
"Łomżyńska Solidarność popiera 
Agnieszkę Barbarę Muzyk na prezy-
denta Łomży". Tej treści baner umiesz-
czony został na ścianie niewielkiej salki 
siedziby oddziału NSZZ Solidarność w 
Łomży. Prawo i Sprawiedliwość, któ-
re reprezentuje dr Agnieszka Barbara 
Muzyk jest nam najbliższe programowo, 
a sama kandydatka jest osobą nam naj-
bliższą patriotycznie - mówił Henryk 
Piekarski, szef łomżyńskiego oddziału i 
inni związkowcy.

Jednoznaczna deklaracja środowiska 
związkowego to jeden z najmocniejszych ak-
centów samorządowej kampanii wyborczej 
w Łomży. Lokalna Solidarność to obecnie w 
dużej części pracownicy komunalnych firm 
oraz oświaty. Partnerem w rozwiązywaniu 
wszelkich problemów są dla nich władze 
miasta. 

- Solidarność zawsze opierała się na dia-
logu społecznym w interesie pracowników 
i ich rodzin - podkreślał Andrzej Kropiw-
nicki, przewodniczący  Regionu Mazow-
sze NSZZ Solidarność, do którego należy 
oddział w Łomży. - Przez ostatnie kilka lat 
ten dialog praktycznie nie istniał. Cały czas 
jednak polityka związku polegała na popie-
raniu ludzi szukających porozumienia, takich 
którym najbliższe są sprawy pracownicze i 
sprawy mieszkańców naszych miast. Istnieją 
wojewódzkie rady dialogu społecznego, ale 
również próbujemy rozmawiać na płaszczyź-
nie samorządu. Takie pierwsze modelowe 
czy wzorcowe porozumienie w tej materii 
zawarliśmy w 2004 roku z  prezydentem Le-
chem Kaczyńskim w Warszawie. Był on bez-
pośrednim pracodawcą dla około 80 tysięcy 
ludzi. W Łomży ta skala jest odpowiednio 

mniejsza, ale tak naprawdę równie  ważna. 
Od działania prezydenta, od zmian w zakła-
dach pracy, od polityki społecznej, polityki 
oświatowej zależy los pracowników, ich ro-
dzin i dzieci - mówił związkowiec.

Przypomniał, że Solidarność zawarła w 
ostatnich latach podobne porozumienie je-
dynie z prezydentem Andrzejem Dudą w 
trzech kwestiach.  

- We wszystkich prezydent się wywiązał. 
Mamy przywrócony wiek  emerytalny, mamy 
troszkę obniżone podatki, mamy porozumie-
nia na każdej płaszczyźnie, aby zapobiegać 
wybuchom społecznym. W momencie, kie-
dy nie ma dialogu pracownicy mają jedyną 
formę jaką mogą wyrazić - protest. Ale my 
nie chcemy protestu, chcemy rozwiązywania 
problemów - powiedział Andrzej Kropiw-
nicki.   

Henryk Piekarski przyznał, że także dla 
niego inspiracją do szukania lokalnych roz-
wiązań najlepszych dla środowisk pracow-
niczych w mieście był dialog zapropono-
wany przez Lecha Kaczyńskiego w czasie 
jego kadencji prezydenta stolicy. W Łomży 
takiego partnera do porozumienia związ-
kowcy dostrzegli w Agnieszce Barbarze 
Muzyk. Tak naprawdę już w okresie, gdy 
była ona głównym organizatorem zmian w 
reformowanym  systemie edukacji. Łomża  
stała się  jednym z nielicznych ośrodków, 
gdzie nikt ze środowiska nauczycielskiego 
nie stracił pracy.           

- Mogę tylko potwierdzić bardzo dobrą 
współpracę w tych latach i  przekonanie, że 
główną troską pani Agnieszki Barbary Mu-
zyk było, żeby ludziom nie stała się krzyw-
da. Teraz czeka nas również trudny okres w 
oświacie - powiedział Janusz Żebrowski, szef 
nauczycielskiej Solidarności w łomżyńskim 
oddziale.     
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Otwarta Poligonowa, na finiszu kilka innych 
inwestycji, ruszyły prace na Niemcewicza, jest 
podpisana umowa na realizację Szmaragdowej i 
wniosek o dofinansowanie Kolejowej. 

Ogłoszono ponadto przetargi na reali-
zację ulic na os. Wschód. A niebawem ma 
być rozpoczęte przygotowanie dokumentacji 
na ulice: Kalinową, Tkacką, Pułkową, Ma-
gnoliową, Słonecznikową i Bursztynową. W 
Łomży rozpoczyna się nowa era komunika-
cyjna, choć miasto tylko dokłada swoje pie-
niądze do pokaźnych funduszy pozyskanych 
z zewnątrz.   

Poligonowa
Przecięcie wstęgi stało się kilka dni temu 

formalnym zakończeniem rozbudowy uli-
cy Poligonowej. Będzie ona służyć przede 
wszystkim przedsiębiorcom posiadającym 
tam firmy i magazyny oraz poprawi dostęp do 
terenów, na które Łomża zaprasza inwesto-
rów. Prace kosztowały prawie 5 mln zł, a 85% 
środków miasto pozyskało z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego na lata 2014 - 2020. Z tej samej puli 
30 milionów złotych z RPO dofinansowany 
jest także przebudowa części ulicy Nowo-
grodzkiej, nowy fragment ulicy Zawadzkiej 
oraz remont ulicy Glogera. 

Rozbudowa ulicy Poligonowej rozpo-
częła się w październiku ubiegłego roku. 
Powstała tam nowa nawierzchnia z betonu 
asfaltowego. Wykonano chodniki i wjazdy 
z kostki polbrukowej, ciągi pieszo-rowero-
we oraz parkingi. Łącznie utworzono 175 
miejsc postojowych. Zaadaptowany został  
istniejący parking dla samochodów osobo-
wych na 24 miejsca. Zbudowano ponadto 
kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne 

oraz przebudowano sieć energetyczną i te-
lekomunikacyjną. Nowa ulica ma długość 
ok. 930 m, w ramach zadania powstał rów-
nież sięgacz o długości 123,67 m. Jest pod 
pewnym względem innowacyjna na skalę 
ponadlokalną. 

- Jest to pierwsza w Łomży nawierzchnia 
SMA wykonana na bazie asfaltu modyfiko-
wanego gumą, jedna z pierwszych w regio-
nie – tłumaczył prezes zarządu łomżyńskiej 
spółki PBK Wojciech Olechwierowicz.

- Otwieramy kolejną ulicę, która zosta-
ła rozbudowana przede wszystkim z myślą 
o przedsiębiorcach, którzy mają zlokali-
zowane tutaj swoje firmy. Chcieliśmy też 
poprawić dostęp do położonych nieopodal 
terenów inwestycyjnych – mówił prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski. Jak dodał, w 
tej kadencji zostało zrealizowanych już wie-
le inwestycji drogowych – tych strategicz-
nych z punktu widzenia komunikacyjnego 
(np. ulica Sikorskiego czy Szosa Zambrow-
ska) - ale również tych mniejszych osiedlo-
wych, jak chociażby Piaski i Podleśna na os. 
Maria.

Ulicę poświęcił ksiądz  Paweł Bejger, 
proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny 
Częstochowskiej. Zanim jeszcze przystąpił 
do kapłańskiego obowiązku podzielił się 
kilkoma słowami refleksji. - Przyszedłem 
podziękować. Powiedzieć, jak wiele dobra 
zostało zrobionego dobra dla tego miasta i 
dla tej parafii, w której pełnię służbę – po-
wiedział kapłan.

Poligonowa to jedna z inwestycji, w któ-
rych znaczący udział ma Urząd Marszał-
kowski.   

Jak budować, ale nie wydawać  
tylko swoich pieniędzy.  

Władze Łomży mają sposoby  

Dokończenie na str. 4

Solidarność 
już wybrała gwaranta spraw pracowniczych  

Dokończenie na str. 3
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Jestem bardzo dumny, że 
był moim dziadkiem. Nie 
miał wykształcenia cieśli, 
a rekonstruował zabytko-
we chałupy, nie był zdu-
nem, a stawiał piece, nie 
był murarzem, a zbudował 
pierwsze murowane domy 
we wsi, miał twarde od pra-
cy dłonie, a robił misterne 
skrzypce - mówi Marek 
Olbryś.

Dyrektor Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Łomży (przedtem 
wieloletni wicedyrektor), specjalista 
od instalacji sanitarnych, polityk  i 
samorządowiec, od kilku kadencji w 
Sejmiku województwa, obecnie wi-
ceprzewodniczący. Bolesław Olbryś, 
ojciec Stanisława i dziadek Marka, 
takich funkcji nie sprawował, ale jest 
dla wnuka źródłem podziwu           

Złote, twarde ręce  

- Prosty człowiek, z podstawo-
wym wykształceniem, został "czło-
wiekiem renesansu", który potrafił 

zrobić prawie wszystko w do-
wolnym fachu budowlanym, 
a - bez przesady - wszystko 
w dziedzinie obróbki drewna. 
Do tego miał po prostu złote 
ręce - dodaje Marek Olbryś.

