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Serdecznie Państwu dziękuję za udział w wyborach. Wyraziliście w ten sposób swoją od-
powiedzialność za los naszego miasta. Szczególne podziękowania kieruję do osób, które doce-
niając pracę stworzonego przeze mnie zespołu, oddały na mnie swój cenny głos. W niedzielę 
wyborczą przekonałem się, że nie liczy się tylko przynależność partyjna, ale przede wszystkim, 
to  kto kim jest, co zrobił, co sobą reprezentuje i czy dotrzymał słowa.

Od czterech lat sprawuję zaszczytny, ale i niezwykle odpowiedzialny urząd Prezydenta 
Miasta Łomży. Od pierwszego dnia pełnienia tej funkcji pracowałem, 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 pięk-
niejsze, bardziej przyjazne dla rodzin, seniorów czy przedsiębiorców. Przy podejmowanych 
działaniach zawsze słuchałem głosu mieszkańców, to Państwo inspirowaliście mnie do podej-
mowania nowych wyzwań.

Doskonale zdaję sobie sprawę, że przed wyborami i w ich trakcie zaostrzają się podziały, 
gdyż każdy z komitetów chce odnieść zwycięstwo i samodzielnie rządzić. Moje doświadczenia 
w tym zakresie są zupełnie inne. W praktyce jest tak, że trzeba szukać kompromisów, bowiem 
dobro ogólne jest ważniejsze niż jednostkowe cele. Jestem w stanie współpracować z każdym, 
kto tylko chce budować Naszą Małą Ojczyznę.

Mieszkańcy Łomży mają różne poglądy i spojrzenia na sprawy miasta. Według mnie 
współpraca ponad wszelkimi podziałami na szczeblu rady miasta, samorządu i rządu powinna 
być priorytetem. Przez 12 lat mojej pracy w samorządzie byłem, jestem i będę osobą o takich 
samych prawicowych poglądach, bez względu na zmiany wokół mnie. Nie ukrywam, że te 
ideały są podstawą mojego systemu wartości. Jednakże szanuję ludzi, którzy mają inne poglądy 
i uważam, że różnorodność może bardziej ubogacać nasze miasto.

Przez całą kadencję konsekwentnie realizowałem zobowiązania wyborcze. Wprowadziłem 
samorządowe becikowe, Kartę Seniora m.in. uprawniającą do bezpłatnej komunikacji miej-
skiej dla osób po 60. roku życia czy program stypendialny dla sportowców. Skutecznie zreali-
zowaliśmy inwestycje, które poprawiły komunikację drogową w Łomży i podniosły komfort 
życia mieszkańców niezależnie od ich wieku. Na ukończeniu są już prace w Parku im. Jana 
Pawła II. Efektywnie zabiegaliśmy o pozyskanie środków unijnych na realizację wielu inwesty-
cji. W okresie 2015-2017 zrealizowaliśmy w sumie 375 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 
142 053 442,28 zł. Wydatki inwestycyjne sfinansowaliśmy zaledwie w 4,93% kredytem, a w 
95,07% środkami własnymi i pozyskanym dofinansowaniem.

Łomżę widzę jako nowoczesny, przyjazny i prężny ośrodek miejski, ceniony przez inwe-
storów i lubiany przez mieszkańców i gości. Wiele już zostało zrobione, wiele problemów 
rozwiązano, wiele zostało do pokonania. Jest to proces ciągły, nigdy się nie kończący. Ważne, 
aby w tym budowaniu nie dzielić się, a być razem dla dobra naszego miasta.

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 Państwo zaufaniem, za-
pewniam – z pełną odpowie-
dzialnością, dalej będę aktyw-
nie i energicznie pracował na 
rzecz naszego wspólnego do-
bra, jakim jest Łomża.

Najpierw Sąd Okręgowy w Łomży uznał, 
że słowa Agnieszki Barbary Muzyk o „ryzy-
ku pięciu straconych lat” dla Łomży i „wyrze-
czeniu się wartości prawicy” przez prezyden-
ta Mariusza Chrzanowskiego nie naruszają 
reguł kampanii wyborczej. Sąd Apelacyjny w 
Białymstoku to stanowsko podzielił i oddalił 
zażalenie prezydenta. To już werdykt prawo-
mocny.

Sprawa zaczęła się w poprzednim wy-
daniu Tygodnika Narew. Agnieszka Barbara 
Muzyk, kandydatka Prawa i Sprawiedliwo-
ści na prezydenta Łomży, skierowała list do 
„Drogich Łomżyniaków” z podziękowaniami 
za wsparcie i refleksjami na te-
mat wagi tegorocznych wyborów 
samorządowych. Wśród uwag 
znalazło się sformułowanie, że 
zwycięstwo Mariusza Chrzanow-
skiego „stworzy dla Łomży ryzyko 
pięciu straconych lat”. Prawni-
cy kandydata skierowali w trybie 
wyborczym do Sądu Okręgowego 
w Łomży wniosek o „zakazanie 
uczestniczce Agnieszce Barbarze 
Muzyk prowadzenia agitacji wy-
borczej” oraz zakazanie jej „roz-
powszechniania informacji w tym 
zakresie”. Dokładnie tak samo 
-  wnioskiem do sądu - ekipa pre-
zydenta potraktowała zawarte w 
liście Agnieszki Barbary Muzyk 
zdanie, że Mariusz Chrzanowski 
„wyrzekł się wartości prawicy”. 

Jak uzasadnił wnioskodawca, 
tekst stanowił element „nega-
tywnej” agitacji wyborczej i miał 
„za cel obniżenie jego wiarygod-
ności w ocenie wyborców”, a oba 
stwierdzenia „są faktami nie-
prawdziwymi”.  Współpracownicy 
kandydata oczekiwali sprostowania 
w Tygodniku Narew, a gdyby nie było to 
możliwe ze względu na cykl wydawniczy 
pisma, w tygodniku „Gazeta bezcenna” lub 
alternatywnie na stronie internetowej por-
talu 4lomza.pl.

Rozpatrujący sprawę w Sądzie Okręgo-
wym w Łomży sędzia Eugeniusz Dąbrowski 
postanowił wniosek Mariusza Chrzanow-
skiego oddalić.

W uzasadnieniu odniósł się do przepisów 
kodeksu wyborczego z 2011 roku oraz Prawa 
prasowego z 1984 roku. Stwierdził po anali-
zie, że:

<W ocenie Sądu zawarte w wymienio-
nym wyżej artykule stwierdzenie: „Dla Łom-
ży będzie to ryzyko pięciu straconych lat” 
stanowi zaledwie prognozę, której nie można 
obiektywnie potwierdzić lub uznać za fałszy-
wą bez względu na to, który z rywalizujących 
kandydatów w wyniku ponownego głosowa-
nia zostanie wybrany na urząd Prezydenta 
Miasta Łomża>. 

Także w przypadku „wartości prawico-
wych” sędzia Eugeniusz Dąbrowski nie zna-
lazł podstaw, by stwierdzić naruszenie prze-
pisów wyborczych:

<Natomiast takie terminy jak „prawico-
wość” czy „wartości prawicy” nie należą do 
kategorii prawa publicznego czy prawa cywil-
nego. Ich istnienie czy  utrata podobnie jak 
i w odniesieniu do przymiotu „lewicowości” 
nie jest czymś pejoratywnym i są one jako 
takie moralnie obojętne. „Prawicowość” nie 
należy przy tym do katalogu dóbr osobistych, 
o których mowa w art. 23 i art. 24 k.c. i pod-
legających ochronie cywilnoprawnej. Ocena 

skutków utraty przymiotu prawicowości na-
leży par excellence do sfery polityki i dlatego 
zarzuty o nieuzasadnionej „utracie wartości 
prawicy” mogą być rozstrzygane na forum 
właściwej organizacji partyjnej>.

Uzasadnienie łomżyński sąd kończy zda-
niem, że stwierdzenia z artykułu nie dotyczą 
„faktów podlegających weryfikacji w postę-
powaniu sądowym”. „Stwierdzenia takie nie 
odbiegają również od podobnych wypowie-
dzi, które padają nagminnie w toku każdej 
kampanii wyborczej” - konkluduje sędzia 
Eugeniusz Dąbrowski.

Jak poinformował portal 4lomza.pl, 
Mariusz Chrzanowski skorzystał z praw-
nej możliwości odwołania się od orzeczenia 
sądu pierwszej instancji i skierował zażalenie 
do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Uza-
sadnienie nie zostało w chwili powstawa-
nia tego materiału opublikowane, ale efekt 
okazał się taki sam – sprawa została oddalo-
na. I jest to już werdykt prawomocny.

AGNIESZKA BARBARA MUZYK WYGRAŁA PROCES

Daremne żale  
konkurenta

Agnieszka Barbara Muzyk,  
kandydat PiS na prezydenta Łomży
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W związku z obchodami dnia Wszytych 
Świętych, od środy 31 października 
br. do soboty 3 listopada, w okolicy 

cmentarzy w Łomży wprowadzona zo-
stanie tymczasowa organizacja ruchu. 
Największe zmiany będą dotyczyły 

skrzyżowania ulicy Sikorskiego z ul. 
Zawadzką.

Jak informuje Łukasz Czech 
z Urzędu miasta w Łomży, na ul. 
Zawadzkiej wyłączony z ruchu zo-
stanie jeden pas lewoskrętu w ul. 
Sikorskiego. Natomiast na ulicy Si-
korskiego, przed sygnalizacją świetl-
ną, wyłączony zostanie prawy pas 
jazdy na wprost w kierunku Al. Le-
gionów. Zmiany te są podyktowane 
dopuszczeniem możliwości parko-
wania na wysokości cmentarza na 

prawym pasie jezdni ul. Sikorskiego. 
Przy ul. Przykoszarowej, w związku 
z zajęciem placu manewrowego au-
tobusów MPK pod handel, zmianie 
ulegnie umiejscowienie przystan-
ków autobusowych.

Ponadto na Dzień Wszystkich 
Świętych MPK uruchamia bezpłat-
ną linię specjalną, która będzie kur-
sować po Łomży i do Piątnicy. 

Autobusy "Linii Cmentarnej" 
na terenie Łomży będą kurso-
wać co 10 minut a poza miastem 
z częstotliwością co 30 min. Linia 

cmentarna przebiega obok dużych 
parkingów (parking przy Galerii 
Stokrotka, parking Lidl przy ul. Si-
korskiego, parking 4Plus, dworzec 
PKS, Plac Niepodległości), z któ-
rych można dojechać do każdego 
cmentarza autobusem komunikacji 
miejskiej. 

Uwaga:
1 listopada autobusy będą kursować 
według rozkładu świątecznego.
2 listopada autobusy będą kursować 
tak jak w dni robocze.
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W czasach, gdy nikt nie wpadł jeszcze 
na pomysł szklanych lampek nagrob-
nych i umieszczanych w nich plastiko-
wych wkładów, znakiem pamięci o naj-
bliższych, którzy odeszli, były gliniane 
znicze z odkrytym płomieniem. Kiedy 
padało czy wiało, były koszmarem. 
Mocno też kopciły. Ale 1 listopada po 
zmroku wielu łomżyniaków wyruszało 
na spacer, aby popatrzeć na łunę nad 
cmentarzem przy ulicy Kopernika, a 
z czasem także przy Przykoszarowej. 
Było trochę tak, jakby przybywały tam 
świetliste dusze naszych zmarłych.

Gliniane znicze powróciły do 
łask, choć nie na taką skalę, aby 
znów przywrócić "zorze" nad cmen-
tarzami. Mimo to wszyscy tam pój-
dziemy z kwiatami , bo pamiętanie 
jest obowiązkiem.

Trwałym składnikiem łom-
żyńskiej tradycji Dnia Wszystkich 
Świętych jest kwesta pod hasłem 
"Ratujemy Łomżyńskie Zabytki 
Cmentarne". W 1984 roku rozpo-
częli ją działacze Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno - Krajoznaw-
czego z Józefem Grochowskim 
oraz harcerze z Józefem Babielem 
oraz fotograficy. Zbiórka pieniędzy 
przeznaczonych na renowację za-
bytkowych nagrobków,  rzeźb, krzy-
ży, ogrodzeń, kapliczek i wszelkich 
innych elementów tworzących ne-
kropolię, będzie miała w tym roku 
numer 29. bo w latach 80. poprzed-
niego stulecia nie  odbywała się co 
roku. Łącznikiem z początkami jed-
nego z najpiękniejszych społecznych 

działań w Łomży jest Józef Babiel, 
obecnie wiceprezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, któ-
re sprawuje obowiązki organizatora 
corocznych zbiórek.

- Tym razem będą to dwa dni 
- mówi Józef Babiel. - W czwar-
tek 1 listopada od około 8 rano do 
zmroku, a w piątek 2 listopada za-
czniemy około 9 i również do zmro-
ku. Myśleliśmy także o wydłużeniu 
zbiórki na sobotę i niedzielę, ale w 
tym roku są to dni ciszy wyborczej 
i głosowania. Nie chcemy, aby w ja-
kikolwiek sposób kwesta wiązała się 
z wydarzeniami politycznymi. Mam 
nadzieję, że i 1 oraz 2 nie także wy-
darzy się nic z tej dziedziny.

Przy bramach  nekropolii przy 
ul. Kopernika jak zwykle z puszka-
mi pojawią się przedstawiciele par-
lamentu, samorządu, ważnych in-
stytucji i organizacji,  dziennikarze, 
harcerze, działacze TPZŁ. Ubie-
głoroczna zbiórka - jednodniowa, 
choć w Dniu Zadusznym można 
było jeszcze wrzucać pieniądze do 
specjalnych skarbonek - przyniosła  
łącznie ponad 40,8 tysiąca złotych.           

- Skoncentrowaliśmy się tym ra-
zem na żeliwnych ogrodzeniach. W 

niektórych przypadkach misternie 
kutych. Są  też m. in. dwa krzyże z 
połowy XIX wieku na grobie księży 
w pobliżu kaplicy Śmiarowskich - 
opowiada Józef Babiel.

Bardzo ważne wydarzenie wią-
żące się zarówno z ratowaniem 
zabytkowej substancji cmentarza, 
jak i przypadającym w tym roku 
100-lecien odzyskania przez Polskę 
niepodległości, zaplanowane zostało 
nie na 1, a na 11 listopada.           

- Zmienimy orła na grobie Le-

ona Kaliwody, który dla Łomży jest 
najważniejszym symbolem okresu 
odzyskania niepodległości . Dotych-
czasowa rzeźba z betonu uległa już 
w znacznym stopniu zniszczeniu. 
Na dodatek została  "skrzywdzona" 
przez kogoś, kto nieodpowiedzialne 
- choć zapewne z dobrymi intencja-
mi - nałożył temu orłowi koronę, co 
niestety nie trzyma się żadnej praw-
dy historycznej. To orzeł legionowy, 
który korony nie miał, a w dodatku 
jest tam też znak Polski Walczącej, 

a to już jest kompletnym pomie-
szaniem z poplątaniem. Zleciliśmy 
wykonanie rzeźby orła wznoszącego 
się do lotu  i ten odlew będzie zain-
stalowany na grobie Leona Kaliwo-
dy - mówi Józef Babiel, wiceprezes 
TPZŁ.

Jak przypomina portal histo-
rialomzy.pl, pierwotnym miejscem 
pochówków w Łomży była Katedra 
i jej otoczenie. Gdy jednak Łomża 
znalazła się pod władzą pruską na 
przełomie XVIII i XIX wieku, sa-
nitarne przepisy doprowadziły do 
zamknięcia nekropolii w centrum 
miasta i utworzenie jej na obrze-
żach, na niewielkim piaszczystym 
wzgórzu. Oficjalny rok założenia 
nekropolii to 1801, a więc niewiele 
później niż Powązki w Warszawie, a 
wcześniej niż najstarszy krakowski 
cmentarza Rakowicki. 

