kreślają, że przez ostatnie 3 lata oddano do użytkowania przeszło 98 km 
nowo wybudowanych odcinków drogi ekspresowej pomiędzy Warszawą a 
Białymstokiem, o wartości robót realizowanych na tych kontraktach prze-
kraczającej 3 miliardy złotych. Razem z wcześniej wybudowanymi frag-
mentami S8 daje to prawie 180 km bezpiecznego połączenia drogowego 
pomiędzy oboma miastami - dwie jezdnie, pasy rozdzielające, awaryjne, 
ogrodzenie zapobiegające wtargnięciu zwierząt, itp.

Odcinek od Wyszkowa do węzła Poręba, którym kierowcy już jeżdżą, 
ma 13 kilometrów długości i nawierzchnię - podobnie jak sąsiedni fragment 
od węzła Poręba do obw. Ostrowi Mazowieckiej - z betonu cementowego. 
Łącznie to 29 km nawierzchni betonowej - na pozostałej części S8 pomię-
dzy Warszawą, a Białymstokiem, kierowcy pojadą po nawierzchni asfalto-
wej.

Budowa S8 na odcinku Wyszków - Poręba była dofinansowana ze środ-
ków unijnych (POIŚ 2014-2020) jako część projektu obejmującego wszyst-
kie mazowieckie od Wyszkowa do granicy województwa (38,5 km). Wspar-
cie unijne wyniosło 662,8 mln zł.

Otwarcie nowego fragmentu zmienia także komunikacyjną sytuację 
Łomży zanim powstanie Via Baltica w kierunku Warszawy (zresztą będzie 
się łączyć z S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej). Warta rozważenia stała 
się bowiem zmiana tras dojazdu z Łomży do Białegostoku lub Warszawy. 
Bezpieczeństwo, komfort i szybkość jazdy może bowiem skłaniać, żeby wy-
bierać dłuższą trasę Łomża – Zambrów i dalej do stolicy regionu lub kraju.         

Via Baltica  
pod Szczuczynem
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Bezpłatne badania  
słuchu i wzroku

Akcja bezpłatnych badań słuchu i wzroku trwa w Łomży. Z inicjatwy władz miasta 
prowadzą ją do 30 listopada firmy Marmed Audio oraz Salon Lokooptyk. Inaugura-
cyjne spotkanie odbyło się w holu Ratusza. 

Oba medyczne podmioty rozłożyły swoją aparaturę przy wejściu do 
Urzędu Miejskiego. Żadnego próżnowania nie było. Kolejne osoby podda-
wały się badaniom a na ich miejsce czekały już następne.

Zainteresowanie bardzo ucieszyło Iwonę Gryczewską z Marmedu.
- Mamy potwierdzenie jak ważna jest troska stan o nasze podstawowe 

zmysły słuchu oraz wzroku i zdajemy sobie z tego sprawę. Badania wskazu-
ją, że nawet co piąty Polak ma ubytki słuchu, a problem nie zaczyna się w 
starszym wieku, tylko już w okresie młodości – mówi.

Jak dodaje, nie chodzi tylko o to, że osoba gorzej słysząca musi dopyty-
wać co zostało powiedziane. 

- To zaburza całą sferę poznawczą, powoli odcina taką osobę od kontak-
tu ze otaczającym światem informacjami, wiedzą. Tak zaczyna się prawdzi-
wy dramat – uważa Iwona Gryczewska.

Dlatego wraz ze swoimi współpracownikami włączyła się w inicjatywę 
bezpłatnych badań. Pozwalają one określić czy konieczne będzie dokładniej-
sze przeanalizowanie stanu słuchu w Marmedzie oraz wzroku w Looptyk. 

Gabinety firmy Marmed zapraszają do końca listopada na badania w 
Łomży przy alei Piłsudskiego 10 (naprzeciwko szpitala, rejestracja telefo-
niczna 86 218 63 63) oraz przy Polowej 9 (w pobliżu sądu, 86 218 17 88), 
a dodatkowo także przy ul. Wojska Polskiego 67 w Kolnie (86 741 17 28). 
Salony Looptyk oczekują na pacjentów w Łomży przy alei Legionów 32 
(791 866 866) oraz przy ul. Wojska Polskiego 67 w Kolnie (731 866 866).                            

Pamiętamy,  
Pani Haniu!

Z okazji przypadającej 9 listopada 
2018 roku 103. rocznicy urodzin Hanki 
Bielickiej, Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Władysława Broniewskiego w Łomży 

zaprasza na IX Powiatowy Konkurs 
Plastyczny „HANKA BIELICKA W OCZACH 
DZIECI”.

Celem konkursu jest zapo-
znanie dzieci z postacią HANKI 
BIELICKIEJ, rozwijanie zainte-
resowania jej twórczością scenicz-

ną, skierowanie uwagi dzieci na 
ciekawe wydarzenia związane z 
życiem znanej łomżanki, kształto-
wanie umiejętności posługiwania 
się różnymi środkami wypowiedzi 
artystycznej oraz prezentacja twór-
czości o wysokich walorach arty-
stycznych i estetycznych.

Konkurs adresowany jest do 
dzieci z przedszkoli oraz szkół pod-
stawowych powiatu łomżyńskiego i 
trwa do 5 listopada 2018 roku.

Niepodważalne zasługi Han-
ki Bielickiej dla naszego miasta i 
ziemi łomżyńskiej, zobowiązują do 
Jej godnego upamiętnienia, zwłasz-
cza w roku 600-lecia nadania praw 
miejskich Łomży.

ZAPRASZAMY!!!
Szczegółowe informacje dostęp-

ne w regulaminie oraz na stronie or-
ganizatora.

Jadwiga Sosnowska
Bożena Danowska

Jacek Sokołowski

To jeszcze nie koniec

Lista nr 4, KKW Platforma 
.Nowoczesna Koalicja Obywatel-
ska: Maciej Andrzej Borysewicz, 
Stanisław Oszkinis, Piotr Serdyń-
ski, Edyta Śledziewska;

Lista nr 10, KW Prawo i 
Sprawiedliwość: Agnieszka Bia-
łobrzewska, Marek Dworakow-
ski, Wiesław Tadeusz Grzymała, 
Marianna Jóskowiak, Tadeusz Ko-
walewski, Zofia Kurkowska, Jan 
Olszewski, Mariusz Tarka;

Lista nr 14, KWW Przyjazna 
Łomża: Dariusz Domasiewicz, 
Wojciech Michalak, Andrzej Pod-
siadło, Andrzej Wojtkowski; 

Lista nr 15, KWW Mariu-
sza Chrzanowskiego: Mariusz 
Chrzanowski (z zastrzeżeniem, jak 
wspomniane wcześniej), Ireneusz 
Waldemar Cieślik, Hanka Gałązka, 
Andrzej Janusz Grzymała, Alicja 
Konopka, Artur Nadolny.

Województwo podlaskie 
i Ziemia Łomżyńska

W chwili, gdy musieliśmy 
oddawać to wydanie Tygodnika 
Narew do druku nie były jesz-
cze ogłoszone wyniki wyborów 
do Sejmiku województwa, które 
będą miały ogromne znaczenie 
także dla rozwoju Łomży i Zie-
mi Łomżyńskiej. Nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy się jedynie, że 

znakomity wynik uzyskał Marek 
Olbryś, radny Sejmiku, dyrektor 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Łomży, reprezentujący 
Prawo i Sprawiedliwość.

Oficjalnie natomiast że w 
Białymstoku i Suwałkach wybo-
ry prezydentów dokonały się już 
w pierwszej turze. Konkurentów 
zdystansowali dotychczasowi wło-
darze Tadeusz Truskolaski i Cze-
sław Renkiewicz.

Przypadków, że burmistrzo-
wie i wójtowie obronili pozycje od 
razu, jest na Ziemi Łomżyńskiej 
więcej. Poczynając od północy, w 
Rajgrodzie plany na kolejną ka-
dncję mogą już snuć burmistrz 
Ireneusz Gliniecki, w Grajewie 
– burmistrz Dariusz Latarowski 
i Szczuczynie – burmistrz Artur 
Kuczyński. 

Bezdyskusyjnie przy rządach 
pozostaje burmistrz Andrzej 
Duda w Kolnie. W powiecie 
kolneńskim do dogrywki o fotel 
burmistrza dojdzie w Stawiskach 
między Krzysztofem Rafałow-
skim (dotychczas rządzący) a 
Agnieszką Rutkowską.

Zambrowianie potwierdzili 
po raz kolejny swoje zaufanie do 
burmistrza Kazimierza  Dąbrow-
skiego, mieszkańcy gminy – do 
wójta Jarosława Kosa, a mieszkań-
cy Szumowa – do wójta Jarosława 

Cukiermana. Druga tura 
natomiast będzie konieczna 
w Kołakach Kościelnych i 
Rutkach.

Wysokie Mazowieckie 
to bezdyskusyjne przedłu-
żenie rządów burmistrza 
Jarosława Siekierko, w Sze-
pietowie – burmistrza Ro-
berta Lucjana Wyszyńskie-
go, w Czyżewie – burmistrz  
Anny Boguckiej (rekordowe 
91 procent),  w Sokołach – 
jednego z samorządowych 
weteranów wójta Józefa 
Zajkowskiego. Będą jednak 
dogrywki w Ciechanowcu, 
gdzie zmierzy się Mirosław 
Reczko z Eugeniuszem 
Święckim oraz – nieocze-
kiwanie – w Nowych Pie-

kutach z udziałem wieloletniego 
wójta Marka Kaczyńskiego i Anny 
Żochowskiej.

Wreszcie powiat łomżyński. 
W większości miast i gmin spra-
wy rozstrzygnęły się w pierwszej 
turze, choć niekiedy w sposób 
zaskakujący. Problemów z obro-
nieniem swoich pozycji nie mieli: 
burmistrz Grzegorz Palka w No-
wogrodzie oraz wójtowie – Kazi-
mierz Ramotowski w Przytułach, 
Piotr Kłys w gminie Łomża, Ra-
fał Pstrągowski w Śniadowie, Ka-
zimierz Górski w Miastkowie. Do 
zmiany warty doszło natomiast w 
Jedwabnem, gdzie już w pierwszej 
turze burmistrza Michała Cha-
jewskiego pokonał Adam Nie-
brzydowski (dyrektor Podlaskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie). W Wiźnie wójt 
Zbigniew Sokołowski przegrał z 
Mariuszem Soliwodą. Nowego 
wójta ma także Zbójna, ale to nie 
niespodzianka, ponieważ Zenon 
Białobrzeski, absolutny samorzą-
dowy rekordzista, nie startował. 
Do jego gabinetu wprowadzi się 
Elżbieta Parzych, która w ten 
sposób przestanie być starostą 
łomżyńskim.

Pasjonująco zapowiada się do-
grywka w Piątnicy. Dotychczaso-
wy wójt Krzysztof Kozicki zdobył 
zaledwie o 12 głosów więcej niż 
Artur Wierzbowski.    
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8 stycznia 1918 roku, kiedy trwała jesz-
cze pierwsza wojna światowa, ame-
rykański prezydent Woodrow Wilson 
w orędziu do Kongresu przedstawił w 
czternastu punktach plan, jak ma być 
urządzony sprawiedliwy świat po woj-
nie. Trzynasty punkt dotyczył Polski, 
jej niepodległości politycznej i gospo-
darczej. To zdecydowane stanowisko 
torowało Polakom drogę do wolności, 
po 123 latach zaborów i trudnych do-
świadczeń – przypomniała w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży wicekonsul 
w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych 
w Warszawie, Karolina Orton. 

Słuchali jej studenci filologii an-
gielskiej oraz licealiści z I LO i II 
LO w Łomży, ponad stu młodych 
ludzi, którzy zadawali dyplomatce 
pytania o  przebieg jej kariery, go-
dzenie obowiązków zawodowych z 

życiem rodzinnym i towarzyskim 
oraz możliwości studiowania w 
USA i podejmowania tam pracy.      

Do „Państwówki” wicekonsul 
przyjechała, aby z młodymi ludź-
mi świętować stulecie uzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
oraz przypadające na 2019 rok 
stulecie ustanowienia stosun-
ków dyplomatycznych pomiędzy 
Polską a Stanami Zjednoczo-
nymi. Przypominała, że Ronald 
Reagan wspierał „Solidarność”, 
bohaterem obojga narodów był 
Tadeusz Kościuszko, a każdego 
roku Departament Stanu umożli-
wia podejmowanie pracy w USA 
czterem tysiącom polskich żaków.  

– W programie Summer Work 
and Travel mogą uczestniczyć stu-
denci szkół wyższych oraz szkół 
policealnych, którzy ukończyli 
pierwszy rok nauki. Trafiają do 

pracodawcy, który ma obowiązek 
udzielić im wsparcia społecznego i 
kulturalnego. To program pracy, ale 

także wymiany doświadczeń i wie-
dzy, z którego korzystają Europej-
czycy, Afrykańczycy, mieszkańcy 

naszego globu – mówiła wicekon-
sul. 

Podczas spotkania Karolina 
Orton zaprezentowała na slajdzie 
sześć flag, które symbolizowały 
ścieżki jej kariery dyplomatycznej. 
Urodziła się w Polsce, ale dorastała 
we Francji i mieszkała w Stanach 
Zjednoczonych w Wirginii. Pra-
cowała w Nigrze, Macedonii i w 
Iraku, gdzie była koordynatorem 
programu dla uchodźców. Przed 
pracą w korpusie dyplomatycznym 
była konsultantem w Booz Allen 
Hamilton niedaleko Waszyngto-
nu. Ukończyła historię współcze-
sną na paryskim Uniwersytecie 
Sorbona. W Ambasadzie Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie zaj-
muje się sprawami konsularnymi 
oraz programami wymiany, w tym 
studenckim programem Summer 
Work and Travel. 

Sylwia Pieńkowska, studentka 
trzeciego roku filologii angielskiej 
w PWSIiP, twierdzi, że spotkanie z 
wicekonsul uzmysłowiło jej, że stu-
diowanie w USA jest w zasięgu ręki 
młodych Polaków: 

– Nauka w Stanach Zjednoczo-
nych kojarzy się z czymś elitarnym i 
niezwykle kosztochłonnym, a prze-
cież można znaleźć pracodawcę, 
który będzie współfinansował taką 
edukację – komentowała, dodając, 
że wcześniej postrzegała ambasady, 
jako miejsca niezwykle upolitycz-
nione, a dziś zrozumiała, że panują 
w nich przejrzyste zasady oraz pro-
cedury. 

Dowiedziała się także, że 22 
stycznia 1919 roku Stany Zjedno-
czone uznały, jako pierwsze pań-
stwo świata, polski rząd z premie-
rem Ignacym Paderewskim na czele. 
Już sześć dni po jego powołaniu. 

Wicekonsul USA w PWSIiP 

Edukują, 
wychowują,  
są docenieni 

III Liceum Ogólnokształcące było w tym roku 
gospodarzem miejskich uroczystosci  Dnia Edu-
kacji Narodowej. Jak informuje Urząd Miejski,  
prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski uho-
norował nagrodami finansowymi 28 pracow-
ników łomżyńskiej oświaty. Niejako zbiorowa 
nagrodą dla całego środowiska oświatowego 
stało się  ogłoszenie przez prezydenta dobrej 
nowiny: w przyszłym roku subwencja oświa-
towa dla miasta będzie wyższa o prawie 7,8 
miliona złotych. 