Henryk Gadomski po-
święcił Bolesławowi Ol-
brysiowi wspomnienie za-
tytułowane "Ostatni lutnik 
kurpiowski". To opowieść o 
chłopaku z Kurpi urodzonym 
przed I wojną światową, któ-
ry trafił z rodzicami na Bia-
łoruś w wojennej zawierusze. 
Wrócił potem na Kurpie, do 
Dębnik. W początkach lat. 
30. ożenił się z Heleną z po-
bliskiej wsi. 

- Wziął się na ambicję, że 
będzie miał  murowany dom. 
Zaczął od  zbudowania cegiel-
ni. Postawił dwa domy - sobie 
i przyjacielowi. Nie bardzo się 
to opłaciło, bo gdy przyszli 
Niemcy, to oczywiście zajęli 
murowany dom na swoją kwaterę, a 
dziadek z rodziną musiał się prze-
nieść  do chlewka – świat rodzinnych 
opowieści pasjonuje Marka Olbrysia.    

Jako fachowiec Bolesław Olbryś 
nie był już wtedy całkowitym ama-
torem. Bo jeszcze jako nastolatek 
spotkał na swojej drodze Wincen-
tego Chętnika i jego syna Adama. 
Wincenty był dla młodego Bolesła-
wa Olbrysia mistrzem. Z Adamem 
potem zwoził do Skansenu w No-
wogrodzie stare kurpiowskie chału-
py i tam je składali.  Nie był rolni-
kiem - ot gospodarstwo takie, żeby 
mieć swoje mleko, kawałek  mięsa, 
trochę kartofli i zboża. Na utrzyma-
nie rodziny pracował w Skansenie u 
Adama Chętnika, a dorabiał "złoty-
mi rękami" fachowca u sąsiadów. Jak 
nie było prądu, to zrobił wiatrak do 
napędzania urządzeń ciesielskich.     

- Nie wiem czy to z tej współ-
pracy wyniósł te cechy, które mi tak 
imponują, czy to po prostu elementy 
twardej osobowości wolnego Kur-
pia, który panów nad sobą nie ma, 
a może sobie najwyżej sam wybrać 
mistrza. Zasady, dyscyplina, porzą-
dek, ciężka praca. Z tym się utożsa-
miam. Wszedłem kiedyś jako dzie-
ciak  do stolarni i przełożyłem jakieś 
narzędzie w inne miejsce. Oj, bar-
dzo był zły na mnie. Byłem jednak 
najstarszym wnuczkiem (dziew-

czynki były tak na dalszym planie) i 
to ja byłem odbiorcą jego opowieści 
i nauk. O wojnie, o tym, co wyczytał 
w pismach, bo lubił czytać, o życiu. 
Ale przede wszystkim o pracy. Tu 
dokładał osobisty przykład: Chodź, 
Maryś (tak mnie nazywał). Zobacz 
jak się trzyma hebel, jak się piłuje. 
Ja mówiłem: Dziadku, ale ja chcę w 
piłkę pograć. On: Jak zrobisz, pój-
dziesz grać. Wtedy miałem trochę 
żal - wiadomo chłopak nastoletni 
- ale teraz wiem jak ważna to była 
nauka - wspomina Marek Olbryś.

Z wielką pieczołowitością gro-
madzi to, co zostało po dziadku: 
łożeczko służące już kilku pokole-
niom, żyrandol z drewna, krzeseł-
ko, jakieś drobiazgi. No i, ma się 
rozumieć, skrzypce. Jedne z kilku 
zaledwie arcydzieł rąk "ostatniego 
kurpiowskiego lutnika".

- Próbował przyuczać młodych, 
ale to trudna sztuka. Nikt nie przejął 
fachu - dodaje Marek Olbryś.    

Twardy charakter, złote serce  

- Dziadek mnie nauczył  w bar-
dzo wiele. To mój ogromny auto-
rytet. Jest taki zestaw prawd, które 
uznaję za swoje: ciężką  pracą trzeba 
dochodzić do wszystkiego; jak już 
coś się zrobi, to powinno na wieki 
służyć; dla każdego działania należy 

znaleźć właściwą formę, nic nie po-
winno się marnować; trzeba zacho-
wywać się z honorem. Dziadek nie 
był czułostkowy, raczej oschły, ale 
widać było wrażliwość skrytą pod 
tą twardą skorupą - mówi Marek 
Olbryś.

Tej wrażliwości dawał wyraz 
przede wszystkim w muzyce. Wy-
twarzał własnoręcznie basetle, li-
gawki, a kiedy jeszcze bardziej po-
znał tajniki drewna, także skrzypce. 
Wraz z żoną dołączyli do kapeli 
działającej w skansenie. On    grał 
na basetli, akordeonie, harmonii 
pedałowej na skrzypacach. Ona 
śpiewała i tańczyła. Podobno przed 
wojną wystąpili przed prezydentem 
Ignacym Mościckim. Kiedy w 1980 
roku na Ziemię Łomżyńską zjechał 
noblista Czesław Miłosz, babcia 
Helena także porwała go w tany.     

- Można uznać, że 
potrafił tworzyć rzeczy 
o wielkich rozmiarach – 
całe chałupy, piece, czy 
meble, ale ciągnęło go do 
rzeczy wielkich w tym 
innym wymiarze – wy-
konywania delikatnego 
instrumentu muzycznego, 
grania, wiedzy – uważa 
Marek Olbryś.          

O zabawie, o Kurpiach 
też uczył się od dziadka 
Bolesława. Chociaż może 
jednak bardziej od babci 
Heleny.

- Zabierała mnie na 
uroczystości. Pamiętam 
jeszcze organizowane z 
domu „Boże obiady” z są-
siadami, muzykowaniem. 
Kiedy już była starsza, 
narzekała na swoje zdro-
wie. Zdrowiała momen-
talnie, gdy okazywało 
się, że trzeba jechać na 

festiwal Kazimierza czy gdzieś w 
Polskę. Rodzina miala nawet chy-
try plan, aby zacząć organizować 
jakieś przeglądy i festiwale dla jej 
dobrego samopoczucia- uśmiecha 
się Marek Olbryś.

Bolesław Olbryś zmarł 25 lat 
temu.           

- Czy coś mam po dziadku? 
Mam nadzieję, że wiele, bo wie-
le chciałbym mieć: wytrwałość, 
pracowitość, przekonanie, że to 
praca prowadzi do celu, precyzja. 
Kocham drewno tak, jak on. Lu-
bię pracować w naszej „Miłkówce” 
(nazwa pochodzi od imienia żony), 
w lesie wokół. Dziadek Bolesław 
miał takie  określenie „sowizdrzał” 
na mężczyzn lekkoduchów, nie-
poważnych. Mam nadzieję, że go 
swoim życiem przekonuję, że nie 
jestem sowizdrzałem.         

ludzie
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Agnieszka Barbara 
Muzyk przyznała, że po-
parcie związku ma dla niej 
wielkie znaczenie, także 
emocjonalne. 

- Jestem z pokole-
nia, które jeszcze pamięta 
tworzenie Solidarności 
na Ziemi Łomżyńskiej, 
bo to się odbywało także 
w moim domu rodzin-
nym. Pamiętam atmosferę 
rozmów o wolnej Polsce, 
rozwożone z tatą ulotki, 
dumę z noszenia znacz-
ka Solidarności- mówi-
ła. - I okazuje się, że nie 
ma przypadków. Historia 
zatoczyła koło i mam za-
szczyt kandydować  z re-
komendacją partii, która o 
sprawy pracownicze trosz-
czy się i zabiega ramię w 
ramię z Solidarnością. 
Partii która nie wstydzi 
się polskości. W dodat-
ku moje pierwsze więk-
sze spotkanie wyborcze 
odbywa się wśród ludzi 
Solidarności, a nie wśród 
jakichś fajerwerków.

Jak przyznała kan-
dydatka Prawa i Spra-
wiedliwości, cieszy się 
z poparcia Solidarności 
tym bardziej, że to nie re-
alizacja jakiejś woli narzuconej z 
zewnątrz, a wspólne, uzgodnione 

i przedyskutowane stanowisko 
łomżyńskich związkowców.         

- Pan przewodniczący zwrócił 
uwagę jak wiele osób pracuje w za-

kładach, które bezpośrednio 
czy pośrednio podlegają 
prezydentowi miasta. Dla 
mnie bycie pracodawcą ty-
sięcy ludzi to nie przywilej 
czy okazja do cieszenia się 
władzą, a zobowiązanie i 
odpowiedzialność. Widzi-
my początki kampanii w 
otoczce pikników, koncer-
tów, błyskotek. Jedna sprawa 
to, że są to pieniądze z bu-
dżetu miasta, a nie osobiste 
przeznaczone na kampanię. 
Druga - to praca ludzi ze 
spółek miejskich, którzy 
muszą obsługiwać te wyda-
rzenia. Oni się nie bawią... 
To setki osób, które w niewi-
doczny zwykle sposób dbają 
żeby było ciepło, czysto, 
bezpiecznie. Tak, naprawdę 
bardzo się cieszę, że jestem 
tutaj,  a nie produkuję prze-
kazów jakie to z Łomży "za-
bawowe" miasto. Chciałam 
właśnie zacząć poważnie i 
merytorycznie, uczciwie, z 
szacunkiem dla ludzi, którzy 
pracują - mówiła Agnieszka 
Barbara Muzyk.                         