W dodatku łomżyńska nekro-
polia jest w istocie zespołem cmen-
tarzy: katolickim, ewangelickim i 
prawosławnym, co jest spuścizną 
różnych epok politycznych w dzie-
jach miasta (jest też część komunal-
na). Nadal znajduje się w obrębie 
cmentarnych murów ponad 500 za-
bytkowych obiektów, które wyma-
gają szczególnej troski i funduszy. 

Główny ciężar renowacji cen-
nych nagrobków i innych ele-
mentów od lat wzięli na siebie 
mieszkańcy Łomży i goście miasta 
biorący udział w kwestach. Także w 
tym roku prosimy wraz z organiza-
torami o hojność.                       

Pamięć wspomóżmy 
hojnością. Kwesta 2018

Organizacja ruchu  
przy cmentarzach

Szanowni Państwo,
w związku z wyborami samorządowymi do Sejmiku 

Województwa Podlaskiego w dniu 21 października 2018 
roku, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wy-
borcom, którzy oddali głos na listę Komitetu Wyborcze-
go Prawo i Sprawiedliwość, w tym na moją osobę.

Dzięki Państwa poparciu w wyborach uzyskałem 
ogółem 5.121 głosów. Wynik ten pozwolił mi na uzyska-
nie, po raz kolejny, mandatu radnego wojewódzkiego, za 
co jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Mam nadzieję, że nowe władze województwa położą 
większy nacisk na zrównoważony rozwój województwa, 
a Łomża oraz samorządy z terenu naszego okręgu tj. z 
powiatów: Grajewo, Kolno i Zambrów będą w większym 
stopniu beneficjentami tych środków.

Jednocześnie deklaruję współpracę z wszystkimi sa-
morządami dla dobra wspólnego i pomyślności miesz-
kańców.

Zambrów dn. 2018.10.25
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Kolejne dotacje przyznane przez Ośro-
dek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 
Łomży (podmiot prowadzony przez 
Stowarzyszenie Europartner). Powsta-
ną min. 4 przedsiębiorstwa społeczne 
tj. Fundacja Dr Otis, Naturall sp. z o.o. 
non-profit, Fundacja Dwa Serca oraz 
Fundacja Ja i Ty; zatrudnienie znajdzie 
w nich 20 osób.  Łącza kwota przyzna-
nych dotacji to ponad 600 tysięcy zło-
tych.

Rozmowa z TOMASZEM WRÓBLEWSKI 
(kierownik biura OWES-u w Łomży)

Proszę przybliżyć zakres działalności 
gospodarczej. Czym nowe przedsię-
biorstwa społeczne będą się zajmować?

Fundacja Dwa Serca będzie pro-
wadziła Dom Opieki Społecznej dla 
osób podeszłym wieku i niesamo-
dzielnych; tutaj należy podkreślić, że 
podmiot posiada w gminie Śniado-
wo budynek, który będzie zaadapto-
wany do potrzeb seniorów. Ponadto 
przedsiębiorstwo społeczne chce 
swoją działalność rozszerzyć o usługi 
cateringowe dla zewnętrznych od-
biorców. To pozwoli na zwiększenie 
przychodowości podmiotu ekono-
mii społecznej, a tym sam przyczyni 
się do utrzymania miejsc pracy. 
To mamy jeden podmiot a kolejne 
przedsiębiorstwa społeczne…

Chciałbym podkreślić, że 
przyznajemy środki na roz-
szerzenie działalności, do-
skonałym przykładem jest 
Fundacja Dr Otis, której pre-
zesem jest Robert Zwierzyń-
ski. Obecnie Fundacja Dr Otis 
prowadzi działalność eduka-
cyjną tj. Przedszkole Niepu-
bliczne „NUTKA” w Łomży 
oraz Szkołę Podstawową Spe-
cjalną dla Dzieci z Autyzmem 
i Niepełnosprawnościami 
Sprzężonymi w Łomży. Ko-
lejnym podmiotem ekonomii 
społecznej będzie Fundacja 
Ja i Ty, którą będzie kierować 
pani Katarzyna Kuklińska. 
W ramach nowotworzonego 
przedsiębiorstwa społeczne-
go fundacja będzie prowadzić 
społeczny ośrodek kultury, gier 
i rozrywki, miejsca dostępnego, 
przyjaznego i otwartego na po-
trzeby odbiorców a w szczegól-
ności osób niepełnosprawnych. 
Ostatnim podmiotem ekono-
mii społecznej, który dostanie 
dofinansowanie jest Naturall sp. z 
o.o. non-profit. Celem działalności 
jest otwarcie sklepu zielarsko-me-
dycznego, promowanie zdrowego 
trybu życia i medycyny tradycyjnej 
opartej na ziołolecznictwie. 

Stosunkowo najmniej znaną formą 
działań społecznych jest możliwość pro-
wadzenia spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, w celach społecznych.   

Czy mógłby Pan przybliżyć formę 
prawną sp. z o.o. non -profit?  

Oczywiście. Pokrótce: spół-
ki z ograniczoną odpowiedzial-
nością mogą być zakładane 
przez osoby fizyczne i prawne, 
w tym przez fundacje i stowa-
rzyszenia. W przypadku spółki 
mówimy o koncentracji kapita-
łu, natomiast w spółdzielniach 
socjalnych jest to zrzeszenie 
osób, które posiada równy głos.

Podkreślę, że spółka z o.o. 
non-profit jako podmiot ekono-
mii społecznej: nie może działać 
w celu osiągnięcia zysku, całość 
dochodu ma przeznaczyć na re-
alizację celów statutowych, nie 
może przeznaczać zysku do po-
działu między swoich udziałow-
ców i pracowników.
Dajecie środki finansowe i to by 
było na tyle?

Zakres działalności Sto-
warzyszenia EUROPART-
NER w Łomży jest szeroki. 
To nie tylko wydanie dotacji 
dla przedsiębiorstw społecz-

nych. Katalog usług rozpoczyna się 
od analizy rynku, czy dane przed-
sięwzięcie ma szanse na zaistnienie, 
dalej są szkolenia dla uczestników 
i pomoc doradcy biznesowego. Jak 
już podmiot ekonomii przejdzie 

ścieżkę dotacyjną, dostaje pomoc 
prawną, kadrową i marketingową. 
Również pomagamy przy prefe-
rencyjnych pożyczkach, które mogą 
uzyskać podmioty ekonomii spo-
łecznej. Z tej formy pomocy skorzy-
stały 3 przedsiębiorstwa społeczne, 
kolejne podmioty są w tracie apli-
kowania. Co tydzień do wszystkich 
organizacji pozarządowych współ-
pracujących ze Stowarzyszeniem 
EUROPARTNER, jest wysyłany 
newsletter z informacjami o trwają-
cych konkursach na dotacje i granty 
dla ngo’sów z naszego wojewódz-
twa, udzielamy także bezpłatnego 
doradztwa na miejscu.
Rozumiem, że zakres nie tylko kończy 
się na kwestiach finansowych, ale waż-
ny jest aspekt społeczny?

Wartość dodana przedsiębior-
stwa społecznego to wymiar społecz-
ny, to budowanie tkanki społecznej 
danej wspólnoty lokalnej. Doskona-
łymi przykładami są projekty Funda-
cji Media Polska i Spółdzielni Alexis 
oraz Stowarzyszenia ED&ECO i 
Fundacji ELBRUS, które zostały 
dofinansowane ze środków Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich. Warte 
uwagi są także inicjatywy Fundacji 
Zdrowa Żywność i „L” oraz Spół-
dzielni CONCORDIA i ŁOM-
ŻANKA, które otrzymały istotne 
wsparcie merytoryczne i finansowe 
ze strony OWES-u. 

Zachęcam organizacje pozarządo-
we do korzystania z usług Stowarzysze-
nia EUROPARTNER biuro: ul. Polo-
wa 45 (parter), Łomża, tel. 794 000 782; 
www.przedsiebiorczalomza.pl

Nowe przedsiębiorstwa społeczne z dotacji 
Stowarzyszenia EUROPARTNER w Łomży!

Paweł Backiel, prezes Stowarzyszenia 
Europarner podczas wywiadu



4 www.narew.infoPiątnica

Powoli dobiega końca długa i bardzo 
mozolna kampania wyborcza. Z całego ser-
ca chcę podziękować Państwu za czas, który 
poświęciliście na spotkania i dyskusje. To 
właśnie podczas naszych rozmów usłyszałem 
wiele ciekawych propozycji i wniosków. Już 
od samego początku kampanii, starałem się 
niczego nie obiecywać, natomiast słuchałem 
i notowałem. Powstał z tego bardzo boga-
ty materiał, dotykający rzeczywistych, a nie 
wymyślonych zza biurka problemów wielu 
różnych środowisk. Każde spotkanie było 
inne, szczere i niewymuszone, odkrywające 
najdrobniejsze potrzeby lokalnych wspólnot.

Od 20 lat jestem nauczycielem Pu-
blicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia 
w Piątnicy, a przez ostatnie 10 lat byłem 
jego dyrektorem. Szkoła była docenia-
na nie tylko w województwie, ale także w 
kraju. Była szczególnym miejscem pamięci 
i kultu Ofiar Katynia. Nawet moi najbar-
dziej zagorzali przeciwnicy nie zaprzeczą, 

że wkładałem ogrom serca w to co robiłem, 
że konsekwentnie realizowałem pomysły i 
projekty. Dzięki czemu szkoła zmieniała się 
i unowocześniała. 

Od 11 lat mieszkam w Gminie Piąt-
nica. Moja mama urodziła się i spędziła 
swoje życie w Drozdowie. Znam gminę i 
jej problemy, szczególnie od strony oświa-
ty. To właśnie w tym obszarze szczególnie 
mógłbym wykorzystać swoje doświadczenie 
i wiedzę.

Podczas spotkań zauważyłem, że obok 
niezwykle istotnych inwestycji, takich jak: 
drogi, chodniki, oświetlenie czy komunika-
cja miejska, mających poprawić bezpieczeń-
stwo, równie ważne są sprawy społeczne. 
Pomoc osobom starszym, żłobek, dostęp do 
służby zdrowia, a szczególnie opieki specja-
listycznej, organizacja sieci szkół i dbałość o 
poziom kształcenia. To dzięki zaangażowa-
niu samorządu m.in. w te sfery, mieszkań-
com żyje się spokojnie, ale przede wszyst-
kim godnie. 

Już dzisiaj wiem, że konieczne jest spo-
tkanie z dyrektorami wszystkich szkół pod-
stawowych naszej gminy. Po to, by wspólnie 
opracować plany i zapewnić pełną realiza-

cję podstawy programowej, odpowiadającej 
wdrażanej reformie oświatowej, w klasach 
7- 8 z szeregu przedmiotów, w tym: fizyki, 
chemii, geografii i biologii. Musimy zasta-
nowić się, jak zagwarantować odpowiednią 
kadrę do tych przedmiotów oraz jak racjo-
nalnie zorganizować im pracę. W naszych 
szkołach mamy wiele niezwykle zdolnych 
i utalentowanych dzieci. Marzy mi się 
stworzenie jednolitego systemu, który bez 
problemu umożliwi ich wyszukiwanie. A 
następnie pozwoli zaopiekować się nimi i 
pielęgnować niecodzienne umiejętności i 
zdolności.

Dziesiątki spotkań, pokazały również to, 
iż macie Państwo dość tak dużego wpływu 
partii politycznych na pracę samorządów. 
Jestem osobą bezpartyjną. Nigdy nie nale-
żałem do żadnej partii. Poprzedni wójt sku-
tecznie pracował przez kilka kadencji będąc 
członkiem Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego, ale nigdy nie zauważyłem, aby były 
na niego czynione jakieś szczególne naci-
ski.  Dlatego też przystałem na propozycję 
poparcia złożoną mi właśnie przez Polskie 
Stronnictwo Ludowe. Zostałem zapewnio-
ny, że pomoc będzie dotyczyła jedynie strony 

formalnej mojej kampanii. W zamian za to, 
nie musiałem niczego deklarować ani obie-
cywać, co było dla mnie niezwykle ważne. 
Ogromnie cenię sobie niezależność. Ubo-
lewam nad tym, że obecne samorządy tak 
bardzo się upartyjniły. Często ważniejsze są 
układy i koalicje, niż rzeczywiste problemy 
gminy. Nie wiem na ile mi się to uda, ale jak 
los pozwoli, że wygram tę rywalizację, będę 
apelował do członków nowo wybranej Rady 
Gminy, by zostawili swoje legitymacje par-
tyjne w domach, zapomnieli  o wzajemnych 
swarach i animozjach, a wreszcie stworzyli 
wspólny front do rozwiązywania problemów 
naszych mieszkańców. Chodzi przecież o 
wspólny cel.

Za kilka dni II tura wyborów. Wyrażam 
nadzieję, że tak jak do tej pory, nasza rywa-
lizacja będzie czysta, a nasi wyborcy sami 
zdecydują na kogo oddadzą swój głos 4 li-
stopada 2018 roku.

Z poważaniem

Szanowni 
wyborcy
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Wybory 
samorządowe. 

Druga tura  
już w niedzielę 

W niedzielę, 4 listopada, druga tura wyborów. 
W wielu ważnych ośrodkach województwa pod-
laskiego emocja skończyły sie już po pierwszym 
głosowaniu, ale jest także sporo miast i gmin z 
dogrywkami.

Oczywiście, druga tura największe emo-
cje budzi w Łomży. Zmierza się w niej urzę-
dujący prezydent Mariusz Chrzanowski z 
własnego komitetu wyborczego i Agnieszka 
Barbara Muzyk z Prawa i Sprawiedliwości. 

Pierwsza turę wyraźnie wygrał Mariusz 
Chrzanowski.

Z miast powiatowych, 
powtórnie do lokali 

wyborczych wy-
biorą się miesz-
kańcy  dwóch 
dużych ośrodków 
(co do wielkości 
- czwarty i pią-
ty) województwa, 

czyli Augustowa i 
Bielska Podlaskiego 
. Decydować będą 
także mieszkańcy 

Moniek i Sejn. Na 
Ziemi Łomżyńskiej dru-

ga tura odbędzie się m. in. w 
Stawiskach, Ciechanowcu czy 

Piątnicy, a ponadto jeszcze Goniądzu, 

Wasilkowie, Supraślu, Łapach, Drohiczynie 
czy Białowieży.

Mniej

Niezależnie od tego jako wielkie emocje 
niesie ze sobą wyborcza "dogrywka", pro-
ceduralnie głosowania nie różni się od po-
przedniego, a będzie nieco prostsze. Wybor-
cy otrzymają tym razem nie kilka, a jedynie 
jedną kartę do głosowania. Będą na niej tylko 
dwa nazwiska kandydatów na prezydenta, 
burmistrza czy wójta.        

Aby głos był ważny, należy postawić na 
karcie do głosowania znak „X” w kratce przy 
nazwisku tylko jednego kandydata.

Każdy symbol inny niż "dwie przecinają-
ce się linie, których punkt przecięcia znajduje 
się w obrębie kratki" przy nazwisku kandyda-
ta spowoduje, że głos będzie nieważny. Głos 
będzie nieważny także wtedy, gdy wyborca 
w żadnej z kratek nie postawi znaku "X" lub 
postawi znak „X” w kratkach obok nazwisk 
dwojga kandydatów. 

Tak, jak 21 października,  do lokalu wy-
borczego - w tych samych miejscach i przy 
komisjach w takim samym składzie - trzeba 
wziąć dokument tożsamości. Może to być 
dowód osobisty, paszport, ważna legitymacja 
ze zdjęciem i adresem zamieszkania – czyli 
dokument, który pozwoli na potwierdzenie 
tożsamości wyborcy. Po wypełnieniu karty - 
wyborca musi ją wrzucić do urny wyborczej. 
Nie wolno wynosić karty do głosowania poza 
lokal wyborczy. 