Razem ze wzrostem subwencji wyrów-
nawczej i równoważącej (o ok. 7,4 mln) bę-
dzie to oznaczało ponad 15 milionów złotych 
więcej w kasie miasta niż w tym roku.      

- Chcę wyrazić Państwu uznanie za nie-
zwykle trudną i ważną pracę dla naszej spo-
łeczności lokalnej – mówił Mariusz Chrza-
nowski dziękując „za chęć działania, mrówczą 
pracę w szkołach i przedszkolach oraz wkład 
w to, że możemy być dumni z perełki, jaką jest 
łomżyńska oświata”.

Gratulacje i życzenia nauczycielom prze-
kazali również biskup Tadeusz Bronakowski, 
posłowie Bernadeta Krynicka i Lech Antoni 
Kołakowski, radni.

Nauczycielka Aneta Trzeciak-Kowalczyk 
z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólno-
kształcących nr 7 dziękując za otrzymaną na-

grodę zauważyła, że stanowi ona wyróżnienie 
i uhonorowanie pracy, zarówno zawodowej, 
jak i wychowawczej. 

- Te nagrody udaje nam się uzyskać dla-
tego, że nasi wychowankowie realizują swoje 
pasje, a my ich wspieramy i staramy się roz-
wijać te ich mocne strony. Za te sukcesy pre-
zydent wczoraj dziękował dzieciom, ale cie-
szę się, że również nasza praca została przez 
władze miasta dostrzeżona – dodał Marcin 
Piotrowski, nauczyciel ze Szkoły Podstawo-
wej nr 4.

Nagrodzeni nauczyciele

Waldemar Antolak - Zespół Szkół 
Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
Małgorzata Bożena Bachanek - Przedszkole 
Publiczne Nr 5
Anna Bagińska - Szkoła Podstawowa Nr 2
Małgorzata Brzezińska - Przedszkole Publiczne 
Nr 8
Aleksandra Chodorowska - II Liceum 
Ogólnokształcące
Małgorzata Cholewicka - Szkoła Podstawowa 
Nr 7

Wojciech Dardziński - Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
Krzysztof Domalewski - Zespół Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6
Bożena Gronostajska - Szkoła Podstawowa Nr 9
Anna Marzanna Kamińska - Przedszkole 
Publiczne Nr 1
Barbara Klimowicz - Przedszkole Publiczne Nr 
14
Grażyna Kowalewska - Przedszkole Publiczne 
Nr 14
Iwona Maria Kwiatkowska - Bursa Szkolna Nr 3
Maciej Roman Listowski - Łomżyńskie Centrum 
Rozwoju Edukacji
Jerzy Łuba - Zespół Szkół Ogólnokształcących
Marcin Mikołajczyk - III Liceum 
Ogólnokształcące
Joanna Norowska - Zespół Szkół 
Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7
Bożena Orzechowska - Przedszkole Publiczne 
Nr 2
Małgorzata Pietrusewicz - Szkoła Podstawowa 
Nr 5
Marcin Piotrowski - Szkoła Podstawowa Nr 4
Maria Purzeczko - Zespół Szkół Specjalnych
Anna Sacharczuk - Zespół Szkół 
Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
Katarzyna Sokołowska - Przedszkole Publiczne 
Nr 9
Aneta Trzeciak – Kowalczyk - Zespół Szkół 
Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7
Bożena Wiśniewska - Bursa Szkolna Nr 1
Ewa Anna Zabielska - Szkoła Podstawowa Nr 1
Barbara Zawrotna - Bursa Szkolna Nr 2
Dorota Małgorzata Żbikowska - Szkoła 
Podstawowa Nr 10. 



7

Wiadomo już na co miesz-
kańcy Łomży chcieliby wy-
dać pieniądze, jakie mają 
do dyspozycji w Budżecie 
Obywatelskim na 2019 rok.  

Jak informuje Urząd Miejski, w 
zakończonym niedawno głosowaniu 
udział wzięło prawie 9 tysięcy osób. 
Ważne głosy oddało 7776 miesz-
kańców. Wskazali na wybrane przez 
siebie zadania ponad 21,5 tys. razy 
(każda osoba mogła poprzeć od 1 
do 3 projektów). Do wyboru były 
24 propozycje i 2 w Młodzieżowym 
Budżecie Obywatelskim.

- Chcemy, by pomysły inwesty-
cyjne były inicjowane przez samych 
mieszkańców -  powiedział podsu-
mowując wyniki zastępca prezy-
denta Andrzej Garlicki. Jak dodał,  
przypominając, że na początku tej 
kadencji na budżet partycypacyjny 
przeznaczone było 300 tys., a na 
przyszły rok będą to już  2 miliony zło-
tych. 

- Prezydent Mariusz Chrzanowski 
chce, by w następnych latach kwota 
wzrosła ona do 3 mln – dodał Andrzej 
Garlicki przypominając, że w tej ka-
dencji uruchomiony został również 
Młodzieżowy Budżet Obywatelski. 

Członkowie Zespołu Koordynu-
jącego Budżet Obywatelski z radością 
przyjęli duże zainteresowanie miesz-
kańców Łomży przejawiające się zgło-
szeniami  i sporym udziałem w głoso-
waniu.

Po raz kolejny w łomżyńskim bu-
dżecie obywatelskim największe po-

parcie osiągnęły projektu infrastruk-
turalne, dotyczące ulic, chodników, 
parkingów, ale przebijają się już także 
pomysły dotyczące bezpieczeństwa, 
wypoczynku, rekreacji. Ostateczna li-
sta zadań, które zostaną zrealizowane, 
powstanie po umieszczeniu ich w "ra-
mach finansowych" BO Łomża 2019.      

społeczeństwo

Dużo zabawy, radości i emocji towarzyszyło turniejowi piłkar-
skiemu "Zagrajmy razem dla Niepodległej", który rozegrano na 
Stadionie Miejskim przy ul. Zjazd. Najlepsi okazali się uczniowie z 
Zespołu Szkół Specjalnych. 

Zawody zorganizował Zespół Szkół Specjalnych w 
Łomży w ramach lokalnych obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Turniej odbył się przy wsparciu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a pieniądze na ten cel 
pozyskało dla szkoły Stowarzyszenie "Czas Rozwoju". 

- Takie wydarzenia mają na celu integrację środowi-
ska osób z niepełnosprawnością ze społecznością lokal-
ną. Sport jest doskonałą ku temu okazją. Propagujemy 
również w ten sposób zdrowy styl życia – mówi Lucyna 

Antecka, dyrektor ZSS i jednocześnie prezes stowarzysze-
nia. Dodaje, że w ramach FIO do szkoły trafił dodatkowo 
sprzęt sportowy.

Do rywalizacji przystąpiły 3 drużyny. Obok gospodarzy 
swoją ekipę wystawili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej 
oraz tradycyjnie Urząd Miejski w Łomży. W finale ZSS pro-
wadzony przez nauczyciela wychowania fizycznego i radne-
go miejskiego Łukasza Kacprowskiego zwyciężył z PSP 5-3.

Turniej miał wątek historyczny, bowiem wpisał się w 
ramy lokalnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Przed jego rozpoczęciem został odegra-
ny hymn państwowy, a na trybunach było barwnie i koloro-
wo z dominującą bielą i czerwienią.

Zawodnicy Zespołu Szkół Specjalnych zwycięzcami 
Turnieju Piłki Nożnej z okazji 100-lecia 

Niepodległości!

Duże zainteresowanie 
Budżetem Obywatelskim 
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Magdalena Boczarska. Zdolna, piękna, 
nagradzana. Jedna z najjaśniejszych gwiazd 

filmowych i teatralnych. 

Jestem  
z siebie dumna

„Gdy patrzę w lustro, to umiem powiedzieć, że choć czasami lekko nie było,  
to jakoś dobrze idzie” – wyznała w jednym z wywiadów.

W samych superlatywach pisze o niej Styl.pl: „Profesjonalna i pracowita, a do tego ciepła 
i kobieca. Nic dziwnego, że koledzy z planu są w nią wpatrzeni jak w obrazek. Generalnie 
kobieta o twardym charakterze, bo przecież potrafi przebiec trasę morderczego triathlonu”.

– Dostałam propozycję zostania ambasadorką triathlonu. Mało kto wierzył, że będę w sta-
nie to zrobić. Ja sama również. 

To kombinacja trzech dyscyplin: 2 km pływania, po wyjściu z wody 90 km ma rowerze 
kolarskim i na koniec po zejściu z roweru 21 km biegu. To wszystko zajęło mi 6 godzin i 20 
minut.

Ludzie trenują triathlon latami, ja miałam na przygotowania jakieś 6 miesięcy. Oczy-
wiście zapewniono mi trenerów i cała resztę. Ostatnie dwa miesiące trenowałam po 3 
razy dziennie. Spałam, trenowałam, jadłam, znów spałam. I tak w kółko. Ukończenie 
triathlonu dało mi wiarę, że jestem w stanie zrobić absolutnie wszystko. Zyskałam pew-
ność siebie. 

Magdalena Boczarska w grudniu ubiegłego roku po raz pierwszy została mamą. Na świat 
przyszedł syn aktorki, Henryk – owoc jej miłości do Mateusza Banasiuka.

– Jestem zakochana – wyznaje Plotkowi.pl. Jest nowy mężczyzna w moim życiu. Nie będę 
tego ukrywać. Jestem zabujana na amen. Uwielbiam być z synkiem, zostawać w domu i odda-
wać mu każdą chwilę. Mam też takie poczucie, że czas spędzony z nim bardzo mnie wzbogaca. 
Jest największą wartością, jaką mogłam dostać od losu, największym prezentem. Śmieję się, co 
mi tam nagrody, ja mam Henia! – powiedziała dziennikarce Mamotoja.pl.

Teraz aktorkę możemy oglądać w serialu „Pod powierzchnią”.
Główną rolę miała grać w nim Alicja Bachleda-Curuś, ale ze względów osobistych zrezy-

gnowała z roli. „Zaczęły się gorączkowe poszukiwania godnej następczyni i wybrano Boczar-
ską (...) Jako gwiazda, która ma na swoim koncie osiągnięcia w bajkowym Hollywood, Alicja 
mogła liczyć na jedną z rekordowych stawek w polskiej telewizji – aż 17 tys. zł za dzień pracy. 
To oznacza, że przez 20 dni zdjęciowych zarobiłaby aż 340 tys. zł’’, donosi Super Express. 
„Gdyby nie Alicja, Magda mogłaby tylko pomarzyć o takich zarobkach’’, zdradza dziennik. 

Magdalena Boczarska twierdzi, że dawno nie spotkała się z tak znakomitym scenariuszem 
serialowym.

– Bardzo lubię swoją bohaterkę, to takie duże szczęście, że mam po Michalinie Wisłockiej 
(głośny film „Sztuka kochania”, który w kinach obejrzało 2 miliony widzów) i po „Różyczce" 
szczęście do takich bohaterek, które są bardzo podmiotowe, nie przedmiotowe, i takich, które 
umieją walczyć o swoją własną godność.

– Kobiecość to przede wszystkim spełnienie, charyzma i pasja. Zawsze twierdziłam, że 
kobiecość to nie uroda, lecz coś, co idzie za kobietą. Mnie fascynują kobiety spełnione. To jest 
jakaś taka aura. Ta aura to ciężko uchwytne coś, co powoduje, że ktoś ma niezwykłą osobowość. 
Myślę, że spełnienie jest najważniejszym kluczem. Kobieta spełniona jest kobieca i bardzo 
atrakcyjna. 

Czuję się spełniona zawodowo. Wiem, że mam duży fart, że mogę żyć w czasach, kiedy 
kobieta jest podmiotem, a nie przedmiotem. Cały czas musimy oczywiście walczyć o swoje 
prawa, ale prawda jest taka, że możemy się realizować. 

Każdego spełnia co innego. Mnie ciągle coś dopełnia, bo czuję się kobietą szczęśliwą ze 
swojego życia. Na tym etapie czuję się dobrze w związku, w którym jestem. Uważam, że mam 
fajne relacje, na które też miałam wpływ i które sama sobie ustaliłam. Mam fajnych przyjaciół, 
fajne życie, lubię siebie.

Ogromne znaczenie ma to, że dobrze czuję się sama ze sobą, a jeszcze do niedawna bardzo 
się ze sobą męczyłam. W ogóle uważam, że nikt nie jest w stanie mnie tak zamęczyć, jak ja 
sama siebie.

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. 
Projekt 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 TRANSPORTOWE
Transport maszyn rolniczych, au-
toholowanie 24/h, przewóz rzeczy 
różnych. Tel. 514 805 123. 

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

USŁUGI RTV AGD

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

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

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

USŁUGI SZEWSKIE
Naprawa obuwia. Łomża, ul. Krótka 

12. Tel. 508 303 087. 

Express szewc. ZMIANA ADRESU, 
teraz: MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 

505 997 115. 

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam 1,28 ha pola i 2,76 ha lasu, 
Jurzec Włościański. Tel. 600 343 819.

Sprzedam las 1 ha. Tel. 600 062 532. 

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

Sprzedam M-5, 80 m2 I piętro w Kol-
nie. Tel. 600 343 819.

Posiadam do wynajęcia halę namio-
tową oraz utwardzony plac w Łomży 
przy ul. Poznańskiej. Do uzgodnie-
nia również dostęp do biur i możli-
wość korzystania z wózka widłowe-
go. Tel. 602 744 754.

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

RÓŻNE

Kupię konary drzew – gałęzie od gru-
bych drzew sosnowych i dębowych, 
tylko duże ilości. Tel. 600 588 666

Sprzedam kostkę brukową używaną 
NASTOLIT,  7-letnią 300 m2, 15 zł/m. 
Tel. 600 289 289.

Zlecę wykonanie mebli ogrodowych 
tzw. prosto z lasu, tylko uczciwej, do-
świadczonej osobie, możliwa współ-
praca na dłużej. 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
Zatrudnię do budowy domów drew-
nianych i przyuczę do zawodu cieśli. 
Tel. 600 289 289.

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  

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44
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Magdalena Boczarska. Zdolna, piękna, 
nagradzana. Jedna z najjaśniejszych gwiazd 

filmowych i teatralnych. 

Jestem  
z siebie dumna

„Gdy patrzę w lustro, to umiem powiedzieć, że choć czasami lekko nie było,  
to jakoś dobrze idzie” – wyznała w jednym z wywiadów.

W samych superlatywach pisze o niej Styl.pl: „Profesjonalna i pracowita, a do tego ciepła 
i kobieca. Nic dziwnego, że koledzy z planu są w nią wpatrzeni jak w obrazek. Generalnie 
kobieta o twardym charakterze, bo przecież potrafi przebiec trasę morderczego triathlonu”.

– Dostałam propozycję zostania ambasadorką triathlonu. Mało kto wierzył, że będę w sta-
nie to zrobić. Ja sama również. 

To kombinacja trzech dyscyplin: 2 km pływania, po wyjściu z wody 90 km ma rowerze 
kolarskim i na koniec po zejściu z roweru 21 km biegu. To wszystko zajęło mi 6 godzin i 20 
minut.