W jej ocenie, w mieście, 
zanim można będzie sobie 
pozwolić na rzeczy ekstra-
waganckie, trzeba zadbać o 
podstawę, czyli  ludzi, któ-

rzy pracują w miejskich zakładach i 
instytucjach. 

- W oświacie mamy zatrud-
nionych około 1150 nauczycieli  
i około 500 pracowników admi-
nistracji i obsługi. Nauczycieli 
uchroniliśmy przed utratą pracy, 
ale w tej drugiej grupie  konieczny 
jest program urealniania zarob-
ków. Edukacja to w ogóle duma 
i wizytówka naszego miasta. 
Znacznie bardziej  w roku 600-le-
cia praw miejskich powinna być 
tematem promocji niż np. walka 
bokserska.  Czy pieniądze miej-
skie wydajemy na rozwój dzieci, 
młodzieży bądź troskę o naszych 
pracowników czy na inne cele? To 
w ogóle rodzi pytanie jak pienią-
dze zamierzamy dystrybuować, 
na co przeznaczać. Ja deklaruję 
dialog. By nie z pozycji autokra-
tycznej, monarszej decydować o 
losach miasta - mówiła.  

Kolejna deklaracja Agnieszki 
Barbary Muzyk dotyczyła  konsul-
tacji i rozmów o przyszłości i kie-
runku rozwoju spółek miejskich, 
aby decyzje zapadały w uzgodnieniu 
z pracownikami 

- Drzwi mojego gabinetu za-
wsze były  i zawsze są otwarte dla 
Solidarności. Zaszczytem jest dla 
mnie, że zawieramy to porozumie-
nie na piśmie i oficjalnie. To jest 
absolutnie kluczowe żeby zbudo-
wać sensowną przyszłość, mądrą 
i gospodarną dla naszego miasta 
- powiedziała Agnieszka Barbara 
Muzyk.

polityka

Solidarność już wybrała gwaranta spraw pracowniczych  

Agnieszka Barbara Muzyk i Janusz Żebrowski, szef oświatowej Solidarności w Łomży
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Wszystkie te inwestycje służą 
poprawie bezpieczeństwa – mó-
wił członek zarządu województwa 
podlaskiego Stefan Krajewski. 
- Nowa droga przyczyni się do 
zmniejszenia kosztów eksploata-
cji, gdyż przez ostatnie lata często 
trzeba było ją łatać i cerować – 
powiedział z kolei Marek Olbryś, 
wiceprzewodniczący sejmiku wo-
jewództwa podlaskiego i dyrektor 
MPGKiM w Łomży.

Reprezentująca Radę Miejską 
wiceprzewodnicząca Alicja Konop-
ka podkreśliła, że w żadnej ze swych 
licznych kadencji w samorządzie nie 
pamięta takiego rozmachu inwesty-
cyjnego na drogach.  

- Na tej ulicy jest przedsiębior-
czość. Gdy dziś spojrzymy na plan 
miasta, to nie znajdziemy takiego 
miejsca, które byłoby zaniedbane. 
W tej kadencji widać jak Łomża z 
dnia na dzień pięknieje, ale, co waż-
ne, staje się miastem coraz bardziej 
bezpiecznym – podsumował odpo-
wiadający za sprawy gospodarcze w 
mieście, zastępca prezydenta An-
drzej Garlicki. Dodał, że w przy-
szłym roku dokończony zostanie 
remont ulicy Magazynowej oraz 
sięgacz prowadzący do znajdujących 
się tam firm. 

Niemcewicza
W ubiegłym tygodniu ruszyły 

prace remontowe na ulicy Niemce-
wicza. Jest   zamknięty ruch na od-
cinku od ul. Przykoszarowej do Ma-
łachowskiego, chociaż mieszkańcy 
mogą korzystać ważnego w tej oko-
licy parkingu. Roboty są  uzależnio-
ne od warunków pogodowych, ale 
zakończenie tego etapu jest przewi-
dywane na koniec października.

Prace na tym odcinku polegają 
na frezowaniu i rozbiórce istnie-
jącej nawierzchni oraz wykonaniu 
nowych warstw konstrukcyjnych. 
Zostanie przebudowana również 
istniejąca kanalizacja deszczowa. Po 
wykonaniu tego etapu, dalsze robo-
ty będą przesuwały się w stronę ul. 
Zawadzkiej.  

Także  w przypadku Niemce-
wicza miasto skutecznie zabiegało 
o dofinansowanie z "Rządowe-
go Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej In-
frastruktury Drogowej". Umowę 
na ponad 1 mln zł w Podlaskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Bia-
łymstoku podpisał prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski 
wśród przedstawicieli 17 jednostek 
samorządowych.   

Dotacja na remont ulicy Niem-
cewicza, czyli zadanie "Rozbu-
dowa drogi gminnej nr 101081B 
w Łomży" wynosi 1 082 845,99 
zł. Jak podkreśla prezydent Ma-
riusz Chrzanowski, jest to jedno z 
priorytetowych zadań, głównie ze 
względu na bezpieczeństwo dzieci 
uczęszczających do Szkoły Pod-
stawowej nr 10 oraz Publicznych 
Przedszkoli nr 14 i 15. Spotkał się 
zresztą ze społecznościami tych 
placówek i przedstawicielami ro-
dziców przekazując informacje  o 
dojazdach w ich pobliże oraz har-
monogram prac. 

Zakres remontu ulicy Niemce-
wicza obejmie rozbudowę 680-me-
trowego odcinka wraz z budową i 
przebudową infrastruktury tech-
nicznej od skrzyżowania z ulicą 
Przykoszarową do skrzyżowania z 
ul. Zawadzką. Wybudowana i prze-
budowana ma być kanalizacja desz-
czowa, sieć wodociągowa oraz sieć 
elektryczna. Ponadto ulica zyska też 
nowe oświetlenie.

Realizacja zadania jest rozpisana 
na 2 lat, przy czym co najmniej 40 
proc. prac musi zostać wykonanych 
jeszcze w tym roku. Całkowity koszt 
inwestycji to 5,9 mln zł. Termin roz-
poczęcia robót przewidywany jest 

na połowę września, zaś całość ma 
być gotowa za rok.

Warto dodać, że w ciągu obecnej 
kadencji samorządu, Miasto Łom-
ża w ramach "Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019" otrzy-
mało z Podlaskiego Urzędu Woje-
wódzkiego 50-procentowe dofinan-
sowanie na budowę ulicy Wiosennej 
(2015) oraz przebudowę Szosy  Za-
mbrowskiej i Polowej (2016).

Kolejowa
Na pierwszym etapie uzgod-

nień jest najnowszy projekt mający 
poprawić infrastrukturę komuni-
kacyjną w Łomży. Kilka dni temu 
w Podlaskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Białymstoku został złożony 
wniosek o dofinansowanie z "Pro-
gramu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019" budowy ulicy Ko-
lejowej w Łomży. Wartość całko-
wita zadania szacowana jest na 7,4 
mln zł, zaś wnioskowane wsparcie 
o jakie ubiegają się władze Łomży 
wynosi 3 mln zł. Realizacja przed-
sięwzięcia planowana jest w przy-
szłym roku.

Zdaniem prezydenta Mariu-
sza Chrzanowskiego, budowa uli-
cy Kolejowej zwiększy mobilność 
mieszkańców oraz zapewni uła-
twienia dla instytucji i firm prowa-
dzących działalność gospodarczą 
w jej pobliżu. - Projekt wpłynie 

na zwiększenie płynności ruchu, 
zapewniona zostanie lepsza komu-
nikacja w mieście, a także powsta-
ną korzystne warunki dla rozwoju 
przedsiębiorczości w Łomży. Po-
prawi się dostępność do terenów 
inwestycyjnych o powierzchni 
około 250 ha – informuje Mariusz 
Chrzanowski podkreślając, że to 
odważna decyzja, która otworzy 
tereny powstałe po scaleniu nieru-
chomości przy ul. Żabiej.

Inwestycja polega na budowie 
nowej drogi o długości 781 metrów 
od ul. Sikorskiego do ul. Towarowej. 
- W ten sposób połączymy ulicę 
Sikorskiego z aleją Piłsudskiego, co 
odciąży ruch na Al. Legionów i ul. 
Spokojnej – podkreśla zastępca pre-
zydenta Andrzej Garlicki. 

Podpisana już została umowa na 
budowę ulicy Szmaragdowej, czy-
li kluczowej drogi w dynamicznie 
rozwijającej się części miasta, gdzie 
koncentruje się obecnie wieloro-
dzinne budownictwo mieszkaniowe. 
Został już ogłoszony przetarg zwią-
zany z tą inwestycją.     

- W tym rejonie między osie-
dlem Wiosennym a Szosą do Mę-
żenina przybywa naszemu miastu 
mieszkańców, tych malutkich, ale 
też łomżyniaków, którzy wracają w 
rodzinne strony. Musimy zadbać o 
komfort ich życia budując ulice, ale 
także elementy infrastruktury spor-
towej czy rekreacyjnej – mówi Ma-
riusz Chrzanowski. 