Głosowanie odbędzie się  
w niedzielę, 4 listopada,  

w godzinach od 7.00 do 21.00.

po wyborach

W powiecie 
łomżyńskim 

wygrało Prawo  
i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość może samo sformować 
władze powiatu łomżyńskiego. Zdobyło 10 z 17 
mandatów. W samorządzie jest ponadto 6 re-
prezentantów Polskiego Stronnictwa Ludowego 
oraz 1 osoba z  komitetu Samorządy Łomżyńskie 
Razem.

Wiadomo raczej na pewno, że dojdzie do 
zmiany starosty. Elżbieta Parzych nie po to 
chyba wystartowała i skutecznie walczyła o 
stanowisko wójta Zbójnej, aby teraz skazywać 
tę gminę na powtórne wybory.      

Wśród wybranych do Rady Powiatu osób 
są tka doświadczeni samorządowcy jak m. in. 
Jarosław Kulesza, w minionej kadencji prze-
wodniczący samorządu, Lech Marek Sza-
błowski, wicestarosta, były wójt Śniadowa, 
Edward Łada, były wójt Piątnicy czy Zenon 
Białobrzeski, samorządowy "rekordzista" 
województwa, a może i kraju, w fotelu wójta 
Zbójnej. 

Lista PiS uzyskała poparcie ponad 49 
procent biorących udział w głosowaniu., 
PSL - prawie 26 proc. Z najlepszym wyni-
kiem wszedł do Rady Kazimierz Polkowski 
- 1208 głosów, a do 1000 zbliżyła się jeszcze 
Agnieszka Zduńczyk.  

Mandaty zdobyły 4 panie: Wiesława 
Masłowska, Alicja Paulina Nowakowska, 
Agnieszka Zduńczyk i Maria Dziekońska.

Rada Powiatu Łomżyńskiego (według 
ugrupowań i okręgów):

Prawo i Sprawiedliwość: Kazimierz Po-

lkowski (Obrytki, 56 lat), Mirosław Szyma-
nowski (Wizna, 55), Wiesław Olszewski 
(Grądy Małe, 60), Sławomir Łomotowski 
(Stara Łomża  nad Rzeką, 48), Sławomir 
Dębek (Konarzyce, 46),  Lech Marek Sza-
błowski (Szabły Młode, 53), Agnieszka 
Zduńczyk (Miastkowo, 47), Tadeusz Gó-
ralczyk (Nowogród, 52), Jan Kuczyński 
(Czarnocin, 63) i Maria Dziekońska  (Ko-
narzyce, 41).     

Polskie Stronnictwo Ludowe: Andrzej 
Biedrzycki (Kosaki-Turki, 62), Wiesława 
Masłowska (Stara Łomża przy Szosie, 55), 
Jarosław Kulesza (Śniadowo, 56), Zenon 
Białobrzeski (Zbójna, 67), Adam Zaczek 
(Mątwica, 42) i Edward Łada (Kalinowo, 68). 

Samorządy Łomżyńskie Razem: Alicja 
Paulina Nowakowska (Siemień Nadrzeczny, 
30).
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PiS wygrało dzięki 195 188 wy-
borcom, którzy oddali ważne głosy 
na kandydatów tej partii. To 41,64 
procent i 16 mandatów zdobytych 
we wszystkich czterech okręgach. 
Drugie miejsce przypadło ko-
alicji Platformy Obywatelskiej i 
.Nowoczesnej – 113 137 głosów, 
24,14 proc., 9 mandatów także we 
wszystkich okręgach. Trzecie miej-
sce na podium, a zarazem ostatnie 
„biorące” mandaty, zdobyło Polskie 
Stronnictwo Ludowe -  73 386 
głosów, 15,66 proc. 5 mandatów w 
trzech okręgach (bez sukcesu w sa-
mym Białymstoku).

Wyniki oznaczają zmianę ukła-

du władzy w województwie utrwa-
lonego przez ostatnie dwie kaden-
cje rządów PO – PSL, a potem 
PSL – PO. Nawet bez dobierania 
koalicjanta Prawo i Sprawiedliwość 
może samodzielnie rządzić, ewen-
tualnie próbując wzmocnić więk-
szość jakimiś pojedynczymi „trans-
ferami”. Na sukces PiS złożyły się 
przede wszystkim wyniki w okręgu 
nr 4 (południowa i wschodnia część 
regionu z wielkim powiatem biało-
stockim) – 5 mandatów oraz nr 2 
(Suwalszczyzna) i 3 (Ziemia Łom-
żyńska) – po 4. W samym Białym-
stoku zdobycz okazała się skrom-
niejsza – 3, a w dodatku Bogusław 

Dębski, mieszkaniec stolicy kieruje 
szpitalem w Zambrowie.   

W okręgu nr 2, w którym głoso-
wała większość mieszkańców Ziemi 
Łomżyńskiej, czyli z Łomżą, Zam-
browem, Grajewem i Kolnem, było 
do zdobycia 6 mandatów. Po jed-
nym wywalczyli reprezentanci Ko-
alicji Obywatelskiej i PSL. Cztery 
przypadły PiS i to wyjątkowo spra-
wiedliwie – po jednym dla miesz-
kańców Łomży, Grajewa, Kolna i 
Zambrowa. Prawdziwym triumfa-
torem, nie tylko w tym okręgu, jest 
Marek Olbryś. Żaden inny radny 
w całym województwie nie uzyskał 
tak wielkiego poparcia, choć blisko 
był Maciej Żywno (KO) w okręgu 
nr 4. 

Do zdobycia mandatu radne-
go województwa wystarczało naj-
częściej 7 – 8 tysięcy głosów. Jest 
jednak „grupa mistrzowska”, czyli 
radni, którzy potrafili przekonać do 
siebie ponad 10 tysięcy wyborców. 
Tworzą ją wspomniani już Ma-
rek Olbryś (PiS, 15 128 głosów) 
i Maciej Zenon Żywno (KO, 15 
080), a dodatkowo jeszcze: Stani-
sław Derehajło (PiS, 14 199),  Łu-

kasz Siekierko (PiS, 14 147), Jerzy 
Leszczyński (PSL, 12 281), Ro-
muald Łanczkowski (PiS, 12 002), 
Artur Kosicki (PiS, 11 838), Anna 
Augustyn (KO, 11 683), Paweł 
Wnukowski (PiS, 11 017), Justyna 
Emila Żalek (PiS, 10 571, co cieka-
we - „atakowała” z ostatniego miej-
sca w swoim okręgu) oraz Cezary 
Cieślukowski (PSL, 10 496). 

Ale, jak się okazało, można było 
zostać radnym województwa także 
w z wynikiem poniżej 5 tysięcy gło-
sów, gdy liderzy zapewnili danej li-
ście swoimi głosami większy udział 
w podziale mandatów).

Na listach kandydatów parytety 
płci były zachowane, bo tak każą 
przepisy. W głosowaniu parytetów 
już nie było. Do pracy (czy może 
raczej służby) w samorządzie elek-
torat skierował tylko 7 pań, czyli 23 
procent całego składu. Tę mniej-
szość (mamy nadzieję, że przynaj-
mniej z dużą siłą perswazji) tworzą: 
Anna Augustyn, Justyna Emilia 
Żalek, Anna Naszkiewicz, Jadwiga 
Barbara Zabielska, Wiesława Bur-
nos, Wanda Elżbieta Mieczkowska 
i Aleksandra Szczudło.    

Wiekowo Sejmik wojewódz-
twa podlaskiego to przegląd po-
koleń z dominacją dojrzałości.  60 
i więcej lat mają: Sławomir Naza-
ruk, Bogusław Dębski, Romuald 
Łanczkowski, Jadwiga Barbara 
Zabielska, Marek Olbryś, Wan-
da Elżbieta Mieczkowska. Mniej 
niż 30 – Paweł Wnukowski (naj-
młodszy – 26) i Sebastian Łuka-
szewicz.  Przed 40. urodzinami są 
jeszcze Karol Pilecki, Anna Nasz-
kiewicz, Stefan Krajewski, Adam 
Wojciech Sekściński, Igor Łuka-
szuk, Łukasz Siekierko i Aleksan-
dra Szczudło, a Artur Kosicki to 
tegoroczny 40-latek.

Oficjalna lista radnych Sejmiku 
Województwa Podlaskiego (może 
dojść do zmian, jeżeli któreś z wy-
branych osób obejmą stanowiska 
wykluczające się z funkcją samorzą-
dową):

Prawo i Sprawiedliwość (we-
dług okręgów): Artur Kosicki 
(Białystok, 40 lat), Bogusław Dęb-
ski (Białystok, 65), Justyna Emila 
Żalek (Białystok, 43), Romuald 
Łanczkowski (Suwałki, 63), Paweł 
Wnukowski (Lipsk, 26), Jadwiga 
Barbara Zabielska (Mońki, 61), 
Wiesława Burnos (Stara Moczal-
nia, 59), Marek Olbryś (Łomża, 
60), Adam Wojciech Sekściń-
ski (Kolno, 36), Wanda Elżbieta 
Mieczkowska (Grajewo, 67), Marek 
Adam Komorowski (Zambrów, 58), 
Stanisław Derehajło (Kolonia Boć-
ki, 46), Łukasz Siekierko (Wysokie 
Mazowieckie, 30), Sebastian Łuka-
szewicz (Kozińce, 27), Marek Mali-
nowski (Niewodnica Kościelna, 44) 
i Aleksandra Szczudło (Ciechano-
wiec, 35).               

Koalicja Obywatelska (PO i 
.Nowoczesna, według okręgów): 
Anna Augustyn (Białystok, 45), 
Zbigniew Nikitorowicz (Białystok, 
51), Karol Pilecki (Białystok, 33), 
Sławomir Nazaruk (Białystok, 60), 
Anna Naszkiewicz (Suwałki, 38), 
Waldemar Kwaterski (Zaleskie, 
55), Jacek Piorunek (Łomża, 53), 
Maciej Zenon Żywno (Białystok, 
42) i Igor Łukaszuk (Bielsk Podla-
ski, 39).  

Polskie Stronnictwo Ludowe 
(według okręgów): Cezary Cie-
ślukowski (Suwałki, 56), Bogdan 
Dyjuk (Augustów, 58), Stefan Kra-
jewski (Krajewo Białe, 37), Jerzy 
Leszczyński (Ciechanowiec, 57) i 
Mikołaj Janowski (Przechody, 56).

Ziemia Łomżyńska  
w sejmiku województwa podlaskiego

16 z 30 mandatów, czyli niewielką, ale samodzielną większość w Sejmiku województwa podlaskiego zdobyło Prawo i Sprawie-
dliwość. Z najlepszym wynikiem – 15 128 głosów - wchodzi do samorządu Marek Olbryś z Łomży, radny województwa już 
kilku kadencji, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
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Sędzia Stanisław Guziejko, przewod-
niczący Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Łomży, wraz z grupą osób, które 
współtworzyły komisję, przekazał naj-
ważniejsze tego dnia w Łomży nowiny 
i dokumenty – zaświadczenia o wybo-
rze radnych miejskich kadencji 2018 – 
2023.

- Życzę owocnej i przynoszącej 
zadowolenie pracy, a przede wszyst-
kim spełninienia oczekiwań miesz-
kańców miasta - powiedział.

Ceremonia nie była rozbudo-
wana. Wyczytywane były kolejne 
nazwiska, radni otrzymywali za-
świadczenie, ściskali dłonie człon-

ków MKW i 
z uśmiechem 
wracali na miej-
sca na sali obrad 
Rady Miejskiej, 
gdzie jeszcze na 
ścianie pozosta-
ło przypomnie-
nie, że poprzed-
nia kadencja 
skończyła się na 
60. sesji.

P r o c e d u -
ra powtórzyła 
się w taki sam 
sposób w przy-

padku radnych doświadczonych, jak 
Alicja Konopka, która właśnie roz-
poczyna swoją siódmą kadencję, jak 
i debiutantów jak Agnieszka Biało-
brzewska czy Piotr Serdyński.   

Zaświadczeń nie odebrali tego 
dnia Mariusz Chrzanowski (walczy 
o prezydenturę i nie wiadomo jesz-
cze czy będzie radnym) oraz Zofia 
Kurkowska i Artur Nadolny.         

Skład nowej Rady Miejskiej 
Łomży:

KWW Bezpartyjni Samorzą-
dowcy: Zbigniew Prosiński;

KKW Platforma .Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska: Maciej An-
drzej Borysewicz, Stanisław Osz-
kinis, Piotr Serdyński, Edyta Śle-
dziewska;

KW Prawo i Sprawiedliwość: 
Agnieszka Białobrzewska, Marek 
Dworakowski, Wiesław Tadeusz 
Grzymała, Marianna Jóskowiak, 
Tadeusz Kowalewski, Zofia Kur-

kowska, Jan Olszewski, Mariusz 
Tarka;

KWW Przyjazna Łomża: Da-
riusz Domasiewicz, Wojciech Mi-
chalak, Andrzej Podsiadło, Andrzej 
Wojtkowski; 

KWW Mariusza Chrzanow-
skiego: Mariusz Chrzanowski (z 
zastrzeżeniem), Ireneusz Waldemar 
Cieślik, Hanka Gałązka, Andrzej 
Janusz Grzymała, Alicja Konopka, 
Artur Nadolny.

Uścisk ręki, zaświadczenie, uśmiech.  
Jeszcze ślubowanie i radni Łomży mogą brać się do pracy 

W imieniu własnym, stoją-
cych tu obok mnie radnych, 
całej Koalicji Obywatelskiej 
informuję, że nie udzielamy 
poparcia żadnemu z kan-
dydatów w drugiej turze 
wyborów prezydenckichw 
Łomży. To powinno zostać 
powiedziane jasno i wyraź-
nie – stwierdził Maciej Bo-
rysewicz.

Kandydat na prezydenta Łom-
ży – zajął trzecie miejsce wśród 
siedmiorga konkurentów z bardzo 
dobrym wynikiem ponad 5 tysięcy 
głosów, naprawdę z niewielką stra-
tą do miejsca dającego drugą turę 
– i zdobywca mandatu radnego na 
swoją kolejną kadencję w towarzy-
stwie Cezarego Kisiela, szefa miej-
skich struktur PO oraz wybranych 
właśnie pozostałych radnych Edyty 
Śledziewskiej, Stanisława Oszkinisa 
i Piotra Serdyńskiego, podsumował 
przebieg samorządowej kampanii.                

Nastroje w PO są dobre. 

- Uzyskaliśmy po około 2 tysię-
ce głosów więcej niż poprzednio w 
wyborach prezydenckich, do Rady 
Miejskiej i Sejmiku województwa. 
Każdy z naszych radnych uzyskał 
najlepszy wynik w swoim okręgu – 
podkreślał Cezary Kisiel.

Obszerniejszego podsumowania 
dokonał Maciej Borysewicz.  