Ludzie trenują triathlon latami, ja miałam na przygotowania jakieś 6 miesięcy. Oczy-
wiście zapewniono mi trenerów i cała resztę. Ostatnie dwa miesiące trenowałam po 3 
razy dziennie. Spałam, trenowałam, jadłam, znów spałam. I tak w kółko. Ukończenie 
triathlonu dało mi wiarę, że jestem w stanie zrobić absolutnie wszystko. Zyskałam pew-
ność siebie. 

Magdalena Boczarska w grudniu ubiegłego roku po raz pierwszy została mamą. Na świat 
przyszedł syn aktorki, Henryk – owoc jej miłości do Mateusza Banasiuka.

– Jestem zakochana – wyznaje Plotkowi.pl. Jest nowy mężczyzna w moim życiu. Nie będę 
tego ukrywać. Jestem zabujana na amen. Uwielbiam być z synkiem, zostawać w domu i odda-
wać mu każdą chwilę. Mam też takie poczucie, że czas spędzony z nim bardzo mnie wzbogaca. 
Jest największą wartością, jaką mogłam dostać od losu, największym prezentem. Śmieję się, co 
mi tam nagrody, ja mam Henia! – powiedziała dziennikarce Mamotoja.pl.

Teraz aktorkę możemy oglądać w serialu „Pod powierzchnią”.
Główną rolę miała grać w nim Alicja Bachleda-Curuś, ale ze względów osobistych zrezy-

gnowała z roli. „Zaczęły się gorączkowe poszukiwania godnej następczyni i wybrano Boczar-
ską (...) Jako gwiazda, która ma na swoim koncie osiągnięcia w bajkowym Hollywood, Alicja 
mogła liczyć na jedną z rekordowych stawek w polskiej telewizji – aż 17 tys. zł za dzień pracy. 
To oznacza, że przez 20 dni zdjęciowych zarobiłaby aż 340 tys. zł’’, donosi Super Express. 
„Gdyby nie Alicja, Magda mogłaby tylko pomarzyć o takich zarobkach’’, zdradza dziennik. 

Magdalena Boczarska twierdzi, że dawno nie spotkała się z tak znakomitym scenariuszem 
serialowym.

– Bardzo lubię swoją bohaterkę, to takie duże szczęście, że mam po Michalinie Wisłockiej 
(głośny film „Sztuka kochania”, który w kinach obejrzało 2 miliony widzów) i po „Różyczce" 
szczęście do takich bohaterek, które są bardzo podmiotowe, nie przedmiotowe, i takich, które 
umieją walczyć o swoją własną godność.

– Kobiecość to przede wszystkim spełnienie, charyzma i pasja. Zawsze twierdziłam, że 
kobiecość to nie uroda, lecz coś, co idzie za kobietą. Mnie fascynują kobiety spełnione. To jest 
jakaś taka aura. Ta aura to ciężko uchwytne coś, co powoduje, że ktoś ma niezwykłą osobowość. 
Myślę, że spełnienie jest najważniejszym kluczem. Kobieta spełniona jest kobieca i bardzo 
atrakcyjna. 

Czuję się spełniona zawodowo. Wiem, że mam duży fart, że mogę żyć w czasach, kiedy 
kobieta jest podmiotem, a nie przedmiotem. Cały czas musimy oczywiście walczyć o swoje 
prawa, ale prawda jest taka, że możemy się realizować. 

Każdego spełnia co innego. Mnie ciągle coś dopełnia, bo czuję się kobietą szczęśliwą ze 
swojego życia. Na tym etapie czuję się dobrze w związku, w którym jestem. Uważam, że mam 
fajne relacje, na które też miałam wpływ i które sama sobie ustaliłam. Mam fajnych przyjaciół, 
fajne życie, lubię siebie.

Ogromne znaczenie ma to, że dobrze czuję się sama ze sobą, a jeszcze do niedawna bardzo 
się ze sobą męczyłam. W ogóle uważam, że nikt nie jest w stanie mnie tak zamęczyć, jak ja 
sama siebie.
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dla siebie
Starsky i Hutch

TVP2 piątek 00.25

Policjant David Starsky jest służbistą i sztywniakiem, zaś 

Ken „Hutch" Hutchinson to luzak nie zawsze stosujący 

się do regulaminu. Zostają partnerami i rozpoczynają 

śledztwo w sprawie śmierci człowieka nad zatoką.

Wzgórza  
mają oczy

TV4 piątek 23.05

Były policjant i jego żona świętują właśnie 25. rocznicę 

ślubu. Zabierają na wycieczkę do Kalifornii wszystkie 

swoje dzieci. Żadne z nich nie ma ochoty na tę wyprawę. 

Właściciel stacji benzynowej namawia rodzinę do 

skorzystania ze skrótu drogą przez wzgórza. Kieruje w to 

miejsce nieświadomych niebezpieczeństwa turystów.

Przeczucie
Metro piątek 20.00

Linda traci męża w wypadku samochodowym. Przeżywa 

szok, gdy następnego dnia mężczyzna pojawia się 

w domu cały i zdrowy. Kobietę zaczyna prześladować 

przeczucie, że tragedia wydarzy się naprawdę.

Cast Away: 
poza światem

TVN7 sobota 19.00

Chuck Noland jest menedżerem w amerykańskiej 

firmie kurierskiej Federal Express. Jego praca wymaga 

ciągłego przemieszczania się po całym świecie. Podczas 

jednej z podróży odrzutowiec Federal Express wpada do 

Pacyfiku. Tylko Chuckowi udaje się wyjść cało z katastrofy. 

Fale wyrzucają go na brzeg bezludnej wyspy.

Skarb narodów: 
Księga tajemnic

TV Puls sobota 20.00, niedziela 17.30

Ciąg dalszy przygód poszukiwacza skarbów. Benjamin 

Gates odkrył wielką tajemnicę templariuszy. Teraz 

z pomocą swego ojca poszukuje osiemnastu zaginionych 

kart z dziennika Johna Wilkesa Bootha, zabójcy 

prezydenta Abrahama Lincolna.

Szacki na tropie

Mord  
w Sandomierzu

W Sandomierzu zostaje popełniona straszliwa 
zbrodnia. Ciało zamordowanej kobiety, powszechnie 
lubianej działaczki społecznej, zostaje podrzucone 
nagie w miejscu publicznym. Sposób w jaki pozba-
wiono ją życia przywodzi na myśl mord rytualny. 

Lokalni stróże prawa pod wodzą niedawnego 
gwiazdora stołecznej prokuratury, Teodora Szackie-
go, będą musieli nie tylko rozwiązać zagadkę kry-
minalną, ale także stawić czoło rozhisteryzowanej 
opinii publicznej.

Scenariusz zainspirowany drugą częścią be-
stsellerowej trylogii kryminalnej o prokuratorze 
Teodorze Szackim („Uwikłanie", „Ziarno praw-
dy", „Gniew"), autorstwa Zygmunta Miłoszew-
skiego. 

Film został bardzo dobrze oceniony przez wi-
dzów i krytyków filmowych.

„Ziarno prawdy" ma w sobie wszystko, co intere-
suje mnie w kinie: ważny temat, wciągającą intrygę, 
świetnego, nietuzinkowego bohatera i kapitalną kon-
strukcję – powiedział reżyser filmu, Borys Lankosz.

Ziarno prawdy
TVP2 piątek 22.25, niedziela 1.30

Skandal w Rosji

Romans  
cara i baletnicy

Michalina Olszańska zagrała tytułową rolę w ro-
syjskiej megaprodukcji Aleksieja Uchitela pt. „Ma-
tylda". 

Film opowiada o Matyldzie Krzesińskiej, ro-
syjskiej tancerce polskiego pochodzenia, która 
jako druga w historii baletu otrzymała tytuł Pri-
maballerina assoluta Teatru Maryjskiego w Pe-
tersburgu. Dowiadujemy się o prywatnej sferze jej 
życia i romansach z trzema książętami z dynastii 
Romanowów, w tym z przyszłym carem Mikoła-
jem II. Matylda miała wtedy zaledwie 17 lat! Dla 
ułatwienia im kontaktów dwór cesarski wynajął 
nawet i wyposażył do jej dyspozycji wygodną willę 
w Petersburgu.

Jeszcze przed premierą film wywołał skandal 
obyczajowy w Rosji. Ponieważ Mikołaj II został ka-
nonizowany przez cerkiew prawosławną, zdaniem 
konserwatywnych ekspertów film obraża uczucia re-
ligijne i bezcześci pamięć rosyjskiego cara, albowiem 

święty nie mógł mieć żadnych romansów, zwłaszcza 
z tancerką. 

Do internetu przeciekła ekspertyza sporządzona 
przez grupę wiekowych profesorów – specjalistów od 
psychologii, prawa i religii. Według autorów 39-stro-
nicowego dokumentu „Matylda” jednoznacznie ob-
raża uczucia religijne i bezcześci pamięć ostatniego 
cara. Według nich grająca główną rolę polska aktor-
ka Michalina Olszańska jest wulgarna i zachowuje 
się jak gwiazda porno. Podkreślają też, że Olszańska 
jest po prostu zbyt ładna do roli Matyldy.

Władimir Putin podczas telewizyjnej gorącej linii 
powiedział, że nie zamierza wdawać się w ten spór.

Pewnie nie wiesz…
Na ponad 5 tys. kostiumów zużyto ponad 17 ton 

tkanin.
Większość współczesnych Rosjan nie ma bladego 

pojęcia o romansie ostatniego cara i jego polskiej ko-
chanki. O tym, że Krzesińska była lwicą salonową 
i że od plotek o jej życiu, i podbojach miłosnych huczał 
cały Petersburg, wiedzą tylko historycy.

Matylda
TVP1 sobota 21.30, niedziela 00.00

będzie się działo

Wierzył, że w poprzednim życiu był 
wojownikiem

Kontrowersyjny 
generał 

Film ukazuje portret jednego z największych geniuszy militarnych XX wieku – 
generała Pattona. Cieszący się ogromną charyzmą wśród żołnierzy, wzbudzał w rów-
nym stopniu zachwyty swoją błyskotliwością i instynktem dowódczym, co kontro-
wersje swym niekonwencjonalnym zachowaniem. 

Charyzmatyczny i odznaczający się kwiecistą mową Patton sam zaprojektował 
dla siebie mundury oraz broń i wierzył, że w poprzednim wcieleniu był wojownikiem. 

Akcja filmu rozpoczyna się w 1943 roku od kampanii tunezyjskiej. Kilka mie-
sięcy później brytyjskie oddziały Montgomery'ego i amerykańskie Pattona dokonują 
inwazji na Sycylię, 17 sierpnia zajmują Mesynę.

Patton był zarówno buntownikiem, jak wybitną postacią i genialnym przywódcą. 
Film dowodzi, że jedynym wrogiem, którego Patton nie był w stanie pokonać, była 
jego zmienna natura.

Pewnie nie wiesz….
Film dostał 7 Oscarów.
Nagrodzony Oscarem za swoją rolę George C. Scott odmówił przyjęcia statuetki.
Mimo że kreacja Pattona przyniosła George'owi C. Scottowi Oskara, sam aktor 

nie był zadowolony ze swojej pracy. Jeszcze w czasie kręcenia zdjęć Scott przepraszał 
reżysera, Franklina J. Schaffnera, za niezbyt wierne, jego zdaniem, odzwierciedlenie 
postaci generała Pattona.

Patton
TVP Kultura piątek 20.25, niedziela 2.55

Kolejna część przygód Riddicka

Ostatnia 
nadzieja  

dla ludzkości

Armia okrutnych Nekromongerów najeżdża galaktykę. Dowodzeni przez lorda 
Marshala wojownicy podbijają planetę za planetą. W imię religii hołdującej śmierci 
i zniszczeniu pozostawiają za sobą spalone, martwe światy. 

Jedyną istotą, która może im się przeciwstawić, jest awanturnik i ścigany zbieg 
Riddick, mający dar widzenia w ciemności. Wspiera go ambasador Aereon, poma-
gająca mu w rozwikłaniu tajemnicy jego pochodzenia.

Pewnie nie wiesz…
Suknia Judi Dench (Aereon) została wykonana z potłuczonego kryształu Swa-

rovskiego.
Uszycie kostiumu Lorda Marshala (Colm Feore) zajęło 12 godzin. Wykonanie 

nakrycia jego głowy – sześć tygodni.
Wykonując akrobacje na planie filmowym (Planeta UV6), Nick Chinlund przy-

padkowo połknął jeden ze swoich sztucznych zębów.

Kroniki Riddicka
TV Puls piątek 20.00, niedziela 22.10

Foto media-press.tv



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Starsky i Hutch

TVP2 piątek 00.25
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TV4 piątek 23.05
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Metro piątek 20.00
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poza światem

TVN7 sobota 19.00
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firmie kurierskiej Federal Express. Jego praca wymaga 
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TV Puls sobota 20.00, niedziela 17.30
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Szacki na tropie
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Ziarno prawdy
TVP2 piątek 22.25, niedziela 1.30
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ka Michalina Olszańska jest wulgarna i zachowuje 
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jest po prostu zbyt ładna do roli Matyldy.
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literatura

„Meandry losu” 
to cykl powie-
ściowy o trudnej 
polskie jhisto-
rii w I połowie 
XX wieku na 
wschodnim Ma-
zowszu (Łomża 
i okoliczne powiaty), w którym 
ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu 
wojny, okupacji sowieckiej, a po-
tem niemieckiej. Autorem jest 
Zenon Krajewski. W tym wyda-
niu Tygodnika Narew publiku-
jemy dalszą część fragmentów 
powieści. 

2
Słuchaj, o Boże mojego wołania, 

zważ na moją modlitwę!
Ps 61,2

            

Tego dnia, pierwszego września 1939 
roku także w Łomży wcześnie wsta-
ło większość mieszkańców. Jej okolice w 
koncepcjach Naczelnego Dowództwa 
Wojska Polskiego miały stanowić jeden 
z kluczowych punktów obrony przed 
atakiem niemieckim z kierunku Prus 
Wschodnich, ale także osłaniać wschod-
nie skrzydło armii „Modlin”. Mieszkań-
cy tego uroczego miasta rozlokowanego 
na nadnarwiańskiej skarpie obawiali się 
zaciętych walk również na przedpolach 
Łomży i w samym mieście, co mogło do-
prowadzić do jego zniszczenia, zburzenia 
domów mieszkalnych i budynków uży-
teczności publicznej.  Zarówno Polacy, 
jak i Żydzi, którzy stanowili bezwzględ-
ną większość ludności tego nieco ponad 
dwudziestotysięcznego grodu, odczuwali 
przemożny strach i obawę przed najbliż-
szą przyszłością. Zastanawiano się jaki bę-
dzie ich los, jeśli wojsko polskie nie będzie  
w stanie odeprzeć niemieckiego natarcia, 
jak będzie wyglądać życie pod okupacją 
niemiecką. 

Żydzi mieli więcej powodów do obaw, 
bo w ostatnich latach niemieccy hitlerowcy 
bezwzględnym postępowaniem we wła-
snym kraju nie pozostawili złudzeń, że za-
powiedzi obłędnego programu wobec nich, 
zawartego w broszurze „Mein Kampf ” i 
innych dokumentach partii hitlerowskiej 
z całą determinacją będą realizowane. 
Ogromna większość mojżeszowych miesz-
kańców Łomży postanowiła jednak pozo-
stać w swoich domach i jakoś znieść ciężki 
okres, chociaż bardziej rzutkie jednostki 
wolały wyjechać z miasta, uważając, że na 
wsi łatwiej przeczekać wojenną zawieru-
chę.