Jak budować, ale nie wydawać tylko swoich 
pieniędzy. Władze Łomży mają sposoby  

Projekt rozbudowy bulwarów nad 
Narwią przedstawiły władze Łomży 
podczas spotkania  z mieszkańcami w 
Porcie Łomża. Będzie to przedsięwzię-
cie na lata i na wiele milionów złotych.

Już wcześniej pojawiały się z 
ratusza sygnały, że kolejny etap 
zagospodarowania brzegu Narwi, 
czyli postulowany przez pokolenia 
łomżyniaków "powrót miasta nad 
rzekę", należy do ważnych tematów 
inwestycyjnych . A także, że będzie 
to odwrócenie koncepcji, która po-
wstała jeszcze w poprzedniej kaden-
cji, czyli poprowadzenia bulwarów 
do stadionu miejskiego i tzw. stare-
go mostu między Łomżą a Piątni-
cą. Spotkanie prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego, jego zastępcy 
Andrzeja Garlickiego oraz autorów 
koncepcji potwierdziło przewidy-
wania - ma być przedłużenie do-
tychczasowego fragmentu, ale w 
kierunku plaży miejskiej i mostu im. 
Henryka Dobrzańskiego "Hubala".            

Jak informuje portal lomza.pl, 
na 800-metrowym odcinku mają 
powstać  m.in. ścieżki dla spacero-
wiczów i rowerzystów, punkty małej 
gastronomii, boiska do gier i rekre-
acji  sportowej, place zabaw. 

"Nie boimy się dużych, odważ-
nych inwestycji, a o tych najważniej-
szych chcemy rozmawiać z miesz-
kańcami. Bulwary od lat cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem ze 
strony łomżyniaków, ale i również 
osób z okolicznych miejscowości, 
które przyjeżdżają tam wypocząć. 
Wspólnie zdecydowaliśmy, żeby roz-
budowa bulwarów była realizowana 
w kierunku plaży miejskiej. Dzięki 
temu możliwe będzie uaktywnienie 
strefy rekreacyjnej" - cytuje portal 
słowa prezydenta Mariusza Chrza-

nowskiego, który także stwierdził, że 
za koncepcją "do plaży" przemawiają 
także względy ekonomiczne.

Wstępnie koszt drugiego etapu 
rozbudowy bulwarów szacowany 
jest na około 17 mln zł. Wydaje się 
jednak wątpliwe, aby to wystarczyło. 
Tereny nadrzeczne mają status "za-
lewowych". Aby uchronić przyszłe 
ścieżki, alejki, budowle, urządzenia  
przed wylewami Narwi (wiosenne 
są prawie zawsze, a w ubiegłym roku 
były też jesienne i zimowe), trzeba 
będzie wykonać bardzo solidny wał 
osłonowy na całej długości nowego 
fragmentu. Mówili  o tym uczestnicy 
spotkania, czyli głównie właściciel 
nadrzecznych działek (trzeba będzie 
wiele z nich wykupić), którzy dobrze 
wiedzą jak zachowuje się Narew.

"Teren na wale zostanie pod-
niesiony o 2 metry, aż do mostu 
Hubala. Nie będzie takiej sytuacji, 
że rzeka zaleje ścieżkę rowerową – 
rozwiewał wątpliwości projektant 

Stefan Wyczkowski z firmy Zene-
ris. Powstanie też zabezpieczenie 
przed przesiąkaniem wody. - Pozo-
staje kwestia wody opadowej, która 
też będzie odprowadzana. Przy sa-
mym wale zaprojektowany jest też 
rów. Ma on za zadanie zebrać całą 
wodę z położonych wokół działek. 
Z niego woda będzie odprowadza-
na do rzeki. Przepusty mają klapy 
i nie przepuszczą wody – precyzo-
wał Krzysztof Święcki, naczelnik 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Łomży. Posiadacze działek 
będą mieli możliwość również ich 
podniesienia, jeżeli zdecydowaliby 
się rozwijać tam działalność gospo-
darczą"  - podaje lomza.pl. 

Według zapowiedzi Ratusza, 
"bulwary nad Narwią mają stanowić 
przestrzeń integrującą lokalną spo-
łeczność przez stworzenie miejsca 
do organizowania rozmaitych im-
prez, jak wystawy plenerowe, festy-
ny, jarmarki oraz z przeznaczeniem 

na spotkania, pikniki 
czy rekreację sportową. 
Znajdą się tam m.in. 
ścieżki pieszo-rowero-
we, mała gastronomia, 
place zabaw, boisko re-
kreacyjne do gry w siat-
kówkę plażową, altanki 
do spożywania posił-
ków"

- Chcemy, aby po-
wstał plaża miejska z 
prawdziwego zdarzenia 
z pełną infrastrukturą 
– podkreślał prezydent 
Mariusz Chrzanow-
ski, czyli  budynkiem 

obsługi plaży, w którym znajdą się 
natryski z przebieralniami, toalety i 
pomieszczenia magazynowe np. na 
sprzęt sportowy oraz zewnętrzne 
prysznice. Projekt ma uwzględniać 
dostępność bulwarów dla osób nie-
pełnosprawnych. 

Zadanie ma być podzielone na 
części i realizowane przez najbliższe 
lata. Prezydent Mariusz Chrzanowski 
i jego zastępca Andrzej Garlicki za-
powiadają poszukiwanie finansowania 
zewnętrznego, liczą też, że pomniejsze 
inicjatywy uda się zawrzeć w kolej-
nych budżetach obywatelskich.   

- W pierwszej kolejności ma być 
zbudowany wał z ciągiem pieszo 
-rowerowym - zapowiadał Andrzej 
Garlicki. Jak poinformował , jed-
nym z elementów całego projektu 
będzie budowa sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu Zdrojowej i 
Sikorskiego. Jeszcze w tym troku 
miałoby ruszyć planowanie geode-
zyjne, a także wykupy gruntów. 

- Na ten cel przeznaczymy mak-
symalnie 2,5 mln zł - stwierdził za-
stępca prezydenta.  

Przypomnijmy, że Grupa Me-
dialna Narew, a przede wszystkim 
jej szef Artur Filipkowski, od dawna 
popiera "zwrot" miasta ku rzece, a 
także proponuje pewne dodatkowe 
atrakcje z tym związane.  

- Ponieważ most przy plaży miej-
skiej nosi imię Henryka Dobrzań-
skiego "Hubala", czyli olimpijczyka 
i żołnierza 1939 roku, spadkobiercę 
najwspanialszych tradycji polskiej 
jazdy, chcielibyśmy rozwinąć tę hi-
storyczno - militarną refleksję dalej. 
Most między Łomżą a Piątnicą na 
drodze 61 (tzw. stary) jest na razie 
bezimienny. Proponujemy, aby jego 
patronem został kolejny związany z 
Łomżą kawalerzysta, porucznik hu-
sarski Zygmunt Zbierzchowski, który 
odegrał doniosła rolę w bitwie pod 
Wiedniem. Mamy w perspektywie 
kilku lat także budowę nowego mostu 
na Narwi na trasie Via Baltica i ob-
wodnicy Łomży. To mógłby być most 
imienia marszałka szlachty łomżyń-
skiej Kazimierza Pułaskiego, czyli ko-
lejnego wyśmienitego jeźdźca, twórcę 
konnych formacji armii Stanów Zjed-
noczonych Ameryki, gdzie także wal-
czył. Uzasadnieniem dla tego patrona, 
bohatera dwóch narodów, jest także 
to, że most będzie podstawową drogą 
dla amerykańskich oddziałów stacjo-
nujących w Orzyszu i Bemowie Pi-
skim.  Między tymi trzema  mostami  
powinien  powstać unikalny, pierwszy 
chyba w Polsce Szlak Chwały Polskiej  
Jazdy. Pierwsze elementy - przynaj-
mniej informacyjne - mogłyby się 
znaleźć już na nowym odcinku bul-
warów - wyjaśnia Artur Filipkowski, 
szef Grupy Medialnej Narew.                

Miasto znów zwraca się ku Narwi 
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Łomża 
przyjazna  

dla seniorów 
Bogaty pakiet ciekawych pomysłów 
zaprezentowali przedstawiciele komi-
tetu wyborczego „Przyjazna Łomża”, 
którzy od polityki senioralnej rozpo-
częli przedwyborcze przekonywanie do 
swego programu.

Przedstawicieli dojrzalszego po-
kolenia łomżyniaków zaprosili do 
sali Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego obecni radni Dariusz Doma-
siewicz i Tadeusz Zaremba, którzy 
są „twarzami” nowego podmiotu, a 
jeden z nich weźmie prawdopodob-
nie udział w rywalizacji prezydenc-
kiej (internetowe prawybory wygrał 

nieznacznie Dariusz Domasiewicz, 
który już mówi o nowym podmiocie 
„mój komitet”). 

On także otworzył spotkanie 
„Godne życie seniorów w przy-
jaznym otoczeniu” wprowadzając 
pierwszy konkretny pomysł: obni-
żenie opłat za odpady dla seniorów 
samotnych o 50 procent i o 25 proc. 
dla mieszkających we wspólnych 
gospodarstwach domowych.         