- To była najlepsza kampania w 
historii Koalicji Obywatelskiej, cho-
ciaż nie udało się wejść do drugiej 
tury prezydenckiej. Pełni szacun-
ku i powagi rozumiemy co jeszcze 
powinniśmy zrobić, jakie elemen-
ty jeszcze poprawić. Wolą miesz-

kańców, w drugiej turze wyborów 
prezydenckich znalazło się dwoje 
kandydatów. Spośród nich wybra-
ny zostanie prezydent Łomży na 
najbliższe 5 lat. W ostatnich dniach 
pojawiały się w przestrzeni publicz-
nej, medialnej jakieś głosy, niepo-
twierdzone informacje, wpisy na fo-
rach, plotki o udzielaniu poparcia, o 
nieudzielaniu poparcia. Wyborcy są 
osobami świadomymi i rozumnymi. 
My nie handlujemy stanowiskami, 
nie chcemy pomagać bądź przeszka-
dzać któremukolwiek z kandydatów. 
Wola wyborców ma decydujące 
znaczenia. Chcę jednak jednocze-
śnie zaapelować o udział w drugiej 
turze Wybory to święto obywateli, 
święto demokracji. Wierzymy, że 
wygra lepszy, a wysoka frekwencja 
pozwoli zwycięzcy uzyskać silniej-
szy mandat na te pięć lat Ważne jest, 
by mieszkańcy uczestniczyli w tym, 
a nie pozostawiali spraw przypad-
kowi. Do zwolenników obojga kan-
dydatów apeluję o obniżenie emocji 
i nastrojów, rezygnację z hejtu. Dla 
dobra miasta nie jest to potrzebne – 
mówił Maciej Borysewicz, prosząc 
wraz z pozostałymi działaczami PO 
o udział w wyborach 4 listopada.   

Łomżyńska PO. Niech wygra 
najlepszy, ale bez naszego poparcia  
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Edyta Herbuś. Gorąca i zmysłowa.  
Ma odwagę spełniać marzenia.  

Wymagająca od siebie, życia i mężczyzn. 

W szczęście 
trzeba wierzyć

Tancerka klasy „S” w tańcach latynoamerykańskich,  
aktorka i osobowość telewizyjna.

Teraz także jurorka. Od września na Polsacie można oglądać Edytę Herbuś w „World of 
Dance Polska". To znakomita profesionalna tancerka, m.in. trzykrotna Mistrzyni Polski For-
macji Tanecznych i dwukrotna zdobywczyni Pucharu Polski Formacji Tanecznych. W 2008 
w parze z aktorem Marcinem Mroczkiem wygrała drugi Konkurs Tańca Eurowizji.

– Jestem przyzwyczajona, że droga do celu czasem wymaga nie tylko ciężkiej pracy, ale 
też wyrzeczeń i cierpliwości – opowiada Party.pl. Na moją mistrzowską S-klasę w tańcu pra-
cowałam przecież 16 lat, trenując po kilka godzin dziennie. Na swój pierwszy obóz taneczny 
pojechałam, gdy miałam 11 lat i przez następne prawie 20 schemat zawsze wyglądał tak samo: 
śniadanie, trening, obiad, trening, kolacja.

Za każdym razem analizujesz najmniejszy krok i powtarzasz go 17 tysięcy razy z rzędu, 
dopóki twoje ciało nie zakoduje właściwego mechanizmu. Bawisz się naprawdę świetnie, ale 
palce masz zdarte do krwi, stopy opuchnięte, połamane paznokcie, mokre od potu ubranie, 
obtartą pachę i prowadzisz właśnie tego dnia szóstą wojnę światową z partnerem. Dlatego 
kiedy ktoś rzuca lekceważąco, że jestem „tylko tancerką”, nie mając pojęcia o takiej pracy, szlag 
mnie trafia.

Edyta Herbuś ma już za sobą doświadczenie aktorskie, gra w serialach, w teatrze…
– Decyzję o tym, że chcę pójść tą drogą podjęłam kilka lat temu. Wtedy zaczęłam nad 

tym pracować. Nad ustawieniem głosu, nad warsztatem. Jak współgrać z innymi aktorami, jak 
nawiązać dialog z publicznością. Najpierw się tego uczyłam, potem zaczęłam doświadczać. Na 
początku przed kamerą, w serialach i w filmie, teraz na deskach teatralnych, w dużej produkcji 
kinowej. I to jest proces, który trwa – powiedziała Vivie.

Wierzę, że najlepsze jeszcze przede mną i mam zamiar nadal doskonalić swoje umiejętno-
ści. Ten zawód wiąże się z permanentnym niedosytem, ciągłym przekraczaniem i zmaganiem 
z własnymi ograniczeniami. I to w nim uwielbiam, bo czuję, jak mnie to rozwija. Wielką sa-
tysfakcję daje mi to, jak tę pracę docenia publiczność. To głównie dla publiczności wychodzę 
przecież na scenę. 

Spełniło się to, o czym marzyła jako mała dziewczynka. Ma do czynienia z artystami, spo-
tyka inspirujących ludzi i pracuje na scenie. Ma odwagę, żeby spełniać marzenia – pisze Viva.

Życie uczuciowe Edyty Herbuś przez wiele lat nie układało się tak, jakby gwiazda sobie 
tego życzyła. 

W związku z Mariuszem Trelińskim, słynnym reżyserem operowym była siedem lat, 
zaliczała miłosne wzloty i upadki. Ostatnio wszyscy mówią, że wyszła za mąż za Piotra 
Bukowieckiego, producenta telewizyjnego. Para jest ze sobą od niemal roku. Bukowiecki 
jest ojcem trojga dzieci: Vivian i Melchiora (z pierwszego związku) oraz Hani (ze związku 
z Dorotą Gardias), oświadczył się Edycie po dwóch miesiącach znajomości – doniósł ko-
zaczek.pl

– Facet, żeby zrobił na mnie wrażenie, musi mieć męską siłę i poczucie własnej wartości. 
Musi być czuły, inteligentny i błyskotliwy – wyznaje kobiecie.onet.pl. 

Mężczyzna imponuje mi życiowymi osiągnięciami, pasją, świadomością siebie i kobiecej 
natury. Musi znać nasze potrzeby, szanować je i uwzględniać. Musi umieć przezwyciężać swój 
egoizm. 

Bardzo lubię niespodzianki. Kiedyś w ramach przeprosin dostałam od jednego z nich oko-
ło dwóch tysięcy tulipanów. Moja wanna nie mogła pomieścić wszystkich kwiatów i dzięki 
temu znacząco zwiększyła się też kolekcja wazonów w moim mieszkaniu.

Mam taką zasadę, że bez względu na to, co robię, nie krzywdzę innych. Nie da się żyć tak, 
aby każdy cię akceptował, ale nie chcę też, aby miarą mojego sukcesu była liczba moich wro-
gów. Ze szczęściem jest trochę jak z Bogiem – trzeba w nie wierzyć, ale i umieć z nim obcować. 
Jestem więc wierzącą i praktykującą szczęściarą.

Prawdziwe i nieskomplikowane...Tak jak ja.

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

Stypendystka 
Fulbrighta  
w Łomży 

Kayla Frey, stypendystka Polsko-Amerykań-
skiej Komisji Fulbrighta, przez rok akademicki 
2018/2019 będzie asystentem nauczania języka 
angielskiego w Państwowej Wyższej Szkole In-
formatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Naukowo 
specjalizuje się w biomedycynie, ale jest także 
wolontariuszką, ekolożką oraz tancerką.  

Do Łomży Kayla przyjechała z USA, a 
konkretnie ze stanu Alabama, gdzie ukończy-
ła z wyróżnieniem studia biomedyczne, a tak-
że społeczne, dotyczące działalności non-pro-
fit, na Uniwersytecie Auburn. Otrzymywała 
stypendium rektora uczelni oraz prowadziła 
badania naukowe dotyczące fizjologii i dłu-
gowieczności. Zrealizowała także niezależny 
projekt badawczy oceniający wpływ macie-
rzyństwa na stan szkieletu samic ssaków. 

Kayla Frey realizuje w PWSIiP stypen-
dium English Teaching Assistant (ETA), 
które przyznawane jest w drodze konkursu 
studentom i absolwentom amerykańskich 
uczelni na współprowadzenie i prowadzenie 
zajęć z praktycznego i dziedzinowego języka 
angielskiego oraz doradztwo edukacyjne w 
uczelniach, instytutach badawczych, jednost-
kach naukowych PAN, międzynarodowych 
instytutach naukowych oraz innych jednost-
kach naukowych. Stypendium oferowane jest 
na 9 miesięcy (październik-czerwiec) i może 
być przedłużone na kolejny rok akademicki. 
Komisja Fulbrighta umieszcza stypendystów 
w instytucjach, które zadeklarowały chęć 
goszczenia kandydatów i zostały wyłonione 
w drodze otwartego konkursu.  Łomżyńska 
uczelnia skorzystała z tej możliwości po raz 
drugi.  

Kayla urodziła się oraz wychowała w 
Huntsville w północnej części stanu Alabama, 

na wyżynie Cumberland, gdzie zlokalizowany 
jest główny ośrodek wspomagania lotów ko-
smicznych NASA. Jej pasją, od kilkunastu lat, 
jest taniec oraz łączenie nauki z rozwiązywa-
niem społecznych problemów. W Londynie 
uczestniczyła w projekcie, który diagnozował, 
jakie są największe przeszkody hamujące glo-
balną dystrybucję wyspecjalizowanej opieki 
medycznej. Społecznie angażowała się także 
w ochronę żółwi morskich na Kostaryce. 

W PWSIiP Kayla będzie nauczać języka 
angielskiego studentów Informatyki, Au-
tomatyki i robotyki, Technologii żywności, 
Pielęgniarstwa i Zarządzania, ale także po-
pularyzować swoje pasje naukowe i społeczne, 
upowszechniać idee zrównoważonego rozwo-
ju. Zamierza bliżej przyjrzeć się polskiej służ-
bie zdrowia, mechanizmom jej funkcjonowa-
nia. Po roku spędzonym w Łomży, planuje 
wrócić do USA i kontynuować studia me-
dyczne na stanowym Uniwersytecie Alabama, 
a docelowo marzy, aby zająć się poprawą opie-
ki medycznej na świecie, wykorzystując do 
tego celu zdobyte w USA, Wielkiej Brytanii i 
Polsce międzykulturowe doświadczenia. 

Program Fulbrighta powstał w USA z ini-
cjatywy amerykańskiego senatora J. Williama 
Fulbrighta w 1946 roku, w celu wzmacniania 
pokoju i budowania porozumienia między 
narodami poprzez wymianę naukową studen-
tów, doktorantów oraz naukowców. W Polsce 
program został wprowadzony w 1959 roku. 

Radosne, mądre i dociekliwe dzieci z 
dwudziestu przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych z Łomży, Rydzewa, Śniadowa, 
Janowa, Wygody, Nowogrodu, Piątnicy 
oraz Borkowa, wzięły udział w Inaugu-
racji Akademii Przedszkolaka w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży. 

Jak relacjonuje Jolanta Święsz-
kowska, rzecznik uczelni, w pięknej 
i przestronnej auli im. prof. Anto-
niego Jakubczaka, dzieci śpiewały, 
tańczyły, recytowały, wykonywały 
skomplikowane układy choreogra-

ficzne, aby oddać cześć Niepodległej 
od stu lat Ojczyźnie i okazać spon-
taniczną radość życia.

- Bardzo mi się podobało - ko-
mentował z lekką nieśmiałością Ja-
kub, 6-letni uczestnik wydarzenia, 
dodając, że uczelnia jest bardzo duża 
i kolorowa, a aula „jak w teatrze”. 

To już 9. edycja wydarzenia, 
które popularyzuje naukę i nie ogra-
nicza naturalnej ekspresji dzieci, 
zgodnie z zasadą Ignacego Krasic-
kiego – „uczyć bawiąc”. Z wykładów 
oraz eksperymentów skorzystało 
dotychczas około 4 tys. przedszko-

laków. Formuła Akademii od lat 
jest niezmienna. Pod okiem wy-
kładowców, studentów, Samorządu 
Studenckiego PWSIiP, powstają 
interesujące scenariusze spotkań z 
dziećmi, dotyczące praw konsumen-
ta, zdrowego odżywiania, chemicz-
nych eksperymentów z wykorzy-
staniem produktów dostępnych w 
domowych kuchniach. Zagraniczni 
studenci programu Erasmus+ za-
bierają najmłodszych w mentalną 
podroż do swoich krajów i kultur. 
Dzieci dowiadują się, że świat wi-
dziany z perspektywy naukowej jest 
pasjonujący, niczym nieograniczony, 
a szkiełko mikroskopu oraz akade-
mickie podręczniki skrywają wspa-
niałe tajemnice.  Ale Akademia 
Przedszkolaka to nie tylko ogromne 
przeżycie dla najmłodszych, tak-
że przedstawiciele akademickiego 
świata czerpią od dzieci – sponta-
niczność oraz radość życia okazy-
waną w potężnej dawce decybeli. 
Uczą się, jak język naukowej analizy, 
przekształcić w radosną prelekcję, 
zaszczepić w dzieciach głód wiedzy, 
który zaprocentuje w kolejnych la-
tach ich życia… 

Podczas inauguracji występy 
przedszkolaków obserwowali rek-
tor dr hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP oraz prorektorzy: dr Syl-
wia Chojnowska i dr Dariusz Per-
ło. W ich ocenie dzieci zasłużyły na 
to, aby stać się najmłodszymi żaka-
mi Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości 

w Łomży. Zostały pasowane na 
studentów i dumnie wkroczyły w 
nowy etap życia, wielką naukową 
przygodę, której kolejna odsłona 
już w listopadzie. Wówczas fizjo-
terapeutka dr Monika Gałczyk 
wprowadzi dzieci w meandry swo-
jej profesji oraz zachęci do zdrowej, 
codziennej aktywności. 

Akademia Przedszkolaka  w PWSIiP. 
Inauguracja z niepodległością  
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tym pracować. Nad ustawieniem głosu, nad warsztatem. Jak współgrać z innymi aktorami, jak 
nawiązać dialog z publicznością. Najpierw się tego uczyłam, potem zaczęłam doświadczać. Na 
początku przed kamerą, w serialach i w filmie, teraz na deskach teatralnych, w dużej produkcji 
kinowej. I to jest proces, który trwa – powiedziała Vivie.

Wierzę, że najlepsze jeszcze przede mną i mam zamiar nadal doskonalić swoje umiejętno-
ści. Ten zawód wiąże się z permanentnym niedosytem, ciągłym przekraczaniem i zmaganiem 
z własnymi ograniczeniami. I to w nim uwielbiam, bo czuję, jak mnie to rozwija. Wielką sa-
tysfakcję daje mi to, jak tę pracę docenia publiczność. To głównie dla publiczności wychodzę 
przecież na scenę. 

Spełniło się to, o czym marzyła jako mała dziewczynka. Ma do czynienia z artystami, spo-
tyka inspirujących ludzi i pracuje na scenie. Ma odwagę, żeby spełniać marzenia – pisze Viva.

Życie uczuciowe Edyty Herbuś przez wiele lat nie układało się tak, jakby gwiazda sobie 
tego życzyła. 

W związku z Mariuszem Trelińskim, słynnym reżyserem operowym była siedem lat, 
zaliczała miłosne wzloty i upadki. Ostatnio wszyscy mówią, że wyszła za mąż za Piotra 
Bukowieckiego, producenta telewizyjnego. Para jest ze sobą od niemal roku. Bukowiecki 
jest ojcem trojga dzieci: Vivian i Melchiora (z pierwszego związku) oraz Hani (ze związku 
z Dorotą Gardias), oświadczył się Edycie po dwóch miesiącach znajomości – doniósł ko-
zaczek.pl

– Facet, żeby zrobił na mnie wrażenie, musi mieć męską siłę i poczucie własnej wartości. 
Musi być czuły, inteligentny i błyskotliwy – wyznaje kobiecie.onet.pl. 

Mężczyzna imponuje mi życiowymi osiągnięciami, pasją, świadomością siebie i kobiecej 
natury. Musi znać nasze potrzeby, szanować je i uwzględniać. Musi umieć przezwyciężać swój 
egoizm. 

Bardzo lubię niespodzianki. Kiedyś w ramach przeprosin dostałam od jednego z nich oko-
ło dwóch tysięcy tulipanów. Moja wanna nie mogła pomieścić wszystkich kwiatów i dzięki 
temu znacząco zwiększyła się też kolekcja wazonów w moim mieszkaniu.