Odgłosy zbliżającego się starcia po-
czątkowo spowodowały niewiele zmian w 
codziennej rutynie mieszkańców. Obydwie 
narodowości miały swoje zajęcia, które po-
zwalały przetrwać ten pierwszy dzień woj-
ny, a potem następne. Pozornie wzrosła reli-
gijność Polaków, których więcej, niż zwykle 
nawiedziło kościoły. Żydzi mieli do przeży-
cia pierwszy szabas w odmiennych, niż do-
tychczas realiach niepewności i strachu o to, 
co przyniesie przyszłość.

Elian Wiernik był jednym z tych 
wielu tysięcy mojżeszowych wyznaw-
ców, dla których Łomża była rodzinnym 
miastem, ale on – mimo młodego wieku 
– zdążył już poznać trochę Polski i życia 
poza opiekuńczymi skrzydłami rodziców. 
Studiował medycynę w Warszawie i miał 
niebawem rozpocząć ostatni rok swoich 
studiów. Jego ojca, bogatego i poważane-
go w społeczności żydowskiej kupca, stać 
było na opłacenie synowi nauki tak pre-
stiżowego zawodu, i to w stolicy. Wybuch 
wojny praktycznie oznaczał modyfikację, 
jeśli nawet nie przekreślenie, planów ojca 
i syna. Powrót do Warszawy w obliczu 
otwartego konfliktu zbrojnego Polski i 
Niemiec w najbliższym okresie był nie do 
zrealizowania. Wiernik już pierwszego 
dnia wojny z rozpaczą zdał sobie sprawę, 
że wybuch niemiecko-polskiego konfliktu 
zbrojnego komplikuje wszystkie jego pla-
ny i dążenia. 

3
Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana, 

Co stworzył niebo i ziemię.
Ps. 121, 1-2

Synagoga w Łomży odzwierciedlała sta-
tus i potęgę ekonomiczną narodu Izraelitów 
w tym mieście. Pierwsza murowana syna-
goga została zbudowana w tysiąc osiemset 
trzydziestym piątym roku według jednego z 
projektów Henryka Marconiego, a przebu-
dowano ją w tysiąc osiemset osiemdziesią-
tym roku, kiedy to osiągnęła swój ostateczny, 
monumentalny wygląd o orientalnej wymo-
wie. Usytuowana w samym centrum miasta, 
u zbiegu ulic Giełczyńskiej, Senatorskiej i 
Starego Rynku, wysoka na niemal dwadzie-
ścia metrów, rozłożysta budowla była przed-
miotem dumy wszystkich członków gminy 
żydowskiej. Jej budowa i rozbudowa pochło-
nęła ogrom nakładów finansowych i pracy 
społeczności izraelickiej, a trwała wiele lat i 
dziesięcioleci. Synagoga ta spełniała nie tyl-
ko funkcje miejsca modlitwy, ale była także 
ośrodkiem życia kulturalnego, społecznego 
i gospodarczego łomżyńskich Żydów. Poza 
wielką, przestronną, kilkumetrowej wyso-
kości, z balkonami, salą modlitwy, zawierała 
też wiele pomieszczeń spełniających inne, 
społeczne funkcje w codziennym życiu tego 
narodu.

Tam właśnie przed południem pierwsze-
go września zebrała się na modlitwę, a na-
stępnie na naradę grupa najznamienitszych 
przedstawicieli społeczności żydowskiej w 
mieście z rabinem Dawidem Towim Daj-
nowskim na czele.

Zebranych w sali, która pełniła funkcje 
biblioteki, kilkunastu notabli łomżyńskich, 
wszystkich bez wyjątku ubranych na czarno 
od stóp do głów, powitał zafrasowany, niemal 
załamany, całkiem już siwy rabin z długą, do-
stojną brodą, wypowiadając się z powagą sto-
sowną do tak szczególnej, wyjątkowej przecież 
chwili w życiu wszystkich mieszkańców mia-
sta, nie tylko Żydów, ale i Polaków.

- Drodzy przyjaciele! – zagaił poważnym, 
wręcz grobowym tonem, starając się po-
wstrzymać lekkie drżenie rąk. – Przeżywali-
śmy już w tym mieście wojnę, Wielką Wojnę. 
Mamy zatem doświadczenia sprzed ćwier-
ćwiecza, ale ta wojna może być inna. Niem-
cy atakują ludność cywilną, bo czym, jak nie 
atakiem na ludność są naloty na miasta i bu-
rzenie budynków, nie tylko tak zwanych stra-
tegicznych, służących administracji państwo-
wej i komunalnej, ale także mieszkalnych. 
Usłyszeliśmy o tak skandalicznym zacho-
waniu niemieckiej armii z komunikatów ra-
diowych. To jest niesłychane barbarzyństwo, 
podkreślam – w tym momencie podniósł 
głos – barbarzyństwo nie mające preceden-
su w historii wojen – kontynuując uspokoił 
i ściszył głos. – Zebrałem was tu po to, aby 
zapytać, poradzić się w związku z tym was, 
najznamienitszych przedstawicieli naszego 
narodu, jak mamy postępować w najbliższych 
dniach, a może tygodniach, w czasie działań 
wojennych, aby uchronić ludność i gminę od 
ciężkich strat ludzkich i materialnych. 

Po tej wstępnej i dość krótkiej przemo-
wie, bo był człowiekiem konkretnym, usiadł 
oczekując wypowiedzenia swoich sądów przez 
zgromadzonych mędrców.

- Chciałbym zauważyć, że Niemcy już do 
Polski weszli – wtrącił Rozensztajn. - Znaleź-
liśmy się tu po to, aby zdecydować w imieniu 
gminy co robić w celu jak najskuteczniejszej 
obrony naszej społeczności przed skutkami 
najazdu niemieckiego, politycznymi i ekono-
micznymi przede wszystkim.

- Właśnie tak – dodał rabin, kiwając apro-
bująco swoją siwiutką głową. – Skupmy się za-
tem na środkach prowadzących do tego celu. 
Narzekania nic tu nie pomogą. Szkoda na nie 
czasu.

Wszyscy zgodnie potwierdzili te słowa 
skinieniem głowy z rezygnacją, zdawałoby się, 
godząc się na to, co przyniesie los w ciągu na-
stępnych dni. Rabin podniósł się ze swojego 
krzesła. W sali zaległa cisza, nie tylko z sza-
cunku dla jego osoby, ale również podziela-
nego przez wszystkich zebranych pragnienia 
wysłuchania tego, co ma im do przekazania.

Wszyscy chcieli dać wyraz swoim obawom 
co do najbliższej przyszłości. Rabin łomżyński 
był silną osobowością, którego autorytet wszy-
scy jego rodacy uznawali, ale także traktowali 
jak ojca, patriarchę, u którego starali się także 
szukać zapewnienia, że dadzą sobie radę także 
w obliczu tej nowej, jakże wyjątkowo groźnej, 
sytuacji.

C.D.N.

Powieść z nieznaną historią w tle 



ludzie i rozrywka

Repertuar  KINA „MILLENIUM”

• KLER: 26.10 – 31.10, duża sala: godz. 13.30, 
dodatkowo: 26.10 – 27.10, duża sala: godz. 22.15; 
mała sala: godz. 22.45,
dodatkowo: 27.10 – 28.10, duża sala: godz. 11.00,
• HALLOWEEN: 26.10 – 01.11, duża sala: godz. 16.00; 
mała sala: godz. 18.00, 20.30,
• JAK PIES Z KOTEM: 26.10 – 01.11, duża sala: godz. 
18.00,
• 53 WOJNY: 26.10 – 01.11, duża sala: godz. 20.30,
• HOTEL TRANSYLWANIA 3: 26.10 – 31.11, mała sala: 
godz. 14.00, 16.00,
dodatkowo: 27.10 – 28.10, mała sala: godz. 10.00, 
12.00,
dodatkowo: 29.10, mała sala: godz. 08.30,
dodatkowo: 31.10, duża sala: godz. 08.40, mała sala: 
godz. 09.00,
dodatkowo: 01.11, mała sala: godz. 16.00,
• ZEGAR CZARNOKSIĘŻNIKA: 30.10, duża sala: godz. 
10.30,
• DYWIZJON: 30.10, mała sala: godz. 09.45.

Kino „MILLENIUM” OTWARTE 01.11.2018,  
START OD GODZ. 16.00
Z zapowiedzi co wkrótce:

* Dziadek do orzechów i cztery królestwa od 2 listo-
pada - Termin Premierowy

*Planeta Singli2 od 9 listopada - Termin Premierowy

*Klakson i spółka od 9 listopada - Termin Premierowy

* Fantastyczne Zwierzęta: zbrodnia Ginderwalda od 
16 listopada - Termin Premierowy

*Miłość jest wszystkim od 23 listopada - Termin Pre-
mierowy

Miejski Dom Kultury – Dom 
Środowisk Twórczych zaprasza na 
trzydniową imprezę promującą wyda-
rzenia, które warto znać. Wyjątkowy 
weekend zaczyna się już 26. paździer-
nika od wystawy prac Edyty Kowa-
lewskiej  - artystki, która ukończyła 
łomżyńskie Liceum Plastyczne i jest 
absolwentką wydziału malarstwa Aka-
demii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 
ramach Off-ROAD zobaczymy także 
spektakle teatralne, widowisko uliczne, 
koncerty, film z muzyką na żywo... A 
w planach także otwarcie kina GALE-
RIA i pokaz filmu "Performer".

Szczegółowy program:

26.10 / Piątek
godz.18.00
wernisaż

DWADZIEŚCIA SIEDEM ME-
TRÓW KWADRATOWYCH
Wystawa Edyty Kowalewskiej
GALERIA POD ARKADAMI
Wstęp wolny

godz.19. 00
spektakl
JESTEM HELENA
Dance Performance
Wykonawcy: Agnieszka Bednarz, 
Agata Meyer- Lüters
Reżyseria i koncept: Agata Meyer-
-Lüters
MDK-DŚT / SCENA NA PIĘ-
TRZE
Wstęp : 20 zł - dorośli / 5 zł - młodzież

godz.20.00
koncert rockowy
BELIEVE

MDK-DŚT / POP 
ART
Wstęp : 20 zł - doro-
śli / 5 zł - młodzież
 
27.10 / Sobota
godz.17. 00
film
PERFORMER
reż.: Maciej So-
bieszczański, Łukasz  
Ronduda
otwarcie KINA GA-
LERIA oraz film
GALERIA POD 
ARKADAMI
Wstęp wolny
 
godz.19.00

spektakl / koncert
PUSZCZAŃSKIE OPOWIEŚCI
Białostocki Teatr Lalek  i Kooperacja 
Flug
Opieka arystyczna: Michał Jarmoszuk
MDK-DŚT / SCENA NA PIĘ-
TRZE
Wstęp : 20 zł - dorośli / 5 zł - młodzież
 
godz. 20. 00
film z muzyką na żywo
BERLIN. SYMFONIA WIELKIE-
GO MIASTA
gra: Agressiva69
MDK-DŚT /  POP ART
Wstęp : 20 zł - dorośli / 5 zł - młodzież
 
28.10  / Niedziela
godz.17.00
spektakl
PUSTE NOCE 

Teatr Monitoring
Scenariusz i reżyseria: Mariusz Cholajda, Grażyna Tabor 
MDK-DŚT / POP ART
Wstęp : 20 zł - dorośli / 5 zł - młodzież
 
godz. 18.30
widowisko uliczne
SZEKSPIR - MADE IN POLAND 
Walny Teatr  
Reżyseria-  Adam Walny 
STARY RYNEK
Wstęp wolny
 
godz.19.30
koncert  ALICJA SEROWIK 
Support : Confusion Project
MDK-DŚT /  SCENA NA PIĘTRZE

Wstęp : 20 zł - dorośli / 5 zł - młodzież

OFF-ROAD - czyli Spotkania z Kulturą Niepopularną.



a to ciekawe

Bizancjum, Konstantynopol, 
Stambuł. Jedna metropolia była 
stolicą trzech imperiów – rzym-
skiego, bizantyjskiego i tureckie-
go. Każde z nich przyniosło inne 
wyznanie, przekonania i tradycje, 
i każde pozostawiło swoje piętno 
na architekturze miasta, które jest 
jedyną na świecie metropolią poło-
żoną na dwóch kontynentach oraz, 
u boku Jerozolimy i Rzymu, jed-
nym z najwspanialszych świętych 
miast świata. Jego nazwa - Bizan-
cjum – pochodzi od imienia Byza-
sa, legendarnego greckiego króla, 
syna Posejdona i nimfy Keroessy. 

Zdobywcy i pielgrzymi, kupcy 
i podróżnicy przybywali do miasta 
dla władzy, rozrywki i religii. Nic 
więc dziwnego, że Bizancjum nazy-
wano miastem pragnień. Obecnie 
Stambuł roi się od minaretów mu-
zułmanów, którzy przejęli miasto. 
To jeden z przejawów zmienności 
tego miejsca. Jednak zanim poja-
wiły się minarety, ulice zapełniały 
świątynie greckich i rzymskich bo-
gów i chrześcijańskie kościoły.

Angielski historyk Simon Se-
bag Montefiore zabiera widzów 
w podróż po największym mieście 
Turcji.

Bizancjum:  
opowieść o trzech miastach
TVP Historia sobota 16.35

Pasjonująca historia

Miasto 
na dwóch 

kontynentach

Historia jak z filmu

Niania fotografuje 
Amerykę

Film opowiada niewiarygodną historię Vivian Maier 
(1926-2009), wybitnie uzdolnionej i bardzo tajemniczej fo-
tografki.

Vivian Maier z Nowego Jorku, przez lata skrywała swoją 
fotograficzną pasję. Całe życie pracowała jako skromna niania, 
opiekując się dziećmi z zamożnych rodzin. Nikt nie zwracał 
uwagi na to, że każdego dnia, w każdej wolnej chwili, robiła setki 
zdjęć, których nigdy nikomu nie pokazała, a większości nawet 
nie wywołała. Nikt nie wiedział o jej życiowej pasji, dzięki której 
stała się znana na całym świecie. 

Po jej śmierci w 2009 roku, przypadkowo odkryto konte-
ner, w którym przechowywała swoje prace. Znaleziono w nim 
ponad 100 000 negatywów zawierających zdjęcia, których nikt 
wcześniej nie widział, a które wkrótce wywołały furorę na całym 
świecie. 

Niezwykłe zdjęcia przedstawiające różnorodność i bogactwo 
życia w Nowym Jorku i Chicago, portrety robione przypadko-
wym ludziom, zdjęcia budynków i samochodów. To fascynujący 
dokument życia miasta i zmian, jakie w nim zaszły w drugiej 
połowie XX wieku. 

Kim była kobieta, która nikomu nie zdradziła swojej pasji? 
Czy zdawała sobie sprawę ze swojego talentu? Jaką skrywała ta-
jemnicę? 

Szukając Vivian Maier
TVP Kultura sobota 11.55

Autoportret Vivian Maier.