Ewa Chludzińska to także rad-
na kończącej się kadencji, działaczka 
ZNP

- Senior dla mnie to znaczy oso-
ba aktywna, a według stereotypu - 
samotna schorowana, nieaktywna, 
ukryta. Chcemy przeciwko temu 
walczyć. Granice starości to rzecz 
umowna, kwestia bardzo indywi-
dualna Osoby starsze to niespożyty 
potencjał, który powinien być wy-

korzystywany, to osoby o wielkim 
doświadczeniu, wykształceniu osoby 
które znają życie i są pragmatyka-
mi, z czego trzeba korzystać. Nie 
ma w dokumentach naszego miasta 
całościowego programu na rzecz 
seniorów, tematy pojawiają w pro-
pozycjach poszczególnych strategii 
– mówiła. 

Przedstawiła też kilka wartych 
wprowadzenia inicjatyw. Jedna z 
nich to  Społeczny Bank Czasu. 
Rozwiązanie stosowane jest już Pol-
sce. Polega na „płaceniu czasem” za-
miast pieniędzmi we wzajemnej wy-
mianie usług: jednego dnia ja tobie 
pomagam w sprzątaniu, kolejnego 
– ty mnie w zakupach,         

Kolejna idea to „Seniorzy se-
niorom”, czyli też wymiana usług: 
fachowiec pewnej specjalności np. 
hydraulik dokonuje pewnej naprawy, 

a ktoś przygotowuje dla niego ciasto. 
Potrzebny jest tylko sposób koordy-
nowania informacji o potrzebach. 
Ważna byłaby „Infolinia dla senio-
rów”, którzy w trudnych sytuacjach 
swojego codziennego życia nie bar-
dzo mają się gdzie zwrócić o pomoc. 
„Pudełko” czy Koperta życia” to też 
rozwiązanie znane, ale w Łomży nie-
obecne. Polega na pozostawianiu da-
nych o stanie zdrowia schorzeniach, 
lekach w lodówce (to najłatwiejszy 
do rozpoznania i powszechny sprzęt 
domowy). Jest jeszcze „Książka na 
telefon”, czyli możliwość skorzysta-
nia z publicznej biblioteki, z której 
raz w tygodniu rozwożone byłyby 
zamówione woluminy.

Kolejni przedstawiciele „Przy-
jaznej Łomży” także skupili się na 
konkretnych rozwiązaniach. Iwo-
na Matyjaszczyk mówiła potrzebie 
powołania przy prezydencie pełno-
mocnika zbierającego informacje i 
koordynującego działania.

- Mógłby to być np. aktywny se-
nior – stwierdziła.

Dalsze propozycje to informa-
tor ze wskazówkami i „namiarami” 
na różne ważne instytucje i służby 
oraz wykorzystanie bazy szkolnej na 
inicjatywy dla seniorów. 

- Seniorze, wyjdź z domu, bądź 
aktywny, a my cię wesprzemy – za-
kończyła.

Stanisław Szostak zapropono-
wał utworzenie placówki opiekuń-
czo – rehabilitacyjnej, Krzysztof 
Cieśliński poinformował o wdraża-
niu przez Łomżyńską Spółdzielnię 
Mieszkaniową idei pomocy senio-
rom przez administrację osiedli np. 

w sprawie internetowej rejestracji 
wizyt lekarskich, a z czasem jeszcze 
innych „e-usług”. 

Kilkakrotnie powracały w wy-
powiedziach także kwestie koniecz-
nego wsparcia przez miasto opieki 
hospicyjnej, rodzinnych ogródków 
działkowych, Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku i innych inicjatyw, z 
których starsi mieszkańcy lubią ko-
rzystać.     

Podsumowujący programowe 
propozycje Tadeusz Zaremba pod-
kreślił, że w większości wymagają 
one dobrej woli, intergacji i współ-
działania, a niekoniecznie poważ-
nych nakładów finansowych, aby 
rzeczywiście łomżyńscy seniorzy  
mogli mówić o „godnym życiu w 
przyjaznym otoczeniu”.         

Andrzej Mioduszewski, radny powiatu zambrowskiego, 
przedsiębiorca, samorządowiec, walczy o funkcję burmistrza 
Zambrowa, jako reprezentant Prawa i Sprawiedliwości. 

W prezentacji kandydata wzięli udział parlamenta-
rzyści z województwa podlaskiego: posłowie Krzysztof 
Jurgiel (szef wojewódzkich struktur PiS), Bernadeta 

Krynicka, Lech Antoni Kołakowski i Jacek Bogucki 
oraz przedstawiciele zambrowskiego środowiska PiS. 

- Andrzej Mioduszewski, to kandydat który ma 
doświadczenie, jako przedsiębiorca i potrzebną wiedzę 
teoretyczną. Wierzę, że godnie będzie reprezentował 
Prawo i Sprawiedliwość w wyborach, a nastęnie sukce-
sywnie realizował politykę rozwoju Zambrowa – mówił 
Krzysztof Jurgiel.  

Kandydat na burmistrza Zambrowa z ramienia PiS 
jest przedsiębiorcą, samorządowcem i właścicielem go-

spodarstwa rolnego. 
- Decyzja ta wymagała ode mnie głębokiego na-

mysłu. Zdaje sobię sprawę, że jest to bardzo odpowie-
dzialna funkcja. Zambrów nie jest małym miastem i za-
rządzanie nim wymaga wielu umiejętności. Jednak nie 
ma zarządzania bez odpowiedniej współpracy między 

różnorodnymi śro-
dowiskami – tłu-
maczył Andrzej 
Mioduszewski. 

Zdaniem Jacka 
Boguckiego, posła 
Prawa i Sprawie-
dliwości takich 
kandydatów warto 
rekomendować i 
wspierać. Wszyst-
ko po to, by miesz-
kańcy Zambrowa 
mieli realny wybór. 
Z kolei poseł Lech 
Antoni Kołakowk-
si podkreślał jak 
ważne dla miasta i 
powiatu są kolejne 
środki z rozdania 

krajowego, jak i te pochodzące z Unii Europejskiej. 
- Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie starał się 

maksymalnie wspierać te mniejsze miasta, w tym także 
Zambrów. Powiat zambrowski wymaga dodatkowych 
środków dla rozwoju miasta, żeby mieszkańcy mogli tu 
godnie żyć i pracować – zapewniał poseł Lech Antoni 
Kołakowski. 

Szczegółowy program Andrzeja Mioduszewskiego 
zostanie zaprezentowany w czasie Podlaskiej Konwencji 
Wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w połowie września. 

Andrzej Mioduszewski kandydatem PiS  
na burmistrza Zambrowa 

"Łomżo ma!" zaśpiewał seniorom zespół Maryna

Tadeusz Zaremba, jeden z twórców 
Przyjaznej Łomży

Andrzeja Mioduszewskiego (pierwszy z prawej) w walce o Zambrów wspierają posłowie Krzysztof Jurgiel 
(w środku) i Jacek Bogucki
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Marlena Siok: - Panie Dyrektorze, 
spotykamy się  w trakcie Podlaskiego 
Święta Kukurydzy. Jest to jedno z waż-
niejszych wydarzeń organizowanych 
przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego.... 

Adam Niebrzydowski: - Tak, 
jest to prawdziwe święto kukurydzy. 
W ostatnich latach roślina ta stała 
się jednym z liderów w rankingu 
upraw rolnych, głównie za sprawą  
producentów mleka. Jeszcze dwa-
dzieścia kilka lat temu, nikt by nie 
pomyślał, że ta roślina będzie upra-
wiana na terenie całego kraju. Jed-
nak stało się to faktem. Dzisiaj ma 
znaczenie strategiczne, jeżeli chodzi 
o pasze objętościowe, również w 
województwie podlaskim.
M.S: - Wrześniowe święto kukurydzy 
w PODR to także doskonała okazja, by 
wybrać te najbardziej odpowiednie 
odmiany. 

A.N: - Co roku wchodzą no-
wości. W tej chwili na naszych po-
lach doświadczalnych mamy ponad 
140 odmian z 24 firm nasiennych. 
Zmienia się nie tylko agrotechnika, 
ale zmieniają się także same upra-
wy, pod względem genetycznym. Z 
tymi nowościami przyjeżdżają do 
nas właśnie przedstawiciele firm 
nasiennych. Prezentują je rolnikom, 
podpowiadają, doradzają. W tym 
roku mamy doskonały przykład jak 
ważny jest taki dobór. Mimo nieko-
rzystnych warunków i suszy, właści-
wa agrotechnika i wybór odmiany 
powoduje, że straty można w jakiś 
sposób niwelować. 
M.S: - Rolnicy chętnie odwiedzają takie 
właśnie wydarzenia?