Mam taką zasadę, że bez względu na to, co robię, nie krzywdzę innych. Nie da się żyć tak, 
aby każdy cię akceptował, ale nie chcę też, aby miarą mojego sukcesu była liczba moich wro-
gów. Ze szczęściem jest trochę jak z Bogiem – trzeba w nie wierzyć, ale i umieć z nim obcować. 
Jestem więc wierzącą i praktykującą szczęściarą.

Prawdziwe i nieskomplikowane...Tak jak ja.
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coś  

dla siebie
Niebo istnieje 

naprawdę
TVP2 sobota 12.05

Todd i Sonja Burpo wychowują dwójkę dzieci. Pewnego 

dnia ich czteroletni syn Colton przechodzi operację. 

Podczas niej chłopiec znalazł się w stanie śmierci 

klinicznej. Po wybudzeniu opowiada rodzicom o tym, co 

widział po drugiej stronie. Wspomina, że spotkał bliskich.

Nieustraszony
TV4 sobota 14.50

Film nawiązuje do biografii Huo Yuanjia, mistrza 

wschodnich sztuk walki, który na początku XX wieku stał 

się najsłynniejszym wojownikiem Chin, zyskując wśród 

wojowników miano niepokonanego.

Czas zemsty 
Polsat sobota 00.25

Profesor Robert Burns prowadzi wykopaliska na 

granicy Chin i Kazachstanu. Odkrywa kanał przerzutu 

narkotyków. Gdy postanawia opuścić niebezpieczne 

miejsce, gangsterzy ruszają w pościg.

Siedem dusz
TV6 niedziela 12.10

Ben był sprawcą wypadku, w którym zginęła jego 

narzeczona oraz sześć przypadkowych osób. Postanawia 

odkupić swoje winy. Poszukuje siedmiu osób, którym 

mógłby odmienić życie.

Młoda i piękna
TVP Kultura niedziela 0.00

Paryżanka Isabelle prowadzi podwójne życie. Dla rodziny 

oraz znajomych jest studentką i panną z dobrego domu. 

Równocześnie zarabia jako luksusowa prostytutka. 

Pewnego dnia matka poznaje jej sekret.

Przestępczy świat pogranicza

Opuszczona 
chata, stara 

radiostacja…
Scenariusz filmu został zainspirowany prawdzi-

wą tragedią rodzinną. 
Akcja rozgrywa się w surowych bieszczadzkich 

plenerach, gdzie na kompletnym odludziu zaszywają 
się bohaterowie tej opowieści: ojciec i jego dwaj sy-
nowie, Janek i Tomek. 

Mateusz (Andrzej Chyra) zdecydował się na 
wyjazd w Bieszczady po śmierci żony, by w głuszy, 
z dala od cywilizacji zapomnieć o bolesnym przeży-
ciu, wzmocnić nadwątlone rodzinne więzi i wspólnie 
z synami odnaleźć na nowo sens życia. Ale nie jest 
łatwo sprostać wszystkim wyzwaniom. 

W relacjach między ojcem a starszym synem wy-
czuwa się narastające napięcie. Chłopak niechętnie 

podporządkowuje się nowej rzeczywistości. Sytuacja 
staje się jeszcze bardziej groźna, gdy na horyzoncie 
pojawia się pokiereszowany i wytatuowany Konrad 
(Marcin Dorociński). Nie wiadomo skąd przybywa 
ów tajemniczy mężczyzna i jakie ma zamiary. W od-
ciętej od cywilizacji górskiej bazie, nieznajomy wcią-
ga rodzinę w mroczne i niebezpieczne rozgrywki 
przestępczego świata. 

„Wiele kadrów to poezja pisana przy pomocy 
obiektywu kamery. Twórcom udało się wykorzystać 
surowy majestat i posępne piękno polskich gór do zbu-
dowania na ekranie atmosfery rodem z kina grozy”.

Na granicy
TVP2 piątek 22.20, niedziela 1.10

Władysław Pasikowski sięga po 
ukrywaną przez lata, prawdziwą historię 
największego szpiega naszych czasów – 

historię pułkownika Kuklińskiego. 
Scenariusz filmu powstał dzięki współpracy 

z agentami CIA, w oparciu o niepublikowane dotąd 
informacje. Akcja filmu dzieje się w Waszyngtonie, 
Warszawie i Moskwie.

Rok 1968. Major Ryszard Kukliński (Marcin 
Dorociński) odkrywa, że Związek Radziecki rozwa-
ża atak nuklearny na kraje NATO, który może wy-
wołać wojnę zagrażającą także Polsce. Po pewnym 
czasie pod pseudonimem „Jack Strong” Kukliński 

rozpoczyna współpracę z USA. Mając dostęp do 
tajnych akt Układu Warszawskiego, przez 11 lat 
przekazuje Amerykanom plany Rosjan. Naraża sie-
bie, żonę i synów. W listopadzie 1981 r., w obliczu 
zagrożenia dekonspiracją, wraz z rodziną zostaje 
ewakuowany do USA.

Reżyser starał się w „Jacku Strongu” połączyć 
wątki polityczne (choć jest ich stosunkowo niewiele), 
dylematy moralne bohatera (w końcu jest Polakiem 
i żołnierzem, a szpiegostwo to jednak sprawa wąt-
pliwa moralnie) z sensacyjną fabułą (tylko chwilami 
podkolorowaną)...

Jack Strong
TVN sobota 00.50

Szpieg działa

Przeciw Rosjanom
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Prawniczy pojedynek

Tajemnice męża
Ashley Judd wciela się w postać Cla-

ire Kubik – błyskotliwej, pełnej uroku 
prawniczki, której uporządkowany świat 
legł w gruzach. FBI oskarża jej męża 
Toma ( Jim Caviezel) o zamordowanie 
niewinnych cywili podczas tajnej wojsko-
wej akcji piętnaście lat temu. 

Okazuje się, że mąż Claire służył 
w amerykańskiej armii w Salwadorze 
i podczas rutynowej akcji mającej na celu 
schwytanie przywódcy rebeliantów zabił 
dziewięcioro niewinnych ludzi. Z po-
mocą przebiegłego, dawnego wojskowe-
go prawnika (Morgan Freeman), Claire 
walczy, by oczyścić imię Toma. Jednak 
w trakcie zbierania dowodów zbliża się 
niebezpiecznie blisko do odkrycia tajnych 
misji rządowych. Teraz musi zaryzykować 
swoją karierę ... a nawet życie, aby prawda 
wyszła na jaw.

Pewnie nie wiesz…
Ashley Judd odrzuciła większą rolę w filmie Kuffs (1992), ponieważ 

miała się w nim rozbierać. Powiedziała wtedy: „Nie po to moja matka 
ciężko pracowała, abym zdjęła swoje ubranie w pierwszym filmie". Jej 
matka była piosenkarką country i jeździła z koncertami po USA. W cią-
gu trzynastu lat Ashley uczyła się w dwunastu różnych szkołach.

Bez przedawnienia
TVP2 piątek 00.10

Kontynuacja filmu „Batman: Początek". 
„Mroczny Rycerz", to kolejne wspólne dzie-

ło reżysera Christophera Nolana i gwiazdora 
Christiana Bale'a, który ponownie wciela się 
w postać Batmana / Bruce'a Wayne'a toczącego 
zażartą wojnę ze światem przestępczym. 

Batmanowi udaje się na dobre rozbić kry-
minalne podziemie Gotham z pomocą porucz-
nika Jima Gordona i Prokuratora Okręgowego 
Harveya Denta. Ich współpraca okazuje się nie-
zwykle skuteczna, ale szybko trzej mężczyźni 
stają się celem nowego geniusza zbrodni, Jokera, 
którego celem jest wprowadzenie w Gotham 
anarchii i zmuszenie Batmana, by ten przeszedł 
na stronę zła, przestał być bohaterem, a stał się 
złoczyńcą.

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na świecie ponad mi-

liard(!) dolarów. Kosztował 185 milionów.
Heath Ledger tak bardzo przejął się rolą Jo-

kera, że zamknął się na 6 tygodni w hotelowym 
pokoju, aby przygotować się do grania tej postaci.

Po nagłej śmierci Heatha Ledgera 22 stycz-
nia 2008 roku (przedawkowanie tabletek na-
sennych i lekarstw) studio Warner Bros. wydało 
oświadczenie, że Ledger ukończył wszystkie 
sceny. Joker stał się ostatnią kompletną postacią, 
w jaką wcielił się aktor. Pośmiertnie dostał za nią 
Oscara.

Jedna z filmowych eksplozji została nakrę-
cona w londyńskiej elektrowni „Battersea" (naj-
większa budowla z cegły w Europie). Ogromna 
kula ognia wywołała panikę wśród części tam-

tejszych mieszkańców, myślących, iż miał miejsce 
atak terrorystyczny na ten obiekt.

Mroczny rycerz
TVN niedziela 22.30

Film, który podbił świat

Joker  
– geniusz zbrodni

Komplikacje sercowe

Udawana 
narzeczona

Urocza opowieść o Lucy, kasjerce pracującej 
w metrze w Chicago. 

Samotna Lucy jest zakochana w przystoj-
nym nieznajomym, którego widuje codziennie 
na stacji metra. Ratuje mu życie i przypadkowo 
zostaje uznana za narzeczoną Petera, który zapadł 
w śpiączkę. Przypada do gustu rodzinie ukochane-
go i zostaje poproszona, by spędziła z nimi święta. 

Lucy zjawia się w luksusowej posiadłości. Tu 
poznaje brata Petera, który zakochuje się w niej 
z wzajemnością. Tymczasem Peter budzi się ze 
śpiączki i dowiaduje się, że ma narzeczoną, która 
uratowała mu życie.

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił w kinach na świecie ponad 180 

milionów dolarów. Kosztował 17 milionów.

Na planie filmu Sandra Bullock miała wypa-
dek, złamała sobie nos.

W oryginalnym scenariuszu kobieta zapada-
ła w śpiączkę, a mężczyzna udawał jej narzeczo-
nego. Jeden z szefów Hollywood Pictures zasuge-
rował odwrócenie ról. Wtedy wytwórnia kupiła 
scenariusz.

Ja cię kocham, a ty śpisz
Stopklatka TV piątek 20.00, niedziela 17.50

Wyciskacz łez

Los potrafi  
być okrutny

Russell Crowe, zdobywca Oscara i Złotego Globu, jeden z naj-
wybitniejszych aktorów naszych czasów oraz Amanda Seyfried, 
gwiazda musicali „Mamma Mia!” i „Les misérables: Nędznicy”, 
ponownie spotykają się we wzruszającej opowieści o zmaganiu się 
z utratą bliskiej osoby i odbudowywaniu więzi rodzinnych.

Jake Davis (Russell Crowe), nagrodzony Pulitzerem pisarz, 
przechodzi załamanie nerwowe, po tym, jak w wypadku samocho-
dowym ginie jego ukochana żona, a on zostaje sam z 5-letnią có-
reczką Katie (Kylie Rogers). Stan zdrowia Jake’a nie pozwala na 
to, by mężczyzna zajmował się dzieckiem. Opiekę nad dziewczyn-
ką przejmuje najbliższa rodzina. Po latach dorosła Katie (Amanda 
Seyfried) próbuje odbudować więź z ojcem i nadrobić stracone lata.

Ojcowie i córki
TVP1 niedziela 22.15



Przyjaźń jest najcenniejsza

Dobry czarny charakter
Ralph jest osiłkiem, który pracuje jako czarny charakter w grze 

komputerowej. Jednak w głębi duszy to miły i ciepły facet, mający po 
prostu dość swojej roboty, która nie zjednuje mu przyjaciół. 

Pewnego dnia postanawia udowodnić, że jest lepszy, niż wszyscy 
myślą. Zdeterminowany wyrusza w niezwykłą podróż, aby zdobyć me-
dal bohatera. Na drodze spotyka Vanellope, która również została od-
rzucona przez bliskich.

Gdy okoliczności zmuszą ich do współpracy, para odkryje, że praw-
dziwa przyjaźń jest najcenniejszą wartością na świecie.

Ralph Demolka TVN niedziela 15.50

Przeszkody  
na drodze do miłości

Piękna w męskim 
przebraniu

Córka biednego farme-
ra jest znana w okolicy ze 
swojej urody. Książę Artur 
zakochuje się w niej, z wza-
jemnością. 

Ojciec księcia, król Ry-
szard, nie jest zachwycony 
z wyboru syna. Chce, by Artur poślubił wyniosłą księżniczkę Zilly. 

Gdy książę nie zgadza się wykonać woli ojca, ten z pomocą bez-
względnego barona Von Wildungena porywa rodziców wybranki syna 
oraz pali jej dom. Zrozpaczona dziewczyna obcina włosy i przebiera się 
w męski strój. Wkrótce zatrudnia się w zamku Artura.

Piękna i książę TV Puls niedziela 13.30

Pogodna rodzinna komedia

Magiczne chwile pierwszej miłości
Jedenastoletni Gabe mimo że doskonale zna z widzenia swoją ró-

wieśniczkę Rosemary nie zamierza zgłębiać tej znajomości. Momen-
tem przełomowym staje się lekcja karate. Gabe i Rosemary zakochują 
się w sobie. 

Tak rozpoczyna się pełna magii opowieść o pierwszym uczuciu, 
której czaru i uroku dodaje romantyczna sceneria Nowego Jorku.

Pewnie nie wiesz…
Pisarka Jennifer Flackett i reżyser Mark Levin są małżeństwem 

i wspólnie napisali scenariusz filmu. „Napisaliśmy pierwszy scenariusz 
w 8 tygodni, który wyrzuciliśmy".

Mały Manhattan Polsat sobota 10.55

plac zabaw

Kiedy Edek zszedł z drzewa i poznał 
Lucy, świat stanął u progu nowej epoki. 

Dwa miliony lat temu, tuż po obiedzie, młody 
małpolud o imieniu Edward spadł z drzewa, na 
którym od zawsze mieszkali wszyscy przedsta-
wiciele jego gatunku. Upadając, złamał przednią 
łapę. Chcąc przeżyć, musiał nauczyć się chodzić 
na dwóch nogach, wymyślić ogień, narzędzia i... 
potrawkę z królika. Kiedy spotka Lucy, świat sta-
nie na głowie, a człowieki pospadają z drzew.

Francuski film animowany, którego tytuł ory-
ginalny brzmi: Dlaczego (nie) zjadłem ojca. Kry-
tycy ocenili go bardzo różnie:

– W zalewie najprzeróżniejszych animacji to 

zdecydowanie powiew świeżości, dzieło odważne, 
zabawne i kolorowe.

– Kocioł, do którego wrzucono mnóstwo 
różnych pomysłów i wymieszano w nadziei, że 
finalny produkt przypadnie do smaku szerokiej 
publiczności.

– To z całą pewnością zupełnie inna produk-
cja niż te kręcone w Hollywood. Odważniejsza, 
bardziej dosadna, nie znaczy jednak, że gorsza. 
Do pijacko-menelskiego wyglądu bohaterów 
trzeba się przyzwyczaić.

Były sobie człowieki
Puls2 piątek 17.55

Człowiek  
spadł z drzewa
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Ślubowanie 
pierwszaków  
z „Jedynki”

Na salę gimnastyczną wkraczają 
dumni pierwszoklasiści, w swoich 
granatowych, żółtych, czerwonych, 
jasnozielonych i błękitnych biretach. 
Prowadzą ich bajkowo przebrani 
gimnazjaliści oraz wychowawczy-

nie. Zebranych gości, uczniów i ich 
rodziców oraz nauczycieli wita Kry-
styna Kamińska, dyrektor SP 1.

Zwracając się do rodziców 
pierwszoklasistów, życzyła, by na-
uka w Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Łomży, stała się dla ich pociech „nie 
tylko obowiązkiem, ale prawdziwą 
przyjemnością, cennym darem, klu-
czem do wiedzy bram”.