Portret kobiety, która przez dekady była postrzegana jako 
niezbyt mądra blondynka, rozrywka nazistowskiego zbrodnia-
rza, Adolfa Hitlera. Historycy odkryli jednak nieznane oblicze 
Ewy Braun.

Filmowcy przedstawiają historię Ewy Braun od roku 1929, 
kiedy poznała Hitlera i rozpoczął się ich utrzymywany w ścisłej 
tajemnicy związek, do 30 kwietnia 1945 roku. Dzień wcześniej 
podczas krótkiej ceremonii w berlińskim bunkrze kochanka 
zbrodniarza została jego żoną, aby jako pani Hitler zginąć wraz 
z mężem samobójczą śmiercią.

Kim naprawdę była Ewa Braun? Naiwną dziewczyną znie-
woloną przez psychopatycznego dyktatora? A może, jak poka-
zują twórcy tego dokumentu, świadomą i oddaną nazistką, która 

w pełni podzielała poglądy swego kochanka, a w ostatnich go-
dzinach w bunkrze Kancelarii Rzeszy – męża? 

Ona i Adolf Hitler rzadko pojawiali się publicznie razem 
i niewielu Niemców wiedziało o jej istnieniu. Nawet jego naj-
bliżsi współpracownicy nie byli pewni dokładnej natury ich 
związku. Trzymała się z daleka od bliskich Hitlera. Kiedy przy-
jeżdżali ważni goście polityczni, szła do swojego pokoju. Więk-
szość czasu zajmowały jej ćwiczenia, czytanie nowel, oglądanie 
filmów romantycznych i zajmowanie się swoim wyglądem.

W 1935 r. Hitler kupił jej willę i dostarczył jej mercedesa 
i szofera. W swojej ostatniej woli przekazuje jej równowartość 
600 funtów rocznie na resztę życia.

Ewa Braun, żona Hitlera, Focus TV sobota 22.55

Kim naprawdę była?

Kochanka, żona Hitlera
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Niespodzianka goni niespodziankę

Zwariowana 
komedia (czarna)

Marty (Colin Farrell), kończy pisać scenariusz zatytułowa-
ny „Siedmiu psychopatów". Aby tego dokonać potrzebuje jedynie 
odrobiny skupienia i inspiracji. 

Jego najlepszy przyjaciel, bezrobotny aktor Billy (Sam Roc-
kwell), który dorabia sobie jako złodziej psów, zrobi wszystko, żeby 
pomóc swojemu kumplowi. Pech chce, że w tym samym czasie Billy 
wraz ze swym wspólnikiem Hansem (Christopher Walken) skra-
dli ukochanego psa szalonego gangstera, który nie powstrzyma się 
przed niczym, by go odzyskać. Miłość do ukochanego czworonoga 
graniczy u niego z obsesją.

Niespodzianki wyskakują nam tutaj ze scenariusza niczym dia-
beł z pudełka: ciamajdowaty na pozór prostak okaże się sadystycz-
nym szaleńcem, zimny zabójca jest miłośnikiem białych puchatych 
króliczków… Postacie pokręconych głównych bohaterów zostały 
naszkicowane zgrabnie i wielowymiarowo, zaś wcielający się w nie 
aktorzy wykonali świetną robotę.

7 psychopatów
TV6 piątek 22.55

Czarna komedia

Nie tak łatwo 
się wzbogacić
Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, 

które miały miejsce w Miami w 1994 r. 
Pracujący w siłowni kulturysta Daniel Lugo 

(Mark Wahlberg) wymyśla plan porwania klienta 
siłowni, Victora Kershawa (Tony Shalhoub), by 
przejąć jego majątek. W akcję wtajemnicza dwóch 
kolegów – byłego więźnia Paula Doyle'a (Dwayne 
Johnson) i eksperymentującego ze sterydami kole-
gę po fachu, Adriana Doorbala (Anthony Mackie).

Po wielu dniach tortur Kershaw przekazuje 
majątek porywaczom. Kulturyści pozorują wypa-
dek, zostawiają biznesmena na pewną śmierć. Mi-
lioner uchodzi z życiem. Wynajmuje detektywa, by 
znalazł oprawców.

Pewnie nie wiesz…
Film oparty jest na prawdziwej historii opisa-

nej w „Miami New Times". Prawdziwi sprawcy 
dostali bardzo wysokie wyroki.

Film zarobił w kinach na świecie ponad 90 mi-
lionów dolarów, kosztował 26 milionów.

W filmie Lugo (Wahlberg) nosi okulary prze-
ciwsłoneczne Ray Ban z soczewkami polaryzacyj-
nymi, które wprowadzono dopiero w 2012 roku. 
Akcja filmu rozgrywa się w latach 1994-1995.

Reżyser Michael Bay chciał, by Mark Wahlberg 
był opalony. Aktorowi co tydzień nakładano więc 
świeżą warstwę sztucznej opalenizny na całe ciało. 

Mark Wahlberg ważył 75 kg, w filmie powi-
nien ważyć 90 kg. W ciągu siedmiu tygodni osiągnął 
wagę 97 kg, dostawał 12 posiłków dziennie. 

Sztanga i cash
TVN7 piątek 0.10, sobota 22.00

Zdobyć pieniądze

Prawnik bokserem
Remake (nowa wer-

sja) filmu z 1950 roku. 
Nowojorski adwo-

kat Harry Fabian (Ro-
bert De Niro) nie zrobił 
kariery w prawniczym 
środowisku. Postana-
wia zostać promotorem 
walk bokserskich. 

Angażuje by-
łego pięściarza Ala 
Grossmana. Fabian 
musi zdobyć pienią-
dze na zorganizowanie 
walk. Nie jest to łatwe, 
bowiem kolejni zna-
jomi odmawiają mu 
wsparcia. W końcu 
pomoc obiecuje Helen 
Nasseros. W zamian za 
pożyczkę Harry ma jej 
załatwić pozwolenie na handel alkoholem. 

Kobieta chce realizować swój plan na życie. Pragnie porzucić 
męża i otworzyć własny lokal. Na drodze Fabiana staje jednak zna-
ny promotor Boom Boom i mąż Helen.

Mroki miasta 
Metro piątek 22.00, niedziela 20.00

W rytm żywiołowej muzyki

Kolorowe 
szaleństwo 

wojny
„Przez pół filmu śmiejesz się, a przez pół fil-

mu płaczesz" – tak mówiło się o „Underground", 
za który reżyser Emir Kusturica na festiwalu 
w Cannes otrzymał w 1994 roku Złotą Palmę.

Grupa serbskich socjalistów przygotowuje się 
do wojny w surrealistycznym podziemiu wypeł-
nionym imprezami, tragediami, miłością i niena-
wiścią.

Kusturica w mistrzowski sposób łączy po-
wagę z szyderstwem, tworzy zaskakujące obrazy. 
Film to szaleństwo barw i dźwięków. Feerię ko-

lorów podkreślił żywiołową, bałkańską muzyką 
Gorana Bregovicia. 

Akcja rozpoczyna się w kwietniu 1941 roku, 
kiedy Niemcy zaczynają bombardować Belgrad. 
Przebiegły i charyzmatyczny Marko oraz nie-
zbyt rozgarnięty Czarny zajmują się napadami 
rabunkowymi na hitlerowców i rywalizowaniem 
o względy aktorki, która w tajemnicy sypia z hi-
tlerowskim oficerem.

W ich walce z okupantem nie brak hero-
izmu, ale też przypadku i zwykłej błazenady. 
Marko handluje bronią, którą w piwnicy domu 
jego dziadka produkują partyzanci Tito. Interes 
kwitnie nawet po zakończeniu wojny – Marko 
utrzymuje bowiem „podziemie" oraz Czarnego 
w przeświadczeniu, że wojna trwa nadal, dzięki 
czemu staje się kimś w rodzaju bohatera narodo-
wego. Kiedy na początku lat 60. Czarny wychodzi 
na powierzchnię i dowiaduje się, że wojna dawno 
się skończyła, postanawia się zemścić.

Pewnie nie wiesz…
Pełna reżyserska wersja filmu 

trwała 516 min (prawie 9 godzin), 
skrócona wersja reżyserska – 322 min, 
wersja pokazana na festiwalu w Can-
nes – 180 min, wersja pokazana w pol-
skich kinach i na DVD – 167 min. 

Underground
TV6 niedziela 22.00



Nuda rodzinnego życia

Alternatywny świat Shreka
Czwarta część słynnej animowanej sagi o przygodach sympatycz-

nego, acz nieokrzesanego ogra i jego przyjaciół.
Shrek jest rozanielony, że w końcu ma swą ukochaną u boku. Ra-

dość jednak szybko z niego wyparowuje, kiedy dzień pod dniu musi 
użerać się z domowymi problemami: dziećmi wymagającymi ciągłej 
uwagi, namolnymi turystami i irytująco nudnymi gośćmi. 

Shrek z przerażeniem zauważa, że nie jest już tym ogrem, który 
budził powszechną grozę. I z każdym kolejnym dniem coraz bardziej 
tęskni za tym, co stracił, wstępując w związek małżeński. W końcu wy-
bucha, a jego słabość wykorzysta pewien złośliwy karzeł. Przedstawi on 
Shrekowi niezwykle kuszącą propozycję: w zamian za jeden dzień ze 
swej przeszłości Shrek dostanie jeden dzień, w którym wszystko „jest 
jak dawniej". 

Po podpisaniu cyrografu trafia do równoległego świata. W mgnie-
niu oka, wszystko się zmienia. Osioł nie pamięta swojego najlepszego 
przyjaciela, Fiona jest twardą wojowniczą księżniczką, a Kot w Butach 
jest przeraźliwie gruby. Razem mają tylko 24 godziny, by odwrócić za-
klęcie i ocalić Zasiedmiogórogród, i żyć długo i szczęśliwie. 

Pewnie nie wiesz…
Shrek ma 213 cm wzrostu, 22 zęby, a długość jego dłoni od podstawy 

do czubka środkowego palca wynosi 34,3 cm. 
Shrek Forever Polsat piątek 13.40, sobota 20.05

Trudne zadanie „duchoterapeuty” 

Skarb w starym domu
Whipstaff Manor to stary, zrujnowany dom, w którym zadomowili 

się sympatyczny duszek Kacper oraz jego trzej wujowie – Stretch, Stin-
ky i Fatso. Kacper, który marzy o zdobyciu przyjaciół, widzi w telewizji 
jedynego w świecie „duchoterapeutę", doktora Jamesa Harveya, oraz 
jego 12-letnią córkę, Kat. Mając nadzieję zaprzyjaźnić się z dziewczyn-
ką, podsuwa Carrigan, egoistycznej i złej właścicielce domu, pomysł 
sprowadzenia specjalisty od duchów. Niestety, początki znajomości 
z Kat i doktorem Harveyem nie są obiecujące.

Pewnie nie wiesz…
Kasper to słowo pochodzące z perskiego, oznaczające „skarbnika". 
To pierwszy film (1995 rok) z komputerowo wykreowanym tytuło-

wym bohaterem.
Film zarobił w kinach na świecie prawie 300 milionów dolarów, 

kosztował 50 milionów.
Kacper TV Puls niedziela 11.35

plac zabaw

Mary mieszka z przybraną matką i jej dwiema 
córkami. Traktowana jest jak popychadło i zmu-
szana do najcięższych prac. Tymczasem w szkole 
trwają przygotowania do walentynkowego balu, 
na którym ma się także pojawić Joey – obiekt mi-
łosnych westchnień wszystkich dziewcząt. 

Niestety, Mary nie wybiera się na bal ze 
względu na obowiązki. Z pomocą przycho-

dzi jej przyjaciółka, która pomaga uporać się 
ze sprzątaniem i pożycza suknię. Ukrywająca 
twarz pod maską Mary uwodzi tańcem Joeya, 
który po balu próbuje odnaleźć tajemniczą 
piękność.

Kopciuszek: roztańczona historia
TVN7 piątek 20.00, niedziela 18.15

Kopciuszek 
gubi… telefon 

komórkowy
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Czy spotka 

prawdziwego księcia?
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I Liceum Ogólnokształcące im. Tade-
usza Kościuszki w Łomży ma zaszczytne 
miejsce wśród 10 najstarszych szkół w 
Polsce. Kontynuuje tradycje Kolegium 
Jezuickiego założonego w 1614 roku 
i kolejnych placówek oświatowych. 
Budynek przy ul. Bernatowicza, któ-
ry obecnie służy młodzieży, ma nieco 
ponad 100 lat. Jest jedną z wizytówek 
czasów rozkwitu  Łomży w erze guber-
nialnej w drugiej połowie XIX i począt-
kowych latach XX wieku. Wspaniały 
gmach wymaga szczególnej pieczy. 
Przed kilku laty odnowiona została 
aula Liceum, trwają jeszcze prace przy 

renowacji frontowej elewacji. Gdy zwy-
kle przy takich okazjach opowiada się o 
funduszach i "odzyskanym blasku" my 
postanowiliśmy dowiedzieć się nieco 
więcej o "kuchni" odnawiania zabyt-
ków u źródeł, czyli u jednego z najlep-
szych w regionie i kraju fachowców.

- Dokumentacja zakładała sku-
cie tynku do 60 procent. Podczas 
tych prac okazało się, że do skucia 
nadaje się aż 95 procent, ponieważ 
w przeszłości na tynk wapienny zo-
stała narzucona warstwa cementu, 
która spowodowała zatrzymanie 
wilgoci w warstwie tynku doprowa-
dzając do jego odparzenia. Zapadła 
decyzja, by skuć tynk który się nie 
trzyma i położyć nowy. Efekty jak 
widać są zadowalające – tłumaczy 
Andrzej Wszeborowski, od lat zaj-
mujący się robotami budowlanymi 

i konserwacją zabytków. - Na tej 
elewacji znaleźliśmy również kanały 
wentylacyjne, wentylacji grawitacyj-
nej. Podobnie jak na budynku sądu. 
One w tej chwili nie działają. Jednak 
przy najbliższym remoncie wnętrz 
będzie można je uruchomić. Co 
mogłoby znacznie poprawić obieg 
powietrza w szkole – opowiada o 
odkryciach Andrzej Wszeborowski. 

Na budynku z niezwykłą piecza-
łowitością zostały odtworzone aplika-
cje w postaci wieńców na pilastrach, 
zaś kolorystyka została ustalona z Ewą 
Tomaszewską, starszym inspektorem 
łomżyńskiej delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków. Jedna z ar-
chitektonicznych i kulturowych wizytó-
wek Łomży w okazałym stylu przywita 
łomżyńskie obchody 100-lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę.  

Nuda rodzinnego życia

Alternatywny świat Shreka
Czwarta część słynnej animowanej sagi o przygodach sympatycz-

nego, acz nieokrzesanego ogra i jego przyjaciół.
Shrek jest rozanielony, że w końcu ma swą ukochaną u boku. Ra-

dość jednak szybko z niego wyparowuje, kiedy dzień pod dniu musi 
użerać się z domowymi problemami: dziećmi wymagającymi ciągłej 
uwagi, namolnymi turystami i irytująco nudnymi gośćmi. 