A.N: - Zdecydowanie. To spo-
tkanie, to nie tylko świętowanie i 
cieszenie się, ale przede wszystkim 
pogłębianie wiedzy, wymiana do-
świadczeń i nawiązywanie nowych 
znajomości. Gościmy firmy z całego 
kraju, które przywożą ze sobą kom-
pleksową wiedzę i teorię, ale, co naj-
ważniejsze, dobrą praktykę. Rolnicy 
chętnie przyglądają się, dopytują i 
przenoszą spostrzeżenia do swoich 
gospodarstw.
M.S: - Podlaskie Święto Kukurydzy, 
to jedna z najważniejszych imprez 
wystawienniczych,  targowych czy na-
ukowych organizowanych przez Pod-
laski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Szepietowie obok wiosennych i jesien-
nych Targów Ogrodniczych  no i chyba 
największego wydarzenia - Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych... 

A.N: - Tak, wystawa zwierząt 
hodowlanych była wyjątkowa. Była 
wydarzeniem o randze krajowej, 
rekordowym pod względem liczby 
odwiedzających. W ciągu dwóch 
dni zgromadziła ponad 120 tysięcy 
gości. Bardzo cieszymy się, że zy-
skała tak dużą renomę. Słyszeliśmy 
wiele pochwał, co z pewnością mo-
bilizuje do dalszego działania.  
M.S: - Rozwój i postęp technologiczny w 
rolnictwie można zauważyć na każdym 
kroku. A ja sytuacja wygląda w woje-

wództwie podlaskim? Czy rolnicy chcą 
zdobywać wiedzę, szukają nowych roz-
wiązań by ich gospodarstwa były moż-
liwie najbardziej innowacyjne, a co za 
tym idzie rentowne?

A.N: - Można powiedzieć, że 
innowacje są motorem napędowym 
we wszystkich dziedzinach, także 
w rolnictwie. Widzimy, że postęp 
technologicznych rozwiązań wkra-
cza w nasze życie bardzo szybko, 
także w sferę rolnictwa. Od tego nie 
ma odwrotu. Coraz nowsze techno-
logie, maszyny. To wszystko wkra-
cza na polskie, ale także podlaskie 
pola. Myślę, że to kwestia kilku lub 
kilkunastu lat i technologia będzie 
coraz bardziej zaawansowana, coraz 
bardziej zinformatyzowana. Widzi-
my, że rolnicy coraz chętniej przy-
jeżdżają, dopytują, szukają nowych 
rozwiązań i co najważniejsze wdra-
żają te innowacyjne technologie.  
M.S: - Od ponad roku w Szepietowie 
działa także Centrum Technologii Rol-
no – Spożywczych, które właściwie 
jest takim dopełnieniem wiedzy, prze-
kształcaniem teorii w praktykę...

A.N: - Obecny rząd umożliwił 
rolnikom tak zwaną sprzedaż bez-
pośrednio. Oznacza to, że mogą oni 
oferować swoje produkty prosto z 
gospodarstw. Aby w tym pomóc 
uruchomiliśmy w naszym Podla-
skim Centrum Technologii Rolno - 
Spożywczych możliwość kształcenia 
rolników, gdzie zdobywają wiedzę, 
jak przetwarzać płody rolne. Często 
spotykałem się z opiniami, że jest to 
skomplikowane, trudne, opatrzone 
wieloma rygorystycznymi przepisa-
mi. Okazuje się, że wcale nie. Wy-
starczy przyjechać tutaj i zobaczyć, 
że jest to naprawdę proste. Warunki, 
jakie trzeba spełnić do takiej sprze-
daży, przetwórstwa, we własnym go-
spodarstwie są ograniczone napraw-
dę do minimum. Dzięki działaniom 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi praktycznie każde gospodar-
stwo może je spełnić. Jest to bardzo 
korzystne dla gospodarstw, jeżeli 
chodzi o powiększenie budżetu. 
Sprzedaż bezpośrednia umożliwia 
ominięcie pośredników. Skraca cały 
łańcuch marketingowy. Dzisiaj od 
rolnika można kupić produkty od-
znaczające się nie tylko smakiem, 
ale także dobrą jakością. A w wo-
jewództwie podlaskim szczególnie 
mamy się czym pochwalić. nasze 
Centrum pozwala rolnikom uzy-
skać obszerną i przydatną wiedzę. 
W ubiegłym roku zaczęliśmy pro-
wadzić szkolenia na większą skalę. 
Zainteresowanie było bardzo duże. 
Zrealizowaliśmy cztery moduły w 
kierunku przetwórstwa mięsa, so-
ków, mleka i suszu. W tej chwili 
usługowo tłoczymy soki z owoców 
i warzyw. Jest niesamowite zaintere-
sowanie. Mamy bardzo duże zamó-
wienia. Ustawiają się wręcz kolejki. 
W sierpniu mieliśmy szkolenie z 
przetwórstwa mleka i mięsa. W tym 
przypadku także było bardzo duże 
zainteresowanie. To pokazuje, jak 
potrzebne było takie centrum. W 
tej chwili staramy się wesprzeć tych 
rolników, którzy nie mają możliwo-
ści we własnym gospodarstwie prze-
twarzać, np. na soki, swoich produk-
tów.  My im w tym pomagamy i 
podpowiadamy, w jaki sposób mogą 
pozyskać środki na  zakup  urządzeń  
czy jakie warunki muszą spełnić. 
Stworzyliśmy po prostu komplek-
sową ofertę dla podlaskich rolników. 
M.S: - Od wielu lat dominującym kie-
runkiem w województwie podlaskim 
jest produkcja mleka. Czy widoczne są 
również inne kierunki, zmiany?  Czy 
jednak  mleczarstwo króluje?

A.N: - Tak, zgadza się. Jesteśmy, 
można powiedzieć, krainą mlekiem 
płynącą. Co czwarta szklanka mleka 

wyprodukowana w Polsce pochodzi 
z województwa podlaskiego. Tu-
taj znajdują się największe gospo-
darstwa  o tej specjalizacji, a także 
największe podmioty skupujące. Co 
więcej, w województwie podlaskim 
mamy najwyższą w kraju cenę su-
rowego produktu. Także obsada by-
dła w stosunku do użytków rolnych 
jest największa. Tak więc produkcja 
mleka całkowicie zdominowała nasz 
region. Oprócz tego zauważamy, że 
coraz częściej pojawia się specjali-
zacja w hodowli drobiu czy bydła 
mięsnego. Ponadto w naszym regio-
nie zwiększa się liczba gospodarstw 
ekologicznych. Coraz chętniej pro-
ducenci rolni łącza swoje gospodar-
stwa z agroturystyką, co daje po-
dwójną korzyść. I to cieszy. 
M.S: - Czy warto zatem dodatkowo 
wspierać nowe trendy?

A.N: - Oczywiście. To jest na-
sza przyszłość. Myślę, że Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Szepietowie poprzez podejmowanie 
swoich inicjatyw będzie stymulował 
takie trendy, nie tylko w naszym 
województwie. Ostatnio zorgani-
zowaliśmy konferencję poświęconą 
rolniczemu handlowi detalicznemu. 
Odwiedzili nas goście z czterech 
województw. Tego typu działania 
służą rozwojowi i pokazują, że wca-
le nie jest to takie skomplikowane i 
trudne.
M.S: - Na jakie wsparcie mogą liczyć rol-
nicy, którzy odwiedzą Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Szepietowie?

A.N: - Przede wszystkim na 
doradztwo w zakresie przygotowa-
nia dokumentacji. Nie jest to prosta 
sprawa, ale mamy znakomitych, do-
brze wykwalifikowanych doradców. 
Każdy rolnik, który zgłosi się do  
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, na pewno uzyska po-
trzebną  pomoc. Pomagamy także 

w kompleksowym przeprowadze-
niu procesów inwestycyjnych. Trze-
ba pamiętać o tym, że to nie tylko 
wypełnienie odpowiednich doku-
mentów, ale także monitorowanie i 
wdrażanie tych inwestycji w gospo-
darstwach. I właśnie m.in. w tych 
dziedzinach rolnicy mogą liczyć 
na nasze wsparcie. Jeżeli chodzi o 
doradztwo, jest to system miesza-
ny. Mamy doradztwo państwowe i 
prywatne. Można powiedzieć jed-
nak, że wszystko zaczyna się od tego 
państwowego. To właśnie my jeste-
śmy kolebką, jeżeli chodzi o wspar-
cie rolnictwa.  
M.S: - To wspieranie rolników wiedzą i 
doświadczeniem trwa już 70 lat... 

A.N: - Rzeczywiście, wszystko 
zaczęło się w 1948 roku. 22 wrze-
śnia, mamy dużą rocznicową uro-
czystość. Zapraszamy wszystkich 
doradców, którzy byli z naszym 
ośrodkiem związani, a są na eme-
ryturze, do wspólnego świętowa-
nia. Rozpoczynamy mszą świętą w 
kościele parafialnym w Dąbrówce. 
Potem odbędzie się poświęcenie 
pomnika, który powstał na tere-
nie naszego ośrodka. I oczywiście 
część oficjalna.  Trzeba przyznać, 
że okazja jest wyjątkowa. 70 lat to 
bardzo dużo.  Przez ten czas ośro-
dek przeszedł znaczące zmiany i 
metamorfozy. Jednak to, co pozo-
stało niezmienne, to główny cel: 
pomoc rolnikom i gospodarstwom. 
Chyba  trudno spotkać rolnika, któ-
ry nie miałby styczności z naszym 
ośrodkiem, nie korzystał z naszego 
doradztwa. Myślę, że gospodarze to 
doceniają, bo na co dzień spotyka-
my się z wieloma miłymi opiniami. 
Dzisiaj bycie rolnikiem, to bycie do-
brym menedżerem. Okres wegeta-
cyjny, w którym trwają intensywne 
prace polowe, ma swoja specyfikę. A 
zimowy okres przygotowań,  do ko-
lejnego sezonu - swoją. Praca w go-
spodarstwie, to 12 miesięcy. Jest bar-
dzo odpowiedzialna i ciężka. Bycie 
rolnikiem, to zdolność połączenia 
wielu branż. Wszystko trzeba  ze-
spolić i  dopracować, a my jesteśmy 
od tego, aby w tym pomóc.
M.S: - Zanim jednak na dobre zagości 
sezon jesienno – zimowy Podlaski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego ma jeszcze 
ciekawą propozycje...  