Pod ogromnym wrażeniem 
uroczystości i jej atmosfery byli 
m.in. poseł Bernadeta Krynicka, 
Wojciech Michalak, prezes Łom-
żyńskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, Maciej Listowski, dyrektor 
Łomżyńskiego Centrum Rozwoju 
Edukacji, Magdalena Wdziękoń-
ska, przewodnicząca Rady Rodzi-
ców, licznie zgromadzeni rodzice 
uczniów i przyjaciele szkoły.

Jak relacjonuje Irena Dąbrow-
ska, nauczycielka SP 1, prowadzą-
cy galę gimnazjaliści, zapewnili 
najmłodszych kolegów, iż szkolne 

życie jest przyjemne, miłe i rado-
sne, a młodsi koledzy zawsze mogą 
liczyć na pomocną dłoń starszych 
uczniów. Zanim pierwszaki przystą-
piły do ślubowania, każda z pięciu 
klas przedstawiła się, z wdziękiem 
prezentując wokalne i recytatorskie 
umiejętności. Dzieci ślubowały być 
dobrymi uczniami i Polakami oraz 
dbać o dobre imię 
swojej klasy i szkoły. 

Pasowania no-
wych uczniów do-
konały wicedyrektor 
Karolina Dudzińska 
odczytująca kolejne 
imiona i nazwiska 
pierwszoklasistów i 
dyrektor Krystyna 
Kamińska, dotyka-
jąc z dumą wielkim 
ołówkiem ramion 
dzieci. 

Każdy nowy 
członek „Jedynkowej” 

rodziny trzymywał z rąk zacnych 
gości pamiątkowy dyplom i oczywi-
ście, gratulacje. 

Na zakończenie na dzielnych 
Pierwszoklasistów czekał słodki 
poczęstunek, przygotowany przez 
rodziców oraz dyskoteka, zorga-
nizowana dla nich przez starszych 
kolegów.

Przyjaźń jest najcenniejsza

Dobry czarny charakter
Ralph jest osiłkiem, który pracuje jako czarny charakter w grze 

komputerowej. Jednak w głębi duszy to miły i ciepły facet, mający po 
prostu dość swojej roboty, która nie zjednuje mu przyjaciół. 

Pewnego dnia postanawia udowodnić, że jest lepszy, niż wszyscy 
myślą. Zdeterminowany wyrusza w niezwykłą podróż, aby zdobyć me-
dal bohatera. Na drodze spotyka Vanellope, która również została od-
rzucona przez bliskich.

Gdy okoliczności zmuszą ich do współpracy, para odkryje, że praw-
dziwa przyjaźń jest najcenniejszą wartością na świecie.

Ralph Demolka TVN niedziela 15.50

Przeszkody  
na drodze do miłości

Piękna w męskim 
przebraniu

Córka biednego farme-
ra jest znana w okolicy ze 
swojej urody. Książę Artur 
zakochuje się w niej, z wza-
jemnością. 

Ojciec księcia, król Ry-
szard, nie jest zachwycony 
z wyboru syna. Chce, by Artur poślubił wyniosłą księżniczkę Zilly. 

Gdy książę nie zgadza się wykonać woli ojca, ten z pomocą bez-
względnego barona Von Wildungena porywa rodziców wybranki syna 
oraz pali jej dom. Zrozpaczona dziewczyna obcina włosy i przebiera się 
w męski strój. Wkrótce zatrudnia się w zamku Artura.

Piękna i książę TV Puls niedziela 13.30

Pogodna rodzinna komedia

Magiczne chwile pierwszej miłości
Jedenastoletni Gabe mimo że doskonale zna z widzenia swoją ró-

wieśniczkę Rosemary nie zamierza zgłębiać tej znajomości. Momen-
tem przełomowym staje się lekcja karate. Gabe i Rosemary zakochują 
się w sobie. 

Tak rozpoczyna się pełna magii opowieść o pierwszym uczuciu, 
której czaru i uroku dodaje romantyczna sceneria Nowego Jorku.

Pewnie nie wiesz…
Pisarka Jennifer Flackett i reżyser Mark Levin są małżeństwem 

i wspólnie napisali scenariusz filmu. „Napisaliśmy pierwszy scenariusz 
w 8 tygodni, który wyrzuciliśmy".

Mały Manhattan Polsat sobota 10.55

plac zabaw

Kiedy Edek zszedł z drzewa i poznał 
Lucy, świat stanął u progu nowej epoki. 

Dwa miliony lat temu, tuż po obiedzie, młody 
małpolud o imieniu Edward spadł z drzewa, na 
którym od zawsze mieszkali wszyscy przedsta-
wiciele jego gatunku. Upadając, złamał przednią 
łapę. Chcąc przeżyć, musiał nauczyć się chodzić 
na dwóch nogach, wymyślić ogień, narzędzia i... 
potrawkę z królika. Kiedy spotka Lucy, świat sta-
nie na głowie, a człowieki pospadają z drzew.

Francuski film animowany, którego tytuł ory-
ginalny brzmi: Dlaczego (nie) zjadłem ojca. Kry-
tycy ocenili go bardzo różnie:

– W zalewie najprzeróżniejszych animacji to 

zdecydowanie powiew świeżości, dzieło odważne, 
zabawne i kolorowe.

– Kocioł, do którego wrzucono mnóstwo 
różnych pomysłów i wymieszano w nadziei, że 
finalny produkt przypadnie do smaku szerokiej 
publiczności.

– To z całą pewnością zupełnie inna produk-
cja niż te kręcone w Hollywood. Odważniejsza, 
bardziej dosadna, nie znaczy jednak, że gorsza. 
Do pijacko-menelskiego wyglądu bohaterów 
trzeba się przyzwyczaić.

Były sobie człowieki
Puls2 piątek 17.55

Człowiek  
spadł z drzewa
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Łomża

Piętnaście par małżonków wzięło 
ostatnio udział w uroczystościach Zło-
tych Godów, które odbyły się w Urzę-
dzie Miejskim w Łomży. Była także jed-
na para, która w tym roku obchodziła 
60. rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego. 

- Mamy taka salę gimnastyczną 
na powietrzu, więc ćwiczyliśmy żeby 
tu dojść. Staramy się być młodzi i 
zdrowie  -- mówiła Barbara Krysty-
na Borawska.

Jak mówili małżonkowie, są 
dumni, że swoją pracą w różnych 
zawodach i wychowaniem dzieci 
służyli swemu miastu i ojczyźnie.    

Przyznane przez Prezydenta RP 
medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie, Jubilatom przekazał prezy-
dent Łomży Mariusz Chrzanowski. 
Tradycyjnie otrzymali też kwiaty od 
mieszkańców miasta i pamiątkowe 
dyplomy, a nie zabrakło również 
okolicznościowego tortu i toastu 
lampką szampana.

Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego, Ewa Nowakowska,  za-
uważyła, że w ciągu tych długich lat 
było zapewne wiele pięknych i ra-
dosnych chwil, jeżeli nawet zdarzyły 
się też i smutniejsze. Wszystkie one 
związały jednak małżonków jeszcze 
bardziej

 - Nie każdemu było dane, by 
po pięćdziesięciu latach wspólnego 
pożycia mógł myślami powrócić do 
tamtych młodzieńczych lat, a Wam 
drodzy Jubilaci życie tego nie po-
skąpiło – powiedziała Ewa Nowa-
kowska. 

Prezydent Mariusz Chrza-
nowski podkreślił, przy dźwiękach 
utworu „Wielka miłość” widział 
patrzących na siebie z ogromnym 
wzruszeniem małżonków, co świad-
czy o tym, jak trwałe są uczucia, ja-
kimi siebie nawzajem darzą. 

- Życzę wielu wspólnych lat w 
szczęściu, zdrowiu i pomyślności 
oraz byście dalej aktywnie uczestni-

czyli w życiu naszego miasta – mó-
wił prezydent Łomży akcentując jak 
wiele dla naszej społeczności robią 
seniorzy.

Diamentowe Gody obchodzili:

Helena i Stanisław Lewocz
Złote Gody obchodzili małżonkowie:
Jadwiga i Kazimierz Baczewscy
Alicja i Józef Baliccy
Teresa i Kazimierz Bartniccy
Barbara Krystyna i Zygmunt Borawscy
Lucyna i Kazimierz Grzymała
Alicja i Józef Legierscy
Regina i Stanisław Pijanowscy
Elżbieta i Władysław Pikulińscy
Halina i Stanisław Składankowie
Krystyna i Kazimierz Skrodzcy
Irena i Edward Stypułkowscy
Zenobia i Andrzej Szyc
Celina i Jerzy Tyszkowie
Lucyna i Stanisław Wesołowscy
Helena i Lucjan Wińscy.

Pół wieku razem 

Własne, dobre jedzenie w SP 1
Całkowicie nowy pion żywieniowy otwarty został w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Łomży. Od listopada uczniowie będą mogli już spożywać zdrowe posiłki przygoto-
wywane na miejscu, a nie dowożone z innej części miasta. To jednak nie jedyne 
inwestycje zrealizowane w tej placówce od momentu powstania po reformie edu-
kacyjnej.

Nowa kuchnia i stołówka to w ocenia dyrektor SP1 Krystyny Ka-
mińskiej, zasługa przede wszystkim wsparcia i zaangażowania władz 
miasta.

- Dziękuję prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu i Radzie 
Miejskiej Nasza szkoła spotkała się z ogromną życzliwością od chwili 
powstania w wyniku reformy oświaty we września 2017 roku. Dzięki tej 
przychylnosci przychylności władz miasta mamy pięknie wyremontowa-
ne pomieszczenia lekcyjne klas 1-3, oddziałów przedszkolnych i świetlicy 
szkolnej oraz zaplecze sportowe przy sali gimnastycznej nr 1. To wszyst-
ko zapewnia najlepsze warunki dla nauki i pracy – mówiła dyrektor Kry-
styna Kamińska.

W ubiegłym roku modernizacja pionu sportowego kosztowała 570 tys. 
zł, a prace w segmencie A - 680 tys. zł. W tym roku za kwotę 1,2 mln zł 
zmodernizowano pion żywieniowy.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski przypomniał, że wspólnie z 
Radą Miejską podejmowane są działania, mające na celu wprowadzanie 
w placówkach oświatowych zdrowego żywienia i modernizację pionów 
kuchennych. W latach 2016-2017 tego typu inwestycje zostały zreali-
zowane w Przedszkolu Publicznym nr 10 oraz Szkołach Podstawowych 
nr 7, 9 i 10, na co łącznie z budżetu miasta przeznaczono około 4 mln 
660 tys. zł. - Wiemy, jakie kolejne plany ma dyrekcja i cała społeczność 
szkoły, że oczekujecie boiska i na pewno tym tematem z radnymi się 
zajmiemy – zadeklarował prezydent Mariusz Chrzanowski, dziękując 
radnym za przychylne podejście i zabezpieczanie na tego typu cele środ-
ków w budżecie miasta.

- Najgłośniej mówimy o drogach i innych inwestycjach, a gdzieś umy-
kała sprawa dbania o środowisko szkolne. A jest tych zrealizowanych zadań 
bardzo wiele – powiedział zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.

Nową kuchnię i stołówkę poświęcił ks. Jerzy Abramowicz, proboszcz 
pobliskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego. 
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

Hydraulik, Instalacje sanitarne i 
C.O. montaż kotłowni, grzejników, 
ogrzewanie podłogowe, przeróbki, 
odkurzacze centralne, pompy ciepła 
C.W.U. Tel. 668 645 922. 

U s ł u g i 
dekarskie 
- Perfekt 
dach: po-
krycia dachowe, wymiana konstruk-
cji dachowych, kominy z klinkieru, 
podbitki, montaż okien dachowych i 
włazów, materiały. Łomża, Boguszy-
ce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.  
IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego i  i 
ogrodniczego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, are-
ator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. Tel. 
600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER  So-
bociński Sławomir: instalacje CO, 
instalacje wodno – kanalizacyjne, 

montaż urządzeń sanitarnych, ko-
tłownie (olejowe, gazowe, węglo-
we), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

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

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

USŁUGI SZEWSKIE

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, 
teraz: MAŁACHOWSKIEGO 2. 

Tel. 505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – 
FILMOWANIE, ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

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

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

NIERUCHOMOŚCI
Kupię ziemię, nieużytki, las w Czar-
nocinie, Nagórkach, Pęzie, Drożęci-
nie, Lubijewie lub innej miejscowo-
ści w sąsiedztwie rzeki lub jeziora. 
Tel. 600 588 666.

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

RÓŻNE

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

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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Zaliczki,  
2 mld zł na kontach 

rolników
Do 25 października Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników blisko 
2 mld zł. - Realizujemy założone tempo wypłat - mówi 
Paweł Mucha rzecznik prasowy ARiMR. 

580 tys. rolników otrzymało 
już zaliczki z tytułu płatności bez-
pośrednich za 2018 r. Zaliczki w 
wysokości 70 proc. trafiają na konta 
rolników od 16 października. Jak 
przypomina Agencja w pierwszej 
kolejności otrzymują je poszkodo-
wani przez tegoroczną suszę czy 
ASF.

W tym roku o dopłaty bezpo-
średnie 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 prze-
znaczonych na dopłaty bezpośrednie. Pozostała 
część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom suk-
cesywnie od 1 grudnia do czerwca 2019 r. 

ARiMR realizuje także płatności z PROW 
2014-2020. Tempo 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 wy-
danie decyzji. Agencja wypłaciła z tytułu ONW, 
płatności rolnośrodowiskowych i rolno – środo-
wiskowo - klimatycznych oraz zalesieniowych 
łącznie 296,2 mln zł. 

Pomoc suszowa, 
termin naboru 

wniosków wydłużony 
Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski 
wydłużył do 16 listopada termin przyjmowania wniosków o 
tzw. pomoc suszową. Do 25 października Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom już 
ponad 640 mln rekompensat z tego tytułu. 

Decyzją ministra rolnicy mogą skła-
dać wnioski o pomoc suszową dłużej 
niż było planowane. Jak podkreślił szef 
resortu rolnictwa, wydłużony termin 
ma dać możliwość ubiegania się o po-
moc tym wszystkim, którzy nie mają 
jeszcze protokołu oszacowania szkód w 
uprawach lub innych wymaganych do-
kumentów. 

– Chodzi o to, by pomoc dotarła do wszystkich po-
szkodowanych – tłumaczy Jan Krzysztof Ardanowski. 

Minister zapewnił, że w przypadku wyczerpania 
planowanej na 1,5 mld złotych puli środków na pomoc 
suszową, zostanie ona zwiększona. 

Do 25 października, do ARiMR wpłynęło ponad 
266 tys. wniosków na kwotę blisko 1,68 mld zł. Na 
konta rolników przelano łącznie ok. 640 mln zł. Z ko-
lei rybakom poszkodowanym przez tegoroczną suszę 
Agencja wypłaciła 3,9 mln zł.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powia-
towego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę producenta rolnego. 

Koń  
w obronności  

i kulturze Polski
Polski bez konia nie spo-
sób sobie wyobrazić, bo 
zajmuje on od setek lat 
stałe miejsce w polskim 
krajobrazie, w polskim 
życiu, i w polskiej symbo-
lice narodowej – uważa 
Emilian Kudyba, przyja-
ciel naszej redakcji, le-
karz weterynarii na eme-
ryturze, ale nie w „stanie 
odpoczynku”, tylko ak-
tywny uczestnik wszystkiego, co ciekawe.  

Emilain Kudyba przekazał nam 
swoje refleksje i zdjecia z bardzo cie-
kawego wydarzenia w Muzeum Rol-
nictwa im. księdza Kzysztofa Kluka w 
Ciechanowcu.  