Shrek z przerażeniem zauważa, że nie jest już tym ogrem, który 
budził powszechną grozę. I z każdym kolejnym dniem coraz bardziej 
tęskni za tym, co stracił, wstępując w związek małżeński. W końcu wy-
bucha, a jego słabość wykorzysta pewien złośliwy karzeł. Przedstawi on 
Shrekowi niezwykle kuszącą propozycję: w zamian za jeden dzień ze 
swej przeszłości Shrek dostanie jeden dzień, w którym wszystko „jest 
jak dawniej". 

Po podpisaniu cyrografu trafia do równoległego świata. W mgnie-
niu oka, wszystko się zmienia. Osioł nie pamięta swojego najlepszego 
przyjaciela, Fiona jest twardą wojowniczą księżniczką, a Kot w Butach 
jest przeraźliwie gruby. Razem mają tylko 24 godziny, by odwrócić za-
klęcie i ocalić Zasiedmiogórogród, i żyć długo i szczęśliwie. 

Pewnie nie wiesz…
Shrek ma 213 cm wzrostu, 22 zęby, a długość jego dłoni od podstawy 

do czubka środkowego palca wynosi 34,3 cm. 
Shrek Forever Polsat piątek 13.40, sobota 20.05

Trudne zadanie „duchoterapeuty” 

Skarb w starym domu
Whipstaff Manor to stary, zrujnowany dom, w którym zadomowili 

się sympatyczny duszek Kacper oraz jego trzej wujowie – Stretch, Stin-
ky i Fatso. Kacper, który marzy o zdobyciu przyjaciół, widzi w telewizji 
jedynego w świecie „duchoterapeutę", doktora Jamesa Harveya, oraz 
jego 12-letnią córkę, Kat. Mając nadzieję zaprzyjaźnić się z dziewczyn-
ką, podsuwa Carrigan, egoistycznej i złej właścicielce domu, pomysł 
sprowadzenia specjalisty od duchów. Niestety, początki znajomości 
z Kat i doktorem Harveyem nie są obiecujące.

Pewnie nie wiesz…
Kasper to słowo pochodzące z perskiego, oznaczające „skarbnika". 
To pierwszy film (1995 rok) z komputerowo wykreowanym tytuło-

wym bohaterem.
Film zarobił w kinach na świecie prawie 300 milionów dolarów, 

kosztował 50 milionów.
Kacper TV Puls niedziela 11.35

plac zabaw

Mary mieszka z przybraną matką i jej dwiema 
córkami. Traktowana jest jak popychadło i zmu-
szana do najcięższych prac. Tymczasem w szkole 
trwają przygotowania do walentynkowego balu, 
na którym ma się także pojawić Joey – obiekt mi-
łosnych westchnień wszystkich dziewcząt. 

Niestety, Mary nie wybiera się na bal ze 
względu na obowiązki. Z pomocą przycho-

dzi jej przyjaciółka, która pomaga uporać się 
ze sprzątaniem i pożycza suknię. Ukrywająca 
twarz pod maską Mary uwodzi tańcem Joeya, 
który po balu próbuje odnaleźć tajemniczą 
piękność.

Kopciuszek: roztańczona historia
TVN7 piątek 20.00, niedziela 18.15

Kopciuszek 
gubi… telefon 

komórkowy
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Czy spotka 

prawdziwego księcia?

Łomża

Finansowo strata jest niewielka, pre-
stiżowo duża. Jak poinformowało Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej , 136 sa-
morządów otrzyma dotację na budowę 
Ławek Niepodległości. Jest w tym gro-
nie Grajewo (nawet dwa razy), Kolno, 
Sokółka czy Ostrołęka. Łomży nie ma.

Ławki Niepodległości to spe-
cjalny projekt związany z tegorocz-
ną rocznicą 100-lecia odrodzonej 
za zaborach Polski. Jak informuje 
MON, komisja konkursowa prze-
analizowała 262 oferty; ostatecznie 
dotację na budowę wraz z gotowym 
projektem multimedialnej ławki 
otrzyma 136 samorządów. 

„Zależy nam, aby dotacje trafiły 
do jak największej liczby samorzą-
dów, by Ławki stanęły w dużych 
miastach i w mniejszych, miej-
scowościach, które mają skromne 
budżety” – w komunikacie MON 
cytowane są słowa  przewodniczą-

cej komisji konkursowej Agnieszki 
Glapiak, dyrektor Centrum Opera-
cyjnego MON.

Samorządy planują postawić 
Ławki Niepodległości w miejscach 
najczęściej odwiedzanych przez 
mieszkańców, na rynkach, bul-
warach, w parkach i w miejscach 
pamięci związanych z ważnym 
wydarzeniem historycznym.  Sie-
dząc na multimedialnej ławce, 
każdy będzie mógł zapoznać się 
z najważniejszymi wydarzeniami, 
które doprowadziły do odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Ławki 
będą również propagowały historię 
poszczególnych regionów. Dzię-
ki nim będzie można odsłuchać 
Marsz Pierwszej Brygady, prze-
mówienia Marszałka Piłsudskiego 
i inne nagrania. 

Jak podkreśla MON, duży 
nacisk postawiono na nowocze-

sność – pomniki będą posiadać 
fotokody QR, które umożliwią 
ściągnięcie materiałów histo-
rycznych oraz ułatwienia, takie 

jak ładowarki urządzeń mobil-
nych oraz hot-spot WiFi. Projekt 
Ławki pozwala na montaż jedne-
go, dwóch lub większej liczby sie-

dzisk. Ławka będzie podświetlana 
systemem LED.

Ławki Niepodległości powinny 
powstać do 28 grudnia 2018 r.

MON nie uzasadnia swoich 
decyzji o wyborze lub odrzuce-
niu wniosku. Prezydent Mariusz 
Chrzanowski niedawno z wielkim 
entuzjazmem informował o złoże-
niu wniosku i bardzo liczył na Ław-
kę, która miała zostać przy alejce 
między Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego a Parkiem Jana Pawła II.  A 
jednak nie udało się zdobyć ministe-
rialnej przychylności.

Do samorządów, które zrealizują  
projekt, trafią kwoty od około 25 do 
30 tysięcy złotych. Ławki Niepod-
ległości staną m. in. w Wysokiem 
Mazowieckiem, Ostrołęce, Sokółce 
i powiecie sokólskim (aż 3), Ostrowi 
Mazowieckiej, Bielsku Podlaskim, 
Grajewie  i Kolnie.   

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

Łomża bez "Pierwszej Brygady" i marszałka Piłsudskiego  

I LO ma nową „twarz”

Kacper rezolutnie i energicznie robi 
wszystko. Chwyta szpadel i rozmawia 
z dziennikarzami, sadzi drzewko i za-
powiada, że będzie się nim opiekował. 
Wraz z grupą koleżanek i kolegów z IV e 
i IV f Szkoły Podstawowej nr 5 oraz pod 
opieką nauczycielek Justyny Milcza-
rek i Eweliny Gardockiej oraz dyrektor 
Małgorzaty Pietrusewicz wziął udział 
w urządzaniu mini bulwarów nad Łom-
życzką w rejonie ulicy Modrzewiowej.

Chociaż to akurat nie modrze-
wie przygotowali dla dzieci pracow-
nicy Miejskiego Przedsiębiorstwa  

Gospodarki Komunalnej j Miesz-
kaniowej pod wodzą Joanny Zięby. 
Nad  drugą po Narwi z  łomżyń-
skich rzek powinny wyrosnąć efek-
towne buki i sosny kolumnowe.

- Sadzimy obok siebie liściaste i 
iglaste, abyśmy mieli zieleń cały rok, 
a dodatkowo  od wiosny do jesieni 
mieniące się różnymi kolorami liście 
buków - wyjaśnia  Joanna Zięba.

Dzieciom pomagają prezydent 
Mariusz Chrzanowski i jego zastęp-
ca Andrzej Garlicki, który propo-
nuje, aby do żywej "lekcji przyrody" 

dołączyć też sprawdzian or-
tograficzny z pisowni  słowa 
"buk". Dzieci dają sobie radę 
bez trudu. Chociaż kilka z 
nich wpada w pułapkę wi-
ceprezydenta, który z uśmie-
chem pyta  czy sosna spisze 
się przez "u" czy "ó".          

Prezydent Mariusz 
Chrzanowski przypomina, 
że bulwary nad Łomżyczka, 
czyli zagospodarowanie te-
renu spacerowo - wypoczyn-
kowego na dużym osiedlu 
jednorodzinnych domów to 
postulat mieszkańców reali-
zowany w Budżecie Obywa-
telskim.    

Instruktażu leśnika pre-
zydenci udzielają razem z fachow-
cami, którzy pokazują np. do jakiej 
wysokości należy przysypać ziemią 
korzenie drzewek.

Specjalna tabliczka będzie in-
formować, że bukowo - sosnową 
aleję przeszło 30 drzewek nad Łom-
życzką posadziły dzieci z SP 5. A 
także, że obiecały się nią opiekować. 

- Podlewać... - Kacper głęboko 
się zastanawia, bo jeszcze wiele wie-
dzy o zajmowaniu się drzewkami 
musi jeszcze zdobyć, ale zapału mu 
nie brakuje.        

Dziecięcy bukowo - sosnowy 
bulwar nad Łomżyczką



18 www.narew.infozostać Miss

Pełne wdzięku, naturalnej urody i marzeń 
o zdobyciu tytułu najpiękniejszej dziew-
czyny Ziemi Łomżyńskiej. Pojawiły się na 
castingu, IV już edycji wyborów Miss Zie-
mi Łomżyńskiej i Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej, by zawalczyć o koronę. 

- Jestem zadowolona z przebiegu castingu. Sukcesy 
krajowe Zuzanny oraz Wiktorii ściągnęły do Galerii 
tłumy nastolatek. Kandydatek doro-
słych było nieco mniej. Zjeżdżały na-
prawdę z całego regionu. Pojawiały się 
bardzo różne dziewczyny. Co ciekawe 
większość to ciemnowłose piękności. 
Każda z nich jednak wiedziała po co 
przychodzi i czego chce. Potrafiły po-
kazać także swoją determinację. Apetyt 
na koronę miały aż 4 kandydatki z lat 
ubiełych – relacjonuje Anna Kurząd-
kowska - Kosińska, organizatorka ca-
stingu. - Szukanie nowej Miss to czysta 
przyjemność. Jest mnóstwo czasu na to, 
by dobrze poznać kandydatki i wybrać 
właściwie. Nigdy nie sugeruję się jedy-
nie piękną buzią. Każda dziewczyna zy-
skuje dla mnie przy bliższym poznaniu. 

Zwracam uwagę na to, co noszą w sobie. Czy są życz-
liwe, koleżeńskie. Czy mają pasje, a poza tym czy rze-
czywiście mają predyspozycję do tego, by reprezentować 
Ziemię Łomżyńską na arenie krajowej. Poprzeczka jest 
wysoka ale wierzę, że damy sobie radę – dodaje z zado-
woleniem Anna.

Na tym jednak nie koniec, bo wciąż trwa casting 
internetowy. Dziewczyny, które nie mogły pojawić się w 
sobotę, mogą wysłać swoje zgłoszenia.

Powinno ono zawierać:
- imię i nazwisko
- datę urodzenia
- miejsce zamieszkania
- nr tel. kontaktowego
- jedno zdjęcie, 
Zgłoszenie należy przesyłać na adres: wybory@mis-

sziemilomzynskiej.pl. Zgłaszczać się można także za 
pośrednictwem instagrama oraz fanpage.

Próby choreograficzne z nowymi kandydatkami 
rozpoczną się prawdopodobnie w połowie listopada. 
W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych dziew-
czyny będą spotykać się na próbie choreograficznej raz 
w tygodniu.  Poza próbami spędzą ze sobą na pewno 
wieczór wigilijny, sprawdzą znajomość jezyków obcych.  

- Przyszłe kandydatki powinny nastawić się na licz-
ne sesje zdjęciowe, akcje charytatywne oraz zadania 
specjalne, których jeszcze dziś nie zdradzamy. Wszystko 
po to, by dobrze je poznać i wybrać idealną Miss – prze-
konuje Anna Kurządkowska- Kosińska.  

Najpiękniejsza na Ziemi Łomżyńskiej 
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"Książę Januszu I, ucz nas rycerskich 
cnót: odwagi, honoru, wiary, pokory, 
sprawiedliwości..." - napisali wielkimi 
literami uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 9 Łomży. W tym przy-
padku wybór patrona wydawał się naj-

zupełniej oczywisty, ale - jak podkreśla 
Alicja Rogaska, przewodnicząca Rady 
Rodziców - cała procedura ze zgłasza-
niem kandydatów, debatami i głoso-
waniem społeczności szkolnej została 
dopełniona.

Oczywistość wyboru miała jed-
nak swoje głębokie uzasadnienie. 
SP 9 "wchłania" wygasające gimna-
zjum nr 8 (korzystały z tych samych 
obiektów), które nosiło imię Księ-
cia Janusza I. Mazowiecki władca, 
który nadał Łomży prawa miejskie 
w 1418 roku, nie jest 
patronem żadnej innej 
placówki edukacyjnej. 
Zatem w jubileuszowym 
roku 600-lecia miejsko-
ści Łomży, jak nikt inny 
zasłużył na zaszczyt. 
Rada Rodziców zdecy-
dował także, że wraz z 
imieniem szkoła otrzy-
ma sztandar.               

Uroczystości z tej 
okazji odbyły się  w Hali 
Sportowej im. Olimpij-
czyków Polskich, znaj-
dującej się przy tej pla-
cówce. 

- Bardzo cieszę się, 
że ta uroczystość odby-
wa się w szczególnym 

czasie nie tylko jubileuszu naszego 
miasta, ale także w stulecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości - 
mówiła dyrektor  placówki Bożena 
Dziekońska.

Życzenia i gratulacje przekaza-
li szkolnej społeczności  prezydent 

Mariusz Chrzanowski (dołączył 
jeszcze ogromny upominek w posta-
ci sprzętu elektronicznego), przed-
stawiciele samorządu województwa 
i miasta, władz oświatowych.  

 - Chlubne tradycje naszej szko-
ły są powodem do zasłużonej dumy, 
ale też zobowiązaniem do godnej 
postawy i wzorowej nauki – mówiła 
Alicja Rogaska, 

Sztandar SP 9 na jednym płacie 
ma wizerunek orła białego w złotej 
koronie. Na drugim, na niebieskim 
tle wyhaftowana została pieczęć 
mazowieckiego księcia Janusza I. 

Dyrektor Bożena Dziekońska 
podkreśliła, że  w ostatnich latach 
szkoła otrzymała wiele prezentów 
w postaci remontu całego bloku 
żywieniowego, wymiany sprzętu w 
kuchni, zakupu szafek i całej masy 
innych remontów i doposażenia 
szkoły, za co podziękowała prezy-
dentowi i radnym.

Artystycznych wrażeń uczestni-
kom uroczystości dostarczyła insce-
nizacja historyczna przygotowana 
przez uczniów SP 9. 

Jubileuszowa 
„Siódemka” 

Lepszego prezentu na jubileusz 60-le-
cia niż otwarcie nowiutkiej hali sporto-
wej społeczność Szkoły Podstawowej nr 
7 w Łomży pewnie nie mogła sobie wy-
obrazić. Tempo budowy było naprawdę 
sportowe. ale udało się.    