A.N: - Poza jubileuszem, na 
początku października tradycyj-
nie organizujemy ogrodnicze targi 
jesienne, na które już dzisiaj ser-
decznie wszystkich zapraszamy. Jest 
to podsumowanie i jednocześnie 
zamknięcie sezonu. Ostatnia z cy-
klu naszych dużych imprez. Targi 
jesienne, to doskonała możliwość 
przygotowania się do nowego okre-
su wegetacyjnego, poprzez zakup 
krzewów czy drzewek owocowych. 
Jak co roku możemy zagwarantować 
bardzo bogatą ofertę, gdzie każdy 
przez dwa dni będzie mógł znaleźć 
coś dla siebie. Zapraszamy bardzo 
serdecznie.

Uczymy dobrych praktyk 
O wsparciu i pomocy podlaskim rolnikom, trendach i zmianach, bogatej ofercie targowej, a także wyjątkowym jubileuszu z Adamem Niebrzydowskim, 

dyrektorem Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie rozmawia Marlena Siok. 
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Absolwenci Państwowej Wyższej Szko-
ły Informatyki i Przedsiębiorczości w 
Łomży żegnali się z uczelnią. W imieniu 
449 magistrów, inżynierów oraz licen-
cjatów przemówiła podczas uroczyste-
go dyplomatorium wyraźnie wzruszo-
na Joanna Grabiec, która za działalność 
w Prezydium Samorządu Studentów, 
aktywność naukową oraz społeczną, 
odbierała  także grawer z podziękowa-
niami od władz PWSIiP. 

– Dwa lata temu zrozumia-
łam, że ta uczelnia jest wyjątko-
wa. Tutaj nie jesteś numerem w 
indeksie, masz imię i nazwisko. 
Masz swoją godność – mówi-
ła, podkreślając, że ona z „Pań-
stwówki” na szczęście jeszcze 
nie odchodzi i od października 
będzie kontynuować naukę na 
uzupełniających studiach magi-
sterskich z pielęgniarstwa. 

Rektor dr hab. Dariusz Surowik, 
prof. PWSIiP, dziękował absolwen-
tom za to, że odcisnęli wyraźny ślad 
na uczelni. 

– Z satysfakcją obserwowa-
łem jak wcielacie się w tak wiele 
różnych ról: zdolnych studentów, 
pomysłowych animatorów uczel-
nianego życia, zaangażowanych 
wolontariuszy – mówił. Specjalne 
gratulacje od rektora, prorektorów 
oraz dziekanów odebrali absolwenci 
z najwyższą średnią ocen oraz auto-
rzy najlepszych prac dyplomowych, 
wśród  nich Klaudia Klukowska za 
interesującą pracę licencjacką „Ak-
tywizacja społeczna osób z niepeł-
nosprawnością w kontekście zadań 
pracownika socjalnego na podstawie 
działalności stowarzyszenia „Ja i Ty” 
w Łomży” (promotor dr Tadeusz 
Kowalewski). 

Nagrodzono także tych absol-
wentów, którzy wnieśli do uczelni 
najwięcej młodzieńczego zapału: 
organizując akcje społeczne i cha-
rytatywne, działając w kilkunastu 
kołach naukowych „Państwówki”, 
przyciągając do uczelni ludzi dobre-
go serca,  m. in. podczas rejestracji 
potencjalnych dawców szpiku kost-
nego i organizacji bożonarodzenio-
wej „Paczki dla Bohatera”, zbiórki 
zabawek dla podopiecznych ośrod-
ka rehabilitacji w Kisielnicy oraz 
ratujących wzrok okularów prze-
ciwsłonecznych i korekcyjnych dla 
mieszkańców Tanzanii. Wśród na-
grodzonych była absolwentka uzu-

pełniających studiów magisterskich 
z administracji i jednocześnie pra-
cownica dziekanatu Wydziału Nauk 
Społecznych i Humanistycznych 
PWSIiP Justyna Konopka, która w 
2017 roku znalazła się, obok legen-
dy skoków narciarskich Wojciecha 
Fortuny, w gronie dziesięciu naj-
bardziej aktywnych wolontariuszy 
województwa podlaskiego. Laure-
atka konkursu „Barwy Wolontaria-
tu 2017” uczestniczy w spotkaniach 
Klubu Integracji Środowiskowej w 
Domku Pastora, czyli animuje za-
jęcia z osobami z niepełnosprawno-
ściami ruchowymi i intelektualnymi, 

podobnie jak inne absolwentki ad-
ministracji: Ada Lendzioszek, Mag-
dalena Górska, Joanna Marczyk, 
Agnieszka Pijanowska. 

Absolwentów w imieniu żaków 
pożegnała Magdalena Zach, bły-
skotliwa studentka filologii angiel-
skiej i jednocześnie przedstawicielka 
Samorządu Studentów.  Dziękowa-
ła, że spotkała na swojej drodze tak 
wielu wyjątkowych ludzi, koleżanek 
i kolegów. Podkreślała, że dla niej i 
dla nich, łomżyńska uczelnia będzie 
zawsze „nasza”. 

MATERIAŁ PWSIIP

edukacja

OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budże-
towy  w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert na najem 
lokali użytkowych:
Miejska Hala Targowa ul. gen. Wł. Sikorskiego 176A w Łomży:
Pawilon nr 17,  powierzchnia:   16.50 m2
1. Cena wywoławcza: 17,00 zł/m2 + VAT,  podlega co kwartał waloryzacji
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z
Komunikatem Prezesa GUS + opłaty za świadczenia /dostawa mediów/ 
2. Termin wnoszenia opłat: z góry do 10 dnia każdego miesiąca
3. Termin zagospodarowania lokalu: październik 2018 roku
4. Wadium: 600,00 zł / sześćset złotych /
5. Wyposażenie: instalacja wodno-kanalizacyjna, zimna i ciepła woda ,
centralne ogrzewanie, energia elektryczna.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 paźdizernika 2018 roku o godz. 830 w sie-
dzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Nowogrodzkiej 7A (w 
świetlicy).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr  97 1560 0013 2462 2801 3000 
0001, a dowód wpłaty dołączyć do oferty. Ofertę składa się na ręce przewodniczą-
cego komisji przetargowej, po otwarciu przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy ulicy Nowogrodzkiej 7a w Łomży, pokój nr 5, w dni robocze 
w godz. 700 – 1500.

Oferta przetargowa powinna zawierać:
1. Dane o osobie przystępującej do przetargu.
2. Oznaczenie numeru pawilonu handlowego.
3. Proponowaną miesięczną stawkę czynszu netto za m2.
4. Informacje o zamierzonej w danym lokalu działalności (z wyłączeniem usług  w 
zakresie małej gastronomii), okres wynajmu lokalu.
5. Inne informacje, uznane przez składającego ofertę za istotne dla prawidłowej  
oceny jego propozycji przez Komisję Przetargową.
6. Potwierdzenie dokonania przelewu wadium.

Łomża, dnia 12 września 2018 roku.
Podst.prawna: art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.089.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

/tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2147)

Skuteczna 
maturalna 
dogrywka 

„Sierpniowa matura”, czyli popraw-
kowa sesja dla tych, którym w maju 
powinęła się noga tylko z jednego z 
przedmiotów obowiązkowych, popra-
wiła statystyki tegorocznych egza-
minów w województwie podlaskim.  
Ogólne dane o wynikach opublikowała 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w 
Łomży.

Zasadnicza sesja maturalna w 
maju przyniosła w województwie 
sukces  81. procentom uczniów. Był 
to wskaźnik nieco lepszy od średniej 
ogólnopolskiej. Z pozostałych cał-
kiem spora - kilkunastoprocentowa 
- grupa zachowała jeszcze szanse na 
maturę w 2018 roku, bo miała do 
poprawienia tylko jeden przedmiot 
(najczęściej matematykę). 

W sierpniu procentowy wyniki 
ogólny wyraźnie się poprawił osta-
teczny "raport" łomżyńskiej OKE 
mówi o 87 procentach tegorocznych 
maturzystów, którzy zdali i mogą 
realizować swoje dalsze plany edu-
kacyjne czy zawodowe z odpowied-

nim świadectwem. W liczbach jest 
to 7348 uszczęśliwionych dziewcząt 
i chłopców z 84790, którzy zmie-
rzyli się z egzaminem dojrzałości. 