Dyskusja i seminarium, którę się 
tam odbyły, koncentrowały się na 
„Roli konia w obronności i kulturze 
Polski” i połączone zostały z wernisa-
żem wystawy "Zbiory Hipologiczne 
w Muzeum Rolnictwa w Ciecha-
nowcu". Całe wydarzenia  zostało 
objęte patronatem honorowym przez 
Polskie Towarzystwo Nauk Wete-
rynaryjnych, rektora Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego oraz 

marszałka województwa podlaskiego. 
Prelegenci z Wydziału Weterynaryj-
nego SGGW w Warszawie przedsta-
wili następujące referaty:

prof. dr hab. Jerzy Kita - "Koń w 
obronie Ojczyzny"; 

prof. dr hab. Wło-
dzimierz Kluciński - 
"Konrad Millak, Józef 
Kulczycki - Wspomnie-
nia";

dr Magdalena 
Chłopecka - "Czy konie 
rozpoznają rośliny tru-
jące ?";

lek.wet. Grzegorz 
Jakubik, kierownik Mu-
zeum Weterynarii  - 
"Zbiory Hipologiczne 

Muzeum Weterynarii w Ciechanow-
cu".

Polskość, zwłasza w swym wymia-
rze militarnym oraz codziennego trudu 
na wsi i w mieście jest z koniem nie-
rozerwalnie związana – podkreśla Emi-
lian Kudyba.  - Bezpieczeństwo kraju 
zależało w dużym stopniu nie tylko od 
wyszkolonego jeźdźca czy żołnierza 
pieszego, ale po prostu od wielkości 
populacji koni wysokiej jakości bojowej. 
Przydatność konia nie kończyła się tyl-
ko na tym. Koń był stałym elementem 
celebracji życia w czasach pokojowych. 
W literaturze i malarstwie polskim jest 
to szczególnie dobrze udokumentowa-
ne. Koń był naszą narodową dumą.
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Blisko 400 studentów I roku i ponad 100 słucha-
czy studiów podyplomowych zaczęło przygodę 
ze zdobywaniem wiedzy w Wyższej Szkole Agro-
biznesu w Łomży. To już 23 rok, kiedy uczelnia ta 
rozpoczyna nowy rok akademicki. 

- Cieszymy się bardzo z tego, że rok aka-
demicki zainaugurowało już blisko 80 stu-
dentów Uniwersytetu Złotego Wieku. Nato-
miast rok szkolny w akademickich szkołach, 
których założycielem jest Wyższa Szkoła 
Agrobiznesu, czyli w Liceum Ogólnokształ-
cącycm i Technikum Infromatycznym roz-
poczęło naukę ponad 220 uczniów. W ten 
sposób licząc, cała społeczność akademicka, 
łącznie ze studentami już kształcącymi się 
w naszej uczelni, liczy prawie 2000 osób 
– mówi dr Roman Engler, rektor Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu w Łomży. 

Władze uczelni w kolejnym roku akade-

mickim planują rozszerzenie oferty kierun-
ków studiów, a także stworzenie możliwości 
wspólnego kształcenia studentów z Białorusi 
i Ukrainy na kierunku, jakim jest rolnictwo.

Przez 22 lata uczelnia wykształciła 8000 
absolwentów. Jej mury opuściło także 1700 
słuchaczy studiów podyplomowych. Wyższa 
Szkoła Agrobiznesu każdego roku znajduje się 
w czołówce rankingu uczelni niepublicznych. 

- Po 5 latach studiów mogę z pełną 
odpowiedzialnością stwierdzić, iż był to 
najlepszy wybór, jeśli chodzi o uczelnię 
oraz kierunek studiów. Na tę chwilę wi-
dzę siebie w służbach celnych. Myślę, że w 
związku z trwającymi naborami mam duże 
szansę na znalezienie tam pracy – wyjaśnia 
Sylwia Popiołek, studentka Wyższej Szko-
ły Agrobiznesu, na kierunku bezpieczeń-
stwo wewnętrzne. 

Mszą Świętą koncelebrowaną w kaplicy semina-
ryjnej rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku 
akademickiego w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Łomży. Modlitwie w intencji alumnów i 
wykładowców przewodniczył ksiądz biskup Ja-
nusz Stepnowski.

- W seminarium dokonuje się formacja, 
która ma na uwadze to co zewnętrzne, ale 
kładzie też nacisk na to, co wewnętrzne. Na 
formację młodego człowieka i przygotowanie 
go do przyszłego życia w konkretnej rzeczy-
wistości. Tym zewnętrznym jest oczywiście 
liturgia, w której koniecznie musi być wnętrze 
człowieka, zachwycającego się nią. Przez litur-
gię nie tylko w sposób bierny człowiek uczest-
niczy w bliskości z Chrystusem, ale czynnie 
przez swego ducha zbliża się do niego. Tak 
samo jak formacja intelektualna. To nie tylko 
posiadanie pewnej wiedzy, ale także jej uze-
wnętrznienie – wyjaśniał ksiądz biskup Janusz 
Stepnowski.

To juź 100 inauguracja roku akademickie-
go w łomżyńskim seminarium. 

- Z radością rozpoczynamy nowy rok pra-
cy formacyjnej w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Łomży. Jest to rok szczególny, gdyż 
rozpoczynamy setny rok pracy naszej uczelni. 
Jest to przede wszystkim ogromne dziedzic-
two, które podejmujemy. Stanowią je kapłani, 
którzy ukończyli nasze seminarium, zarówno w 
trudnym czasie wojny, w momencie przemian 
ustrojowych czy nawet teraz, gdy możemy cie-
szyć się wolnością. To, co wciąż pozostaje nie-
zmienne, to zbawcze orędzie Chrystusa – mó-
wił ks. dr Jarosław Kotowski, rektor Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łomży.  

W czasie uroczystego rozpoczęcia nowego 
roku akademickiego, studenci I roku złożyli 
przyżeczenie i otrzymali indeksy. Wyższe Se-
minarium Duchowne w Łomży ściśle współ-
pracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie.  

To już 21 rok akademicki, który zainau-
gurowały władze Uczelni Jańskiego w 
Łomży, zapraszając studentów w mury 
szkoły. 

- W nowym roku akademickim 
otwieramy się na nową ofertę, wy-
zwania i oczekiwania. Relizujemy 
dwa bardzo ciekawe i duże projekty. 
Pierwszy z nich, to projekt proja-
kościowy „Uczelnia na drodze roz-
woju”, którego realizacja możliwa 
jest dzięki wygranemu konkursowi 
w Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju. Projekt ten umożliwi 
prowadzenie zajęć w języku angiel-
skim, a także doskonalenie platfor-
my e-learningowej. Drugi projekt 
jest w zasadzie w trakcie realizacji. 
Niebawem wyłonimy 50 osób, któ-
re otrzymają wsparcie na założenie 
własnej działalności gospodarczej. 

Nie boimy się ciężkiej, odpowie-
dzialnej i uczciwej pracy. Udało 
nam się stworzyć solidny zespół, 
który z pewnością to umożliwi – 
zapewnia dr Joanna Karpowicz, 
rektor Uczelni Jańskiego w Łomży. 

Podczas uroczystej inauguracji 
studenci I roku złożyli ślubowanie. 
Jak podkreślają nauka w Uczelni 
Jańskiego w Łomży, to bardzo do-
bra inwestycja w przyszłość. 

- Władze uczelni nieustannie 
zabiegają o ty, by była to nauka 
praktyczna. Żebyśmy nie byli stu-
dentami, którzy wychodzą z do-
kumentem, a później dodatkowo 
muszą się douczać. My zdobywamy 
nie tylko cenną teorię, ale również 
praktykę – przyznaje Krystyna Fa-
ryna, przewodnicząca samorządu 
studenckiego. 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu  

z niesłabnącym zainteresowaniem 

Nowy rok akademicki  
w Uczelni Jańskiego w Łomży

100 Inauguracja Roku Akademickiego  
w Wyższym Seminarium Duchownym  

w Łomży
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Od ubiegającego się o reelekcję, 
Mariusza Chrzanowskiego otrzy-
maliśmy oświadczenie tłumaczące 
absencję w następujący sposób: 

Bardzo dziękuję Państwu za za-
proszenie na Debatę Prezydencką. 
W dotychczasowych debatach oraz 
podczas kampanii bezpośredniej, 
przedstawiłem swój program i wi-
zję przyszłości Łomży. Z powodu 
pojawienia się nieprawdziwych in-
formacji na mój temat i pomówień 
został wytoczony proces wyborczy i 
do czasu prawomocnego rozstrzy-
gnięcia przez sąd nie będę uczestni-
czył w debatach.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Chrzanowski

Oświadczenie prezydenta, które 
publikujemy, otrzymaliśmy jeszcze 
przed rozstrzygnięciem procesu wy-
borczego  przez Sąd Apelacyjny w 
Białymstoku. Okazało się, że zapadł 
tam taki sam werdykt jak w Sądzie 
Okręgowym w Łomży i skarga pre-
zydenta Mariusza Chrzanowskiego 
została prawomocnie oddalona. 

Marlena Siok: - Czy zechciałaby odnieść 
się Pani do zaistniałej sytuacji? 

Agnieszka Barbara Muzyk: 
- Szkoda, że pan preezydent nie 
chciał rozmawiać, bo tryb wybor-
czy to jedno, natomiast rozmowa 
o sprawach które są dla Łomży 
niezwykle istotne, to zupełnie inna 
kwestia. Jestem przekonana, że by-
łaby to doskonała okazja by móc 
przedstawić w dłuższej wymianie 
poglądów nasze koncepcje na kolej-
ne 5 lat Łomży. Wcześniejsze deba-
ty z udziałem siedmiu kandydatów 
siłą rzeczy musiały być bardziej po-
bieżne. Jestem przekonana że w Te-
lewizji Narew byłby dobry czas, aby 
spokojnie i pokojowo porozmawiać 
jednak o tym, co  wybrzmiało w 
komunikatach, które kierowaliśmy 
w kampanii wyborczej. Przyznam, 
że bardzo uważnie przeczytałam 
materiał wyborczy pana Mariusza 
Chrzanowskiego i szczerze powiem 
że nie wiem , jaki jest jego plan na 
miasto. Część to był zachwyt nad 
tym, co zastało do tej pory wyko-
nane. Nie widze natomiast planu 
na 5 kolejnych lat. Podczas mojej 
ostatniej konferencji prasowej prze-
kazałam publicznie pytania, które 
stawiają wyborcy. Są to także pyta-
nia o niezakończone inwestycje, z 
obietnicami wyborczymi, które nie 
mają nic wspólnego z możliwościa-
mi finansowymi naszego miasta. 
Miałam nadzieję, że będziemy mo-
gli wspólnie na te pytania naszym 
mieszkańcom odpowiedzieć. 

M.S: - I tura wyborów pokazała szeroki 
wachlarz emocji. Z jednej strony radość 

z uwagi na wyższą, niż 4 lata temu fre-
kwencję, z drugiej strony druzgocąca 
fala hejtu. Jak ocenia Pani zatem do-
tychczasowy przebieg kampani? 

A.M: - Ogromnie się cieszę, że 
frekwencja była wysoka. Przyczy-
niło się do tego wiele czynników. 
Pierwszym z nich była mobilizacja 
elektoratu 7 kandydarów. Wiele 
dały  również kampanie społeczne 
zachęcające do pójścia na wybory. 
W Łomży rośnie odpowiedzialność 
za dobro wspólne i dotyczy to wy-
borców wszystkich komitetów. To 
cieszy. Druga część pytania jest dla 
mnie niezwykle trudna. Chciałabym 
o tym powiedzieć pierwszy raz w 
sposób otwarty. Hejt pod moim ad-
resem nie rozpoczął się kiedy starto-
wała kampania wyborcza, ale już w 
marcu, kiedy portal 4lomza.pl umie-
ścił sondaż: „Pomóżmy PiS wybrać 
kandydata na prezydenta Łomży”. 
Osiągnęłam bardzo dobry wynik, 
lepszy niż Mariusz Chrzanowski. 
To rozjuszyło moich przeciwników 
czy zwolenników innego kandydata. 
Tak naprawdę drastyczny hejt, któ-
remu jestem poddawana od wielu 
miesięcy, rozpoczął się wtedy. Do-
tykało to mojego życia osobistego. 
Mnie jako matki, żony, kobiety, oso-
by, która w sposób konsekwentny 
relizuje swoją karierę od 24 lat. To 
bardzo bolesne. Moja córka prze-
żywała to strasznie. Nie mówiłam o 
tym do tej pory. Chcę dziś podzię-
kować społeczności szkoły, w której 
się uczy. A jeśli chodzi o wrażli-
wość... Pan Mariusz Chrzanowski 
złożył zawiadomienie dotyczące 
hejtu, ja też złożyłam pod koniec 
czerwca, ale nie epatowałam tym. 
Rozumiem pewne strategie kampa-
nii, ale w mojej sprawie prokuratura 
nie umorzyła postępowania, czyli 
uznała, że sytuacja wykracza poza 
wyborcze emocje. Od początku po-
dejrzewałam, w jakim środowisku 
powstała inicjatywa, jakie osoby bio-

rą udział w tej zorganizowanej akcji. 
Nauczona doświadczeniem obiecuję 
wszystkim mieszkańcom Łomży, 
że jeśli wygram te wybory na pew-
no wzmocnię system bezpłatnego  
poradnictwa prawnego. Bo wiem 
jak trudna jest walka o swoje dobre 
imię. 

M.S: - Załóżmy, że wygrywa Pani wybo-
ry. Jak po 5 latach będzie prezentowała 
się Łomża? Ilu powinna mieć mieszkań-
ców, jaki stopień bezrobocia i budżet?

A.M: - Dziś w Łomży mamy 
sytuację złożoną. Poziom bezrobocia 
nie jest wysoki. Pracodawcy poszu-
kują pracowników. O wiele głębszym 
problemem jest to, że oferty pracy są 
niekorzystne dla ludzi młodych. Je-
dyna droga to ściąganie inwestorów 
do Łomży. Dzięki moim działaniom 
będzie w Łomży kolej pasażerska. 
Tydzień temu potwierdził to pre-
mier Mateusz Morawiecki, który po 
mojej interwencji, wpisał Łomżę w 
plan budowy kolei łączącej Mazury i 
do Centralnego Portu. To także ko-
lejowy ruch towarowy. Jest również 
Via Baltica, która skomunikuje nas z 
resztą Polski i sama w sobie stwarza 
ogromną możliwość rozwoju Łomży. 
Wspierania biznesu lokalnego i firm 
rodzinnych. Nie chodzi mi o takich 
inwestorów, jakich zaproponował 
Mariusz Chrzanowski i jego zastęp-
ca. Nie chcę ubojni w środku mia-
sta, gdzie ludzie pobudowali domy, 
często na kredyty lub oszczędności 
życia. To mogłaby być dobra inwe-
stycja, ale na zasadzie współpracy z 
wójtami sąsiednich gmin. Ale nie 
oszukujmy się, nie jest to atrakcyj-
na praca dla Polaków, łomżyniaków. 
Poziom zanieczyszczenia i odoru 
byłby nie do zniesienia. Nasze mia-
sto jest piękne i ma być czyste. Jeśli 
natomiast mowa o budżecie miasta, 
to jest on niemal identyczny, jak ten 
domowy. Można więcej zarabiać, 
żeby było więcej pieniedzy, albo bar-

dziej oszczędzać. A najlepiej jedno 
i drugie. Chodzi o racjonalizowa-
nie wydatków. Tę kwestię poruszali 
wszyscy kandydaci. Nie usłyszałam 
tego tylko u Mariusza Chrzanow-
skiego. Jest to kwestia przyjrzenia 
się raz jeszcze sensowności kosztów 
rzeczy, które nie przynoszą nam ani 
nowych miejsc pracy, ani dochodów. 
Chociażby budowa toalety miejskiej. 
Za ponad 300 tysięcy to można po-
stawić dom w stanie surowym. Za-
biegałam w ministerstwie kultury o 
środki na filharmonię. Otrzymałam 
je, a budowa stoi. To są nietrafione 
inwestycje, które generują koszty. Z 
drugiej strony, jest to kwestia zara-
biania. Kiedy zarabia miasto? Kiedy 
wpływają podatki. Kiedy wpływają 
podatki? Kiedy pojawiąją się firmy. 
A kiedy pojawiają się firmy? Wtedy 
kiedy władze miasta zabiegają o to. 
Pytam Pana Prezydenta ile nowych 
miejsc pracy stworzył? Z projektów 
które ja zainicjowałam w partner-
stwie ze starostwem powiatowym 
udało nam się stworzyć 120 nowych 
miejsc pracy.  