Uroczystość była okazją do 
przypomnienia historii placówki , 
jej wieloletnich pracowników oraz 
uhonorowania osób, dzięki któ-
rym budowała swoją opinię jednej 
z lepszych i twórczych podstawó-
wek w mieście. Artystyczna oprawę 
odświętnego spotkania zapewnili 
uczniowie, pracujący pod opieką 

Katarzyny Bartoszewicz i Katarzy-
ny Szmitko.

Jak relacjonuje portal lomza.pl., 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 
Iwona Erynk–Cichowicz podkre-
śliła, że jubileusz powstałej w 1957 
roku placówki doskonale wpisuje się 
w obchody 600-lecia nadania praw 
miejskich Łomży. Od 1971 roku  
nosi imię Adama Mickiewicza i 
szczyci się znakomitym dorobkiem 
dydaktycznym i wychowawczym.

- Sześćdziesiąt lat „Siódemki” to 
wspaniała sztafeta pokoleń uczniów, 
nauczycieli, dyrektorów, pracow-
ników szkoły i rodziców. Przez ten 
okres kolejne zespoły nauczycielskie 
kładły nacisk na fundamenty pracy 
dydaktyczno - wychowawczej, na 
budzenie w uczniach ciekawości 

poznawczej, kształtowanie godnych 
postaw i współpracy międzyludz-
kiej, kultywowanie tradycji i więzów 
ze środowiskiem lokalnym – cytuje 
miejski portal słowa dyrektor Iwo-
na Erynk–Cichowicz, która nawią-
zując do twórczości patrona szkoły 
mówiła o patriotyzmie, narodzie, 
nauce i przyszłości. Wskazała tak-
że na poziom nauczania owocujący 
sukcesami w konkursach wiedzy, 
artystycznych i sportowych oraz 
inwencję w organizowaniu  imprez 
artystycznych, patriotycznych i hi-
storycznych stanowiących okazję 
do zacieśniania więzów ze środowi-
skiem lokalnym. 

- Dlatego sercami pełnymi eks-
cytacji patrzymy na tę salę, która 
stanie się widownią zmagań w róż-
nych dyscyplinach sportu, a na co 
dzień będzie miejscem budowania 
kondycji i sprawności fizycznej na-
szych uczniów – powiedziała Iwona 
Erynk–Cichowicz dziękując szcze-
gólnie prezydentowi Mariuszowi 
Chrzanowskiemu, samorządowi 
miasta oraz poseł Bernadecie Kry-
nickiej, która jeszcze jako radna ak-
tywnie zabiegała o budowę hali.

Prezydent Mariusz Chrzanow-
ski przypomniał, że już w począt-
kach kadencji mówił o wybudowa-
niu tej hali. 

- Myślę, że dla obecnych tutaj 

radnych to też ogromna duma i za-
szczyt, że słowa dotrzymaliśmy. To 
także dzięki życzliwości Minister-
stwa Sportu, które udzieliło nam 
dofinansowania oraz, o czym war-
to pamiętać, PFRON, bo to obiekt 
przystosowany  do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością – powiedział  
przekazując na ręce dyrekcji  zestaw 
piłek do koszykówki. 

Dorota Modzelewska, prze-
wodnicząca Rady Rodziców pod-
kreśliła,  że Siódemka”  wyróżnia się 
w mieście troską o rozwój intelektu-
alny dzieci, ich sprawność fizyczną i 
wspieraniem ich zainteresowań. 

- My, rodzice, jesteśmy pełni 
uznania dla państwa żmudnej pracy  

– mówiła dziękując za wielkie serce i 
zaangażowanie pedagogów w pracę.

Budowa sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 7 koszto-
wała ponad 7,6 mln złotych, 3 mln 
zł pochodziło z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki oraz PFRON-u. W 
budynku o powierzchni całkowitej 
2394 m2 znajduje się sala umożli-
wiająca grę w piłkę ręczną, koszy-
kówkę, siatkówkę, jak też zajęcia 
ćwiczeń siłowych i ogólnorozwojo-
wych. Uzupełnia to 6 przebieralni 
z węzłami sanitarnymi, świetlica o 
powierzchni 60 metrów, a na piętrze 
dwie salki zabaw ruchowych. Są  
również trybuny ruchome na około 
150 miejsc.

Książę Janusz otrzymał szkołę
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Prawdziwe święto tańca w 
Łomży dobiegło końca. Po 
raz kolejny w grodzie nad 
Narwią odbył się Ogólnopol-
ski Turniej Tańca „Wirująca 
Strefa”. Na parkiecie w hali 
im. Olimpijczyków Polskich 
walczyło ze sobą kilkuset tan-
cerzy z Polski, Białorusi i kra-
jów bałtyckich.

Wirująca Strefa od lat organizo-
wana przez Marka Kisiela cieszy się 
popularnością. Warto podkreślić, że 
tegoroczna edycja imprezy jest zara-
zem furtką do międzynarodowych 
finałów zawodów break dance „Flo-
or Wars”, w Danii i międzynarodo-
wych finałów zawodów Hip Hop i 
Popping „PopCity” w Anglii.

Tegoroczny turniej to:  ponad 
20 godzin tańca,  14 kategorii (hip 
hop, popping, breaking, all styles, 

showcases), a także niemal 600. 
zdolnych tancerzy z Polski, Biało-
rusi i Ukrainy. W rywalizacji wzięły 
udział szkoły tańca i soliści m.in. 
z Lublina, Wrocławia, Krakowa, 
Wałbrzycha, Gdańska, Warszawy, 
Augustowa, Czarnej Białostockiej, 
Mrągowa, Białegostoku, Łodzi, Ra-
domia, Lwowa i Mińska.

A skoro tacy zawodnicy, nie 
mogło zabraknąć także międzyna-

rodowego jury w składzie: Breaking 
- Shane (Hustle Kidz), Jamal (Pre-
datorz Crew), Sapa (Team Ukra-
ine); Hip hop – Spider, Żurek, Zol-
sky; Popping – Fantom, Holistic. 

Zawodnicy rywalizowali o na-
grody o wartości 20 tysięcy złotych 
oraz wyjazd na finały zawodów 
break dance „Floor Wars”, odbywa-
jących się w Danii oraz Hip Hop i 
Popping „PopCity” w Anglii. 

Wirująca Strefa

600 tancerzy i 20 godzin 
na parkiecie 
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Blisko 403 mln zł trafiło już na konta rolników w 
ramach wypłaty rekompensat za straty spowodo-
wane tegoroczną suszą. 

Do 18 paździer-
nika do biur po-
wiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnic-
twa wpłynęło ponad 
220 tys. wniosków na 
kwotę 1,35 mln zł.  Na 
konta rolników przela-
no łącznie prawie 403 
mln zł.  

- Tylko jednego dnia Agencja wykonała 
7 tys. operacji, przelewając na konta rolników 
ponad 46 mln zł - informuje Paweł Mucha, 
rzecznik prasowy ARiMR. 

Wnioski o przyznanie pomocy suszowej 
rolnicy mogą składać do końca października.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
wypłaca także rekompensaty za szkody spo-
wodowane suszą w hodowli ryb w stawach 
słodkowodnych. Do ubiegłego tygodnia do 
biur powiatowych ARiMR wpłynęło 638 
wniosków o taką pomoc, na kwotę ponad 13,3 
mln zł. Dotychczas rybakom poszkodowanym 
przez tegoroczną suszę Agencja wypłaciła 2,3 
mln zł.Dopłaty: ARiMR wypłaciła ponad pół 
miliarda zł zaliczek.

Ponad 530 mln zł  przekazała Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

około 224 tys. rolników w pierwszych trzech 
dniach wypłaty 70-procentowych zaliczek na 

poczet płatności bezpośrednich 
za 2018 r. 

ARiMR utrzymuje za-
powiadane przez prezes Ma-
rię Fajger tempo codziennych 
przelewów na poziomie 70 tys.  
Zaliczki wypłacane  od 16 paź-
dziernika w pierwszej kolejności 
trafiają do rolników, którzy po-
nieśli straty spowodowane tego-
roczną suszą czy ASF.    

W tym roku o dopłaty bez-
pośrednie ubiega się ponad 1,3 mln rolników. 
Do końca listopada otrzymają oni ok. 10 mld 
zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł 
przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie. Po-
została część pieniędzy będzie wypłacana rol-
nikom sukcesywnie od 1 grudnia do czerwca 
2019 r.  

ARiMR od 16 października  realizuje 
także płatności z PROW 2014-2020. Tem-
po ich przekazywania na konta rolników 
jest szybsze niż w latach ubiegłych. To m.in. 
efekt składania wniosków przez internet, 
które usprawnia ich weryfikację i przyspiesza 
wydanie decyzji. Do  18 października Agen-
cja wypłaciła z tytułu ONW, płatności rol-
nośrodowiskowych i rolno – środowiskowo 
- klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie 
181 mln zł. 

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA PRZEKAZUJE FUNDUSZE 

Pomoc po suszy:  
ponad 403 mln zł  

Od 23 października takie uprawnienia 
otrzymali asystenci medyczni. Wpro-
wadzenie takiego rozwiązania ma 
przyczynić się do optymalizacji pracy 
lekarzy, którzy dzięki wprowadzonej 
nowelizacji będą mogli więcej czasu 
poświęcić pacjentom.

Jak informuje Katarzyna Kru-
picka, regionalny rzecznik prasowy 
ZUS województwa podlaskiego, 
lekarz który ma utworzony profil 
PUE ZUS może udzielić upoważ-
nienia do wystawiania zaświadczeń 
lekarskich, w jego imieniu i na pod-
stawie danych dotyczących orzeczo-
nej czasowej niezdolności do pracy 
zawartych w sporządzonej przez 
niego dokumentacji medycznej. 
Tego typu czynności będą mogły 
realizować osoby, które wykonu-
ją zawód medyczny lub czynności 
pomocnicze, przy udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych.

Upoważnienie może być wysta-
wione na okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy. Po upływie tego okresu 
można udzielać kolejnych pełno-
mocnictwo na następne 12 mie-
sięcy. Pozwolenie do wystawiania 
zaświadczeń lekarskich może być 
cofnięte w każdej chwili. Od dnia 
udzielenia upoważnienia do wysta-
wiania zwolnień do dnia jego cof-
nięcia albo wygaśnięcia, to lekarz 
ponosi odpowiedzialność wynika-
jącą z przepisów ustawy za skutki 

nieprawidłowego wystawienia za-
świadczenia lekarskiego przez asy-
stenta.

Asystent na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS:

• wystawia e-ZLA i ewentualnie 
anuluj je,

• posiada swój bezpłatny certy-
fikat z ZUS,

• będzie mógł zelektronizować 
e-ZLA wystawione przez lekarza na 
papierowym wydruku np. w sytuacji 
braku dostępu do internetu.

Asystent nie będzie miał do-
stępu do zwolnień pacjenta wysta-
wianych przez innych lekarzy. Nie 
będzie mógł wystawić wniosku o re-
habilitację leczniczą oraz nie będzie 

mógł anulować zwolnień wystawio-
nych przez innego medyka. Od razu 
po wysłaniu zaświadczenia on-line 
ma możliwość wydrukowania tego 
zwolnienia na życzenie  pacjenta. Po 
podpisaniu następuje przekazanie 
oryginału dokumentu do ZUS i za-
pisanie go w bazie ZUS. Następuje 
również przesłanie wiadomości o 
wystawieniu zaświadczenia na pro-
fil PUE płatnika, jeżeli płatnik taki 
profil posiada, wraz z podpisanym 
dokumentem elektronicznym (ko-
pią zwolnienia).

Jeśli któryś z płatników składek, 
do którego powinno trafić zaświad-
czenie, nie posiada profilu PUE, 
asystent otrzyma komunikat o ko-
nieczności wydrukowania ZLA dla 
tego płatanika.

Już nie tylko lekarze będą mogli wystawiać 
elektroniczne zwolnienia 

Szanowni Państwo,
Pierwsze emocje po wyborach samorzą-

dowych już opadły. Jedni świętują zwycięstwo, 
inni liczą straty, jeszcze inni szykują się do 
drugiej tury. 

Ja chciałbym Państwu podziękować za 
liczny udział w wyborach oraz za udzielone mi poparcie. Wstępne wyniki 
pokazują, że liczna grupa mieszkańców województwa podlaskiego doceniła 
moją pracę na rzecz naszego regionu oraz obdarza mnie zaufaniem. 

Każdej osobie, która oddała na mnie głos chcę zadeklarować, że zrobię 
wszystko, by nie żałowała swego wyboru. Czuję się autentycznie zobowią-
zany i zmotywowany do działania.

STEFAN KRAJEWSKI
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Marlena Siok: - Ponad miesiąc po wygranej wal-
ce... Jak się czujesz? 

Adam Kownacki: - Naprawdę super. Mi-
nęło kilka tygodni. Doszedłem do siebie i  
wróciłem do treningów. 
M.S: - A jak pobyt w Łomży? Trzeba przyznać, że 
jesteś rozchwytywany... 

A.K: - Rzeczywiście sporo spotkań w 
szkołach, klubach, wszędzie tam, gdzie mam 
kibiców. Bardzo intensywny czas. Umieści-
łem w planach także piłkarski  mecz Polska 
– Włochy. Mój menedżer ciągle mówi mi, że 
nie mamy czasu. I słyszę tylko, że musimy już 
iść. A jeśli chodzi o Łomżę, to czuję się tu jak 
w domu. Tu się urodziłem, mieszkałem do 7 
roku życia. To zawsze będzie mój dom.
M.S: - Ponad 20 lat życia spędzone w Stanach Zjed-
noczonych, obywatelstwo, rankingi które przed-
stawiają Cię jako amerykańskiego pięściarza. 
Czujesz się bardziej Polakiem czy Amerykaninem?  

A.K: - Oczywiście, że Polakiem! Fak-
tycznie w Stanach Zjednoczonych mieszkam 
strasznie długo. I choć może mój język polski 
nie jest najlepszy to serce mam biało-czerwo-
ne. Chociaż, jak tak sobie teraz myślę, to w po-
równaniu do wielu nawet moich znajomych, 
którzy wyjechali do USA, w tak młodym wie-
ku jak ja, mówię po polsku naprawdę dobrze. 
Bo chyba można mnie zrozumieć (śmiech).  
M.S: - Wyjechałeś jako dziecko, przypuszczam, że 
niewiele masz stąd wspomnień?  

A.K: - To fakt. Głównie przewija się w 
nich dziadek i babcia. I to między innymi dla 
nich tu przyjeżdżam.
M.S: - To, co powiesz o Łomży? Zaskoczyła Cię 
czymś? 

A.K: - Oj tak. Wpadając tu w odwiedziny 
widzę, jak miasto się zmienia, rozwija, rośnie 
w siłę. I muszę przyznać, że miło się to ob-
serwuje. 
M.S: - W jednym z wywiadów przeczytałam dość 
gorzkie słowa. Powiedziałeś, że nikt w Ciebie nie 
wierzył...  

A.K: - Rodzina i przyjaciele zawsze we 
mnie wierzyli. Ale wielu ludzi obserwując 
mnie zastanawiało się czy stać mnie na coś 
więcej niż tylko amatorski boks. Postawiłem 
sobie wtedy prosty cel, bycia jak najlepszym. I 
wydaje mi się, że z walki na walkę pokazuję, na 
jak wiele mnie stać. I nie warto było stawiać na 
mnie krzyżyka.
M.S: - Dziś jesteś najwyżej notowanym polskim 
pięściarzem.... 