M.S: - Kolejne pytanie napłynęło od 
jednego z naszych czytelników. Pyta on 
jakie są plany na poprawę warunków 
życia w naszym mieście osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin.

A.M: - Przypominam, że to z 
mojej inicjatywy udało się przenieść 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
w przyjazne i przytulne miejsce. Już 
w pierwszym miesiącu planowałam, 
że odpowiem na potrzeby osób nie-
pełnosprawnych właśnie tak, nową 
placówką dla osób z upośledzeniem 
umiarkowanym i głębokim którymi 
nie dają rady opiekować się rodziny. 
Z Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej udało się pozy-
skać środki. Mam nadzieję, że dzięki 
wsparciu państwa będzie to można 
kontynuować. Minister Elżbieta 
Rafalska, gdy poznała inicjowane 
przeze mnie działania, powiedziała, 
że w Łomży są rozwiązania mode-
lowe i opowie o tym w Polsce. Nie-
pełnosporawność ma bardzo wiele 
imion. Trzeba wzmocnić placówki, 
które potrafią sprawnie diagno-
zować w naszych przedszkolach i 
szkołach, żeby wejść jak najszybciej 
z terapią. Niepełnosprawność to 
również niepoełnosprawność osób 
starszych, samotnych. W moim pro-
gramie wyborczym jest punkt by w 
Ratuszu był pełnomocnik ds. osób 
niepełnosprawnych. 

M.S: - Kolejne pytanie od czytelnika 
dotyczy sytuacji młodych osób. Pyta on 
w jaki sposób zachęciłaby Pani młodych 
mieszkańców Łomży, aby planowali 
swoje przyszłe życie w tym mieście? 
Jaki ma Pani pomysł na zatrzymanie 
tendencji wyludniania się Łomży?

A.M: - Z całą pewnością jest to 
wspieranie firm, które zachcą tutaj 
działać. Jest to również wspieranie 
uczelni wyższych, tworzenia star-
t-up'ów, programu Mieszkanie+.  
Również wzmacnianie wszelkich 
aktywności związanych z tworze-
niem małych firm. Ja też wiele lat 
temu stawałam przed wyborem: czy 
zostać w Łomży czy wyjechać. W 
każdej ze swoich prac zaczynałam 
od stanowisk niskich. Z tym większą 
empatią odnoszę się do tych sytuacji, 
które dotykają młodych mieszkań-
ców. Praca w wielkim mieście na 
pewno jest atrakcyjna, ale nie jest 
to dobra przestrzeń do zakładania 
rodziny i do wychowywania dzieci. 
Życie to też dobre przedszkola, żłob-
ki, edukacja na dobrym poziomie, 
interesująca oferta rekreacyjna, bez-
pieczeństwo. Wszystkie te elementy 
nasze miasto spełnia. Gdy przyłoży-
my się do tego, by było więcej miejsc 
pracy, lepiej płatnych, to myślę że jest 
to poważny argument aby tu zostać. 
Spotykam mnóstwo osób, które na 
początku może borykały się z różny-
mi problemami ale poradziły sobie i 
dziś dziękują mi, że zachęcałam je do 
pozostania w Łomży.  

M.S: - Jakie zatem płyną wnioski i pod-
sumowania? 

A.M: - Bardzo aktywnie brałam 
udział w kampanii wyborczej i nie-
zwykle uważnie wsłuchiwałam się 
w to, co mówili inni kandydaci. Za-
uważyłam  w programach Macieja  
Borysewicza, Tadeusza Zaremby, 
Zbigniewa Prosińskiego, Mirosława 
Derewońko, Dariusza Janickiego 
oraz Mariusza Chrzanowskiego ele-
menty, które są niezwykle ciekawe. 
Mocno je analizuję i deklaruję, jeżeli 
będzie mi dane wygrać wybory, będę 
chciała je wykorzystać. Chciałabym 
zaprosić wszystkich moich kon-
trkandydatów do Rady Ekspertów, 
którą zamierzam powołać. Pojawia-
ły się w nich motywy oddłużania 
miasta, opieki nad seniorami. Dziś 
deklaruję że, jak proponuje Przy-
jazna Łomża, będę chciała obniżyć 
opłaty za śmieci dla seniorów. Za-
praszam moich kontrkandydatów 
byśmy mogli współnie budować 
nasze miasto. Stawiam na współ-
pracę i współdziałanie  I omawianie 
kwestii które są związane ze spra-
wami naszego miasta ale również z 
wdrażaniem tych pomysłów, które 
spodobały mi się w ich programach 
i spodobały się też moim wyborcom. 
Apeluję by połączyła nas miłość do 
Łomży, miłość merytoryczna. Przez 
5 lat spróbujmy zrealizować to, co 
jest ważne dla naszych mieszkań-
ców. Połączmy się w zabieganiu o 
piękniejszą, bogatszą Łomżę. Za-
praszam do współpracy. O wiele 
więcej nas łączy niż dzieli. 

Debata Prezydencka przed II turą wyborów. 
Starcie, którego nie było 

Medialna burza wokół wyborów prezydenckich, a w niej więcej pytań niż odpowiedzi i głosy mieszkańców Łomży, którzy chcą usłyszeć argumenty każdego z kandydatów. Przed II turą wyborów, 
która odbędzie się 4 listopada do debaty telewizyjnej zaprosiliśmy Mariusza Chrzanowskiego i Agnieszkę Barbarę Muzyk. Odbyła się ona bez jednego z kandydatów. 

Jednym z elementów debaty zorganizowanej w studiu Telewizji Narew była 
konfrontacja z pytaniami mieszkańców Łomży. Jedno z nich brzmiało: w jaki sposób 
Pani/Pan zachęciliby młodych mieszkańców Łomży, aby planowali swoje przyszłe życie 
w tym mieście? Jaki ma Pani/Pan pomysł na zatrzymanie tendencji wyludniania się 
Łomży?
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Królowa  
wraca na drogi

Po 15 latach nieobecności na rynku europejskim, w wielkim stylu 
powraca Nowa Toyota Camry. Model wypełni lukę po wycofaniu 
zasłużonej Toyoty Avensis, wprowadzając powiew świeżości oraz 

technologie niespotykane w tym segmencie.
Camry przełamuje standardy i wizerunek marki. Jest to samochód ukierunkowany na kie-

rowcę i zapewnienie jak największej przyjemności z prowadzenia, przy jednoczesnym ograni-
czeniu zużycia paliwa oraz emisji trujących substancji.

Wnętrze nowej Camry wyposażone jest w wiele nowinek technologicznych ułatwiających 
i umilających podróż. Poza opcjonalnym zestawem trzech zintegrowanych ekranów, pasaże-
rowie mogą korzystać m.in. z ładowarki indukcyjnej, doskonałego zestawu audio JBL. 

Model tego samochodu produkowany jest nieprzerwanie od 1982 roku. Nowy model 
trafi do polskich salonów już na wiosnę 2019 roku. Dzięki uprzejmości Carolina To-
yota Ostrołęka mieliśmy okazję być na premierze nowego modelu, który według danych 
producenta do setki przyśpieszać będzie w 8.3s i przy silniku 2.5l HYBRID spalać ma 
średnio 4.2-4.3 l/100km

REPERTUAR KINA MILLENIUM 
02 - 08.11

Dziadek do orzechów – 02-08.11, 

Duża sala: godz. 12.30, 14.30, 
16.30, 18.30 dodatkowo: 03 – 04.11 
duża sala: godz. 10.30

Kler – 02 - 08.11, Duża sala: godz. 
20.30, mała sala: godz. 15.30

Hotel Transylwania – 02-05-06-07-
08.11, mała sala: godz. 13.30
dodatkowo: 03.11, mała sala: godz. 
11.00, 04.11, mała sala: godz. 13.00

Halloween – 02-08.11, mała sala: 
godz. 18.00, 20.30

Kopciuszek – 03.11, mała sala: 
godz. 13.00, 04.11, mała sala: godz. 
11.00
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Tenis stołowy 
dla młodszych  

i starszych
Kluby sportowe SKTS Łomża i KU AZS 
PWSIP Metal - Technik Łomża zorgani-
zowały Turniej Tenisa Stołowego z oka-
zji Narodowego Święta Niepodległości 
oraz II GRAND PRIX Województwa Mło-
dzików i Juniorów.

Jak informuje Weronika Łuba z 
PWSIiP,  zainteresowanie było spo-
re - udział w zawodach wzięło 172 
osoby. Najlepsi zawodnicy otrzymali 
puchary i nagrody rzeczowe. Zorga-
nizowanie obu imprez możliwe było 
dzięki dofinansowaniu z Urzędu 
Miejskiego w Łomży. 

Poniżej przedstawiamy najlep-
sze ,,trójki” w poszczególnych kate-
goriach.

KLASY I-III SP (dziewczęta):
1. Magdalena Remiszko (Suwałki)
2. Amelia Andruszkiewicz (Suwałki)
3. Julia Hołubowicz (Suwałki)

KLASY I-III SP (chłopcy):
1. Kacper Perkowski (Białystok)

2. Szymon Bazydło (SP 9 Łomża)

KLASY IV-VI SP (dziewczęta):
1. Eliza Modzelewska (SP Konarzyce)
2. Słuchocka Natalia (Suwałki)
3. Aleksandra Adamczewska (Suwałki)

KLASY IV-VI SP (chłopcy):
1. Konrad Gryk (Białystok)
2. Kacper Perkowski (Białystok)
3. Szymon Patejczuk (Białystok)

KLASY VII-VIII SP i III Gimnazjum 
(dziewczęta):
1. Katarzyna Ziniewicz (Czeremcha)

2. Kinga Korza (Czeremcha)
3. Magda Wierciszewska (SP 9 Łomża)

KLASY VII-VIII SP i III Gimnazjum (chłopcy):
1. Maciej Bronakowski (Augustów)
2. Konrad Gryk (Białystok)
3. Kacper Perkowski (Białystok)

SZKOŁY ŚREDNIE (dziewczęta):
1. Justyna Gutowska (II LO Łomża)
2. Izabela Wysmułek (II LO Łomża)
3. Aleksandra Andrzejczyk (ZSEiO Łomża)

SZKOŁY ŚREDNIE (chłopcy):
1. Piotr Aksinowicz (Słobódka)

2. Jakub Duchnowski (II LO Łomża)
3. Maciej Bronakowski (Augustów)

STUDENCI:
1. Damian Domalewski (PWSZ Suwałki)
2. Kamil Baranowski (PWSIiP w Łomży)
3. Hubert Laskowski (PWSIiP w Łomży)

KATEGORIA WETERANKI K40+ (kobiety):
1. Beata Baranowska (Sokółka)
2. Danuta Zaręba (Łomża)
3. Beata Niebrzydowska (Łomża)

KATEGORIA WETERANI M40+ (mężczyź-
ni):
1. Maciej Dobrowolski (Łomża)
2. Kazimierz Popławski (Białystok)
3. Krzysztof Antropiuk (Białystok)

KATEGORIA WETERANI M60+ (mężczyź-
ni):
1. Henryk Szeszko (Augustów)
2. Stanisław Brzeziński (Łomża)
3. Jerzy Żukowski (Sokółka)

KATEGORIA OPEN (kobiety):
1. Lizaveta Karasiova (Łomża)
2. Beata Niebrzydowska (Łomża)
3. Izabela Wysmułek (Łomża)

KATEGORIA OPEN (mężczyźni):
1. Jakub Juchniewicz (Białystok)
2. Łukasz Mikucki (Pisz)
3. Kamil Baranowski (Łomża)

KATEGORIA MŁODZICZEK:
1. Natalia Słuchocka (Suwałki)
2. Urszula Ryżewska (Suchowola)
3. Aleksandra Adamczewska (Suwałki)

KATEGORIA MŁODZIKÓW:
1. Konrad Gryk (UKS Dojlidy Białystok)
2. Szymon Patejczuk (UKS Dojlidy Biały-
stok)
3. Stanisław Krutul (ATS Białystok)

KATEGORIA JUNIOREK:
1. Kamila Gryko (UKS Dojlidy Białystok)
2. Zofia Iwaniuk (UKS TS Ósemka Biały-
stok)
3. Monika Tereszkiewicz (ATS Białystok)

KATEGORIA JUNIORÓW:
1. Piotr Michalski (UKS Dojlidy Białystok)
2. Marcin Olszewski (UKS Dojlidy Biały-
stok)
3. Mateusz Repke (UKS Dojlidy Białystok)

sport

„Mosirki” 
zdetronizowały 

„Łomżyczki”
Bardzo udany debiut w turnieju "Z Po-
dwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" 
odnotowały zawodniczki U12 MOSiR 
Łomża. W pierwszm etapie rozgrywek 
pokonały utytułowany w poprzednich 
latach zespół UKS Łomżyczka.

Puchar Tymbarku to ogólno-
polska impreza dla najmodszych 
adeptek i adeptów futbolu. Pierwszy 
etap XIX już edycji tych rozgrywek 
został rozegrany na "Moim  Boisku 
Orlik 2012" przy ulicy Bernatowicza. 
Dziewczynki (do 12 roku życia) w 
barwach MOSiR Łomża trenowane 
przez Dariusza Narolewskiego po raz 
pierwszy przystąpiły do rywalizacji i 
od razu bardzo efektownie - pokona-
ły 5:0 zespół UKS Łomżyczka, który 
w poprzednich latach zajmował wy-
sokie miejsce w ogólnpolskich fina-
łach turnieju. Dalszy ciąg kwalifikacji 
już na wiosnę 2019 roku.

Dziewczęta rozgrywając mecz w 
bardzo trudnych warunkach – przy 
silnym wietrze i na deszczu - wyka-
zały ogromną determinację – pod-
kreślają opiekunowie. Wszystkie 
akcje były bardzo dobrze przemy-
ślane i kończone celnymi strzałami 
do bramki przeciwnika. 

Przypominamy, iż zespół MO-
SiR Łomża powstał stosunkowo 
niedawno w 2017 roku z inicjatywy 
prezydenta Mariusza Chrzanow-
skiego, i już może pochwalić się 
sukcesami. Anna Popkowska i Nina 
Mioduszewska zostały ponownie 
powołane do kadry województwa 

podlaskiego. Gratulujemy! 
Teraz młodziutkie piłkarki 

rozpoczynają halowy sezon przy-
gotowawczy, podczas którego będą 
intensywnie trenowały w nowym 
obiekcie Szkoły Podstawowej nr 7 
w Łomży.

Drużynę MOSiR tworzą: Oli-
wia Lubak (kapitan), Aleksandra 
Grabowska (bramkarka), Nina 
Mioduszewska, Marcelina Zabiel-
ska, Dominika Bikowska, Anna 
Popkowska, Aleksandra Bączek, 
Zuzanna Kowalczyk, Katarzyna 
Bukowska. Trenerem jest Dariusz 
Narolewski. 
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