A.K: -  Tak, ponad rok temu po walce z 
Arturem Szpilką byłem około pierwszej dzie-
siątki. Po ostatniej wygranej z Charlesem 
Martinem, już tak na 100 % wszedłem do tej 
ścisłej czołówki. Dziś jestem na 8. miejscu w 
rankingu federacji WBC i 12. w rankingu IBF. 
Jest naprawdę dobrze i, co najważniejsze, dążę 
do celu, by stać się najlepszym pięściarzem. To 
właśnie ta ciężka praca pozwoliła mi osiągnąć 
przewagę nad byłym mistrzem świata. 
M.S: - Meandrując po twoim życiu nie sposób za-
tem zapytać, w którym momencie pojawił się 
boks?

A.K: - Tak naprawdę boks był w moim 
życiu od zawsze. Miałem starszych kuzynów 
w Łomży, którzy lubili sporty walki i zawsze 
mnie ze sobą ciągnęli na treningi.  Później 
pojechałem do Łomży obejrzeć transmisję z  
walki Andrzeja Gołoty i wtedy to już zaczęło 
się tak na poważnie... 

M.S: - Był on dla Ciebie wzorem?
A.K: - Nie do końca. Od każdego z wybit-

nych pięściarzy, ale nie tylko, bo też od zwy-
kłych ludzi, staram się wyciągnąć to, co najlep-
sze, ich najdoskonalsze cechy. Wiadomo nikt 
nie jest idealny. Każdy popełnia jakieś błędy 
ale każdy też robi coś dobrego. Nawet najgor-
sza osoba na świecie ma jakiś mały szczegół, 
który jest dobry i wartościowy. I staram się 
trochę tego dobra wziąć i na tych fundamen-
tach budować siebie. 
M.S: - W Polsce twoje nazwisko znane - nie licząc 
znawców boksu - stało się  dopiero od roku, od 
walki z Arturem Szpilką. Jednak w Stanach Zjed-
noczonych jesteś rozpoznawalny już od kilku lat... 

A.K: - Coś w tym jest. Miałem 16 lat, 
kiedy wygrałem "złotą rękawicę". I to wła-
śnie wtedy ludzie zaczęli się mną intereso-
wać. Wiele osób zastanawiało się, co ze mnie 
będzie, czy jestem w stanie do czegoś dojść. 
A ja, z uporem maniaka trenowałem i roz-
wijałem swoje umiejętności i dziś mogę po-
wiedzieć, że jestem zadowolony z tego, co już 
osiągnąłem. 
M.S: - W takim razie jesteś już gotowy, by stoczyć 
tę najważniejszą walkę, o tytuł mistrza świata?

A.K: - Czuję, że jestem bliski tej walki. 
Jednak stając na ringu chcę być pewny, że 
ją wygram. Nie zawalczę o mistrzowski pas, 
choćby z odrobiną wątpliwości. Muszę mieć 
pewność że stając oko w oko z przeciwnikiem 
mam nad nim przewagę. Potrzebuję jednej, 

może dwóch walk, żeby to wszystko sobie do-
brze poukładać. Wtedy będę już gotowy tak 
na 100 procent.
M.S: - To kwestia umiejętności, pewności siebie, a 
może po prostu doświadczenia? 

A.K: - Głównie pewności i wiary w siebie. 
Zawsze wierzę w swoje możliwości i staję do 
walki z gotowością pokonania przeciwnika. My-
ślę, że te dwie walki będą miały ogromne zna-
czenie w zyskaniu pełnej świadomości. Dużo się 
teraz dzieje. Patrzą na mnie nie tylko ludzie z 
Polski czy Nowego Jorku. Cały świat ma mnie 
na oku, więc nie chcę popełnić żadnego błędu. 
M.S: - A skąd płynie więcej wsparcia. Od polskich 
czy amerykańskich kibiców?

A.K: - Polonia z Nowego Jorku bardzo 
mnie wspiera. Kibice amerykańscy również. 
Te głosy wiary płyną równie licznie.  
M.S: - Słyszałam, że w Stanach Zjednoczonych po-
jawiły się nawet ciasteczka z twoją podobizną... 

A.K: - A tak (śmiech)...  Zawsze po wy-
granej walce jeżdżę na śniadanie do zaprzy-
jaźnionej restauracji. I tam zawsze mamy 
wielkie świętowanie. Ostatnio po wygranej z 
Charlesem Martinem właściciel zrobił tam 
dla mnie ciasteczka, na których znajdowała 
się właśnie moja podobizna. Było to naprawdę 
miłe zaskoczenie. 
M.S: - A jak radzą sobie w USA z wymową twojego 
nazwiska? Mają problem?

A.K: - Leciutki. Muszę ich poprawiać. 
Nie umieją dokładnie wypowiedzieć ”W” i 

mówią coś na zasadzie „Ł”. Wychodzi wtedy 
Kołnacki a nie Kownacki. Cały czas nad tym 
pracuję. Myślę, że jeszcze jedna, dwie walki i 
nauczę ich poprawnej wymowy (śmiech).  
M.S: - To kiedy najbliższa walka? 

A.K: - Mam nadzieję, że w styczniu. Wła-
śnie trwają negocjacje. Nie jest to łatwa spra-
wa. Wszystko trzeba dokładnie zgrać, żeby 
miało ręce i nogi. 
M.S: - A widzisz swoją przyszłość Polsce?

A.K: - Muszę szczerze przyznać, że myślę 
o tym. Polska naprawdę się rozwija i  zmienia 
na lepsze. Tęsknię do rodziny; mamy, taty, bra-
ci. Zobaczymy, co czas pokaże.
M.S: - Obserwując sporty walki w Polsce i Stanach 
Zjednoczonych dostrzegasz różnicę? 

A.K: - Byłem ostatnio na treningu Klu-
bu Bokserskiego Tiger i widziałem, że wiara 
i  pewność w siebie, to coś, czego tutaj trochę 
brakuje. W Polsce wciąż jest mało ludzi, któ-
rzy w Ciebie wierzą. Zawsze szukają czegoś 
nowego, lepszego, zamiast postawić na Ciebie, 
dać Ci zaplecze trenerów. Wystarczy niewiel-
ka porażka i już szukają innych dróg i kogoś 
innego. Najważniejsze to nie tracić nadziei i 
się nie poddawać. 
M.S: - Jakie emocje towarzyszą Ci po wygranej 
walce?

A.K: - Tego nie da się opisać. Masz w so-
bie tyle energii do wszystkiego, że czujesz się 
niesamowicie. To naprawdę niezwykłe dozna-
nie.
M.S: - Twoi bliscy oglądają walki na żywo?

A.K: - Tak i strasznie je przeżywają. Nie 
tylko rodzina, ale i znajomi. Właściwie to cały 
Nowy Jork. Na walkę przychodzi ponad tysiąc 
osób ubranych w czerwone koszulki. Wspól-
nie kibicują, wspierają. Wtedy jest wspaniała 
atmosfera. Bardzo się z tego cieszę i  mam na-
dzieję, że będę coraz lepszy.  
M.S: - Słyszałam, że ostatnią walkę z Charlesem 
Martina oglądała nawet Twoja mama, która do tej 
pory raczej unikała relacji „na żywo”.... 

A.K: - Tak, na szczęście oglądała ją w te-
lewizji. Nie chciałbym, by była na widowni. 
Dużo emocji, wrażeń, stresu.  Jestem jej synem 
i nie wiem czy nerwowo by to wytrzymała. 
Wolę, żeby siedziała w domy przy telewizorze, 
z rodziną. Jest wtedy spokojniejsza i bezpiecz-
niejsza. 
M.S: - A jakie były jej pierwsza słowa po wygranej? 

A.K: - Gratulacje synu! 
M.S: - A żona jak to przyjmuje? 

A.K: - Wspiera mnie. Dla niej najważ-
niejsze jest to, bym był zdrowy. Wiadomo, 
boks jest naprawdę niebezpiecznym i wy-
magającym sportem. Na całe ciało przyjmu-
je się dużo ciężkich ciosów. Czasami nawet 
jeden niefortunny traf może zmienić twoje 
życie. 
M.S: - To czego mogę Ci zatem życzyć? 

A.K: - Zdrowia, bo to jest najważniejsze. 
Jeśli będę zdrowy, to zresztą sobie poradzę.
M.S: - I chyba mistrzostwa? 

A.K: - Mam nadzieję. Tak jak mówiłem 
jeszcze jedna, dwie walki i będę gotowy, by 
wykorzystać szansę. A to już bliżej niż dalej. 
Oczywiście każdego dnia trzeba pracować. Jak 
będę wszystko umiał, albo myślał, że wszystko 
wiem to dopiero wtedy powieszę rękawice na 
kołek. A jak na razie to mi nie grozi. Trzeba 
się rozwijać każdego dnia i wciąż uczyć się no-
wych rzeczy i życia.

Cały świat ma na mnie oko
Jego fascynacja boksem zaczęła się od walki, w której oglądał Andrzeja Gołotę. Wokół siebie słyszał głosy, które mówiły, że wiele nie osiągnie. 
Nie poddał się i konsekwentnie wracał na salę treningową. Dziś ma za sobą wygraną walkę z byłym mistrzem świata i wciąż apetyt na więcej.  

Z Adamem Kownackim, najwyżej notowanym polskim pięściarzem, pretendentem do tytułu mistrza świata, ale przede wszystkim  
chłopakiem z Łomży z ogromnym sercem do walki, rozmawia Marlena Siok. 
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Akademiczki walczą  
do ostatniej piłki

Zawodniczki KU AZS PWSIiP Metal - Technik Łomża rozegrały kolejne spotkania w 
rozgrywkach I ligi kobiet w tenisie stołowym. W obu pokazały umiejętności oraz 
stalowe nerwy i walkę do końca. 

Po trzytygodniowej przerwie akademiczki z Łomży wróciły do ligowej 
rywalizacji w meczu wyjazdowym z drużyną KS GALAXY Białystok. Spo-
tkanie od początku było bardzo zacięte. Po siedmiu pojedynkach Łomżanki 
przegrywały już 2 : 5, by ostatecznie po ponad trzygodzinnej walce cieszyć 
się z podziału punktów, gdyż mecz ostatecznie zdołały doprowadzić do re-
misu 5 : 5. Punkty dla Łomży zdobyły: Anna Zielińska - 2, Lizaveta Kara-
siova - 2, Weronika Łuba  - 1.

Następny dzień oznaczał ciąg dalczy konfrontacji łomżyńsko – biało-
stockiej.   Akademiczki we własnej hali podejmowały zespół UKS DOJLI-
DY Białystok. Spotkanie należało również do bardzo wyrównanych, przy-
najmniej w początkowej fazie. Po dwóch seriach gry pojedynczej i jednej 
serii gier deblowych wynik meczu wynosił 3 – 3. 

Udało się jednak Łomżankom przechylić szalę zwycięstwa na swoją 
stronę, gdyż dwie kolejne serie gier pojedynczych należały do gospodyń. 
Cały mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 7:3 dla AZS-u. Punkty dla 
Łomży zdobyły: Anna Zielińska - 2, Lizaveta Karasiova - 1.5 pkt, Weronika 
Łuba - 1, Aleksandra Jarkowska – 2.

Zespół KU AZS PWSIP Metal - Technik Łomża z dorobkiem 8 punk-
tów zajmuje 2 miejsce w tabeli. Kolejne dwa spotkania łomżanki rozegrają 
na wyjeździe 3 i 4 listopada z LUKS AGRO – SIEĆ Chełmno oraz LKTS 
LUVENA Luboń.

Srebrne taekwondo
Udany start odnotowali zawodnicy Młodzieżowego Klubu Sportowego Me-
dyk Łomży w turniej rankingowym Pucharu Polski w Taekwondo Olimpij-
skim. Rywalizacja odbywała się w Legionowie. 

Wśród ponad sześciuset zawodników z polski i europy swój 
udział zaznaczyli też zawodnicy z Młodzieżowego Klubu Sporto-
wego Medyk, których sponsoruje OSM Piątnica. Wśród kadetów 
srebrny medal wywalczył Przemysław Jadacki, a w kategorii junio-
rów także drugie miejsce zdobyła Wiktoria Skowrońska. Oboje są 
podopiecznymi trenera Pawła Remiszewskiego.

Te schody Piotr Łobodziński zna jak własne. Była to 
już  5 edycja zawodów w  Race to Shanghai IFC wcho-
dzących w skład prestiżowego cyklu Vertical World 
Circuit. W każdej z nich z sukcesami startował biegacz 
klubu "RREFBET ŚNIADOWO" Łomża.  

Biurowiec w Szanghaju ma 250 metrów wysokości i 
liczy sobie 57 pięter. Zawodnicy mają do pokonania po-
nad 1400 stopni i sporo płaskiego biegania, gdyż na pię-
trze 19, 35 oraz 45 następuje zmiana klatki schodowej i 
100-metrowy sprint pomiędzy biurami. Tym razem na 
starcie stanęło 1700 uczestników z 25 krajów.

Jak przypomina, Andrzej Korytkowski, prezes i 
trener "PREFBETU",  Piotr Łobodziński startował w 
Szanghaju we wszystkich dotychczasowych edycjach. 
Wygrał  w roku 2014 , a 3 razy zajmował drugie miejsca 
za Australijczykiem Markiem Bournem. W tym roku 
biegacz z Łomży zapowiadał rewanż i poprawę swoich 
statystyk oraz poprawienie rekordy trasy. 

- Jego forma przed jesiennymi startami napawała 
optymizmem, więc pewność siebie była uzasadniona - 
dodaje Andrzej Korytkowski.

Zawodnik klubu LŁKS „Prefbet Śniadowo” Łom-
ża tak, jak zapowiadał, tak też zrobił. Pewnie wygrał z 

fenomenalnym czasem 7:43, zostawiając w tyle Bour-
na o 16 sekund. Do rekordu trasy zabrakło w trakcie 
1 sekundy, ale Łobodziński miał na to usprawiedli-
wienie.

„Jestem bardzo zadowolony z tego zwycięstwa. Po-
trzebowałem tego. Byłem mocno skoncentrowany przed 
startem i skupiony na celu. Pewność siebie to połowa 
sukcesu. Wystartowałem mocno i utrzymałem prowa-
dzenie do końca, chociaż w połowie dystansu miałem 
pewno myśli, że chyba nie dam rady i czający się za 
plecami Australijczyk zaraz mnie minie. Uzyskany czas 
jest naprawdę dobry, gdyż biegaliśmy na lekko dłuższej 
trasie. W tym roku start był z zewnątrz biurowca i do 
klatki schodowej mieliśmy około 40 metrów więcej niż 
w roku 2016 skąd pochodzi rekord i start odbywał się z 
zewnątrz. Więc teoretycznie rekord powinien być. Co 
się odwlecze to nie uciecze” - skomentował swój występ 
sportowiec. 

Jak zapowiada Andrzej Korytkowski, kolejny start 
Piotra Łobodzińskiego na schodach już 4 listopada w 
Japonii. Osaka jak na razie była dla niego szczęśliwa. 
Ma tam na koncie dwa zwycięstwa z rzędu i liczy na 
więcej .

Piotr Łobodziński  
wraca do wygrywania
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