Interesująco wygląda statystyka 
dotycząca matur w poszczególnych 
ośrodkach. Wskaźnik 90 procent 
skuteczności (lub więcej) osiągnęli 
w województwie uczniowie z Augu-
stowa, Wysokiego Mazowieckiego i 
Grajewa. W Łomży i Białymstoku 
ten wskaźnik to 89 procent, w Su-
wałkach - 86.

Na przeciwnym biegunie są po-
wiaty wiejskie Łomża i Suwałki, w 
których zadała połowa  przystępują-
cych (choć były to niewielkie grupy).     

Wzruszające dyplomatorium w PWSIiP
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Ostatnie takie 
śniadanie

Pod hasłem "Łomża bez barier" odby-
ło się w Parku Przemysłowym Łomża 
ostatnie w tej kadencji samorządu 
"śniadanie biznesowe". Cykl zainicjo-
wany został, aby w nieformalnych 
okolicznościach integrować środowisko 
łomżyńskich przedsiębiorców, ale tak-
że  przekazywać ważne nowiny doty-
czące biznesu.

Jak relacjonuje ratuszowa strona 
lomza.pl, główną intencją tego spo-
tkania -  wyrażoną  przez 
zastępcę prezydenta An-
drzeja Garlickiego - było 
zachęcanie przedsiębiorców 
do wykorzystania potencja-
łu osób, którym jest w życiu 
trudniej z powodu np. nie-
pełnosprawności.      

O problemach z tym 
związanych mówiła dy-
rektor Zespołu Szkół Spe-
cjalnych Lucyna Antecka, 
reprezentująca również sto-
warzyszenie „Czas Rozwo-
ju”. Wskazała na korzyści 
wynikające z formuły tzw. 
zatrudnienia wspomagane-
go.

"Dzięki staraniom pre-
zydenta Mariusza Chrza-
nowskiego i wsparciu poseł 
Bernadety Krynickiej udało 
nam się pozyskać środki na 

projekt zatrudnienia osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną przy 
wsparciu trenera pracy. Dzięki temu 
możemy osobę wykluczoną społecz-
nie ze względu na niepełnospraw-
ność intelektualną, zaangażować do 
pracy" - cytuje miejski portal słowa  
Lucyny Anteckiej, która dodała, że 
osoba z niepełnosprawnością może 
być solidnym, rzetelnym i niezmier-
nie wytrwałym pracownikiem, który 
nawet prostą i monotonną pracą się 
nie znudzi.

Katarzyna Kuklińska repre-
zentująca „JA i TY” Stowarzysze-

nie Ludzi Aktywnie Naznaczo-
nych, przyznała, że Łomża jest 
przyjazna osobom niepełnospraw-
nym. Mówiła także o potencjalne, 
jaki drzemie w ludziach z niepeł-
nosprawnościami. – Takie osoby 
nie są ani lepsze, ani gorsze, tylko 
potrzebują innej infrastruktury 
technicznej, architektonicznej czy 
społecznej. Są dofinansowania na 
stworzenie dla nich miejsc pracy. 
Jeżeli pomożecie im się wykazać i 
pokazać swój potencjał, to wspar-
cie ich w formie finansowej nie bę-
dzie potrzebne w takiej wysokości 

jak obecnie – tłumaczyła Katarzy-
na Kuklińska, prezentując także 
działania podejmowane przez jej 
stowarzyszenie.

Prezydent Mariusz Chrzanow-
ski, wśród swoich najważniejszych 
działań podjętych na rzecz lokal-
nego biznesu wskazywał na opraco-
wanie Programu Rozwoju Przedsię-
biorczości „Przedsiębiorcza Łomża”, 
podkreślając jego innowacyjność.

- Najważniejszy dla nas był 
praktyczny sprawdzian, jak ten 
program będzie funkcjonował. I 
dzisiaj widzimy, że się sprawdza, 
że był potrzebny i zachęcamy do 
korzystania z niego – mówił pre-
zydent.  - Dzięki Społecznemu Fo-
rum Gospodarczemu złożonemu 
z lokalnych przedsiębiorców, czy 
takim inicjatywom jak „śniadanie 
biznesowe”,  działania w zakresie 
przedsiębiorczości były konsul-
towane. Jako najlepszy przykład 
wzajemnej współpracy wskazał 
system Łomżyńskiej Komunikacji 
Rowerowej, którego uruchomienie 

i funkcjonowanie spowodowało, że  
Łomża jest stawiana za wzór jako 
miasto średniej wielkości, gdzie taki 
system doskonale się sprawdza oraz 
przykład współpracy władz samo-
rządowych z przedsiębiorcami. 

Zastępca prezydenta Andrzej 
Garlicki przypomniał o zbliżającej 
się drugiej gali konkursu gospodar-
czego Łomżyńskie Anioły Biznes, 
która łączy się  tym razem z wyda-
rzeniami Wschodniego Kongresu 
Gospodarczego w Białymstoku , 
dzięki czemu  wezmą w niej udział 
radcowie handlowi ambasad z całe-
go świata oraz prezesi izb gospodar-
czych. 

- Uroczysta gala odbędzie się 4 
października w Kinie Millenium, a 
dzień później przewidujemy spo-
tkanie radców handlowych z lo-
kalnymi przedsiębiorcami w Parku 
Przemysłowym – powiedział An-
drzej Garlicki, który także wyraził 
nadzieję, że rozpoczęte przed dwo-
ma laty śniadania biznesowe spełni-
ły swoją rolę.

społeczeństwo
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Tomasz Ciachorowski. Inżynier, aktor, biegacz, 
młodszy ratownik WOPR, kinoman, uwielbia podróże.

Optymista  
bez entuzjazmu 

Nie może opędzić się od wielbicielek. Jeden z najprzystojniejszych polskich 
aktorów, sam ma duży dystans do swego wyglądu. 

W 2010 roku zyskał rozgłos i sympatię widzów rolą architekta w serialu „Majka”. Wysportowany 
i przystojny, wzbudzał coraz większe zainteresowanie. Okrzyknięto go odkryciem roku – pisze Prestige 
bag. Dzisiaj z dużym dystansem podchodzi do świata show-biznesu. Rzadko mówi o swoim życiu pry-
watnym. 

– Z reguły staram się nie wypowiadać na tematy, które nie mają związku z wykonywanym przeze 
mnie zawodem. Głównie omijam kwestie dotyczące mojego życia prywatnego, poglądów politycznych, 
stosunku do religii i tzw. bieżączki w przestrzeni publicznej.

Profil na Instagramie jest uchyleniem drzwi do mojej prywatności, bo rozumiem, że tak funkcjonu-
ją media społecznościowe. Fani mogą oczekiwać, że pokażę im kulisy powstawania serialu. Dzielę się 
z nimi również literaturą, którą czytam lub wspomnieniami z wakacji. Staram się jednak moją prywat-
nością nie epatować.

– Aktorstwo nie fascynowało mnie od zawsze. Dopiero w czasie studiów na Politechnice Gdańskiej 
postawiłem swój pierwszy krok na scenie. Koleżanka zachęciła mnie, żebym porzucił karierę projek-
tanta napędów okrętowych i pomyślał o aktorstwie. To był 2005 rok. No i nieoczekiwanie dostałem się 
w Olsztynie do Studium Aktorskiego przy Teatrze Jaracza – opowiada Gazecie Olsztyńskiej.

Dopiero tydzień przed rozpoczęciem nauki przyznałem się do wszystkiego rodzicom. Magistrem 
zostałem, będąc już na... pierwszym roku studium aktorskiego. Jestem magistrem inżynierem oceano-
techniki. Moja specjalność to maszyny, siłownie i urządzenia okrętów oraz obiektów oceanotechnicz-
nych.

Do Olsztyna trafiłem jako osoba nieśmiała, skryta i wycofana. I tu nabrałem wiatru w żagle. Zaczą-
łem w siebie wierzyć. Zauważyłem, że coraz lepiej czuję się na scenie.

Na pewno nie jestem duszą towarzystwa. Z drugiej strony jestem optymistą. Czy to się w ogóle da 
pogodzić? Optymistyczny introwertyk nietryskający entuzjazmem...

Choć wydaje mi się, że potrafię czerpać z życia to, co najlepsze. Kolekcjonuję tylko pozytywne wspo-
mnienia z przeżytych już dni. To, co złe, szybko wyparowuje mi z głowy. Natomiast żeby na każdym 
kroku wykrzykiwać, jakie życie jest piękne? Nie, to nie dla mnie.

Rzadko tracę nad sobą kontrolę – mówi Gali. Musiałbym się poczuć naprawdę przyciśnięty do ścia-
ny, by puściły mi nerwy. Nie najlepiej znoszę jedynie sytuacje, kiedy ktoś stara się mnie do czegoś zmusić. 
Cenię przywilej swobodnego decydowania o sobie, dlatego na wszelkie próby nacisku reaguję stanowczo. 
Wtedy rzeczywiście potrafię być nieprzyjemny.

Czy ma świadomość, że podoba się kobietom?
Nie przesadzałbym z tą atrakcyjnością – mówi Gali. Zdaję sobie sprawę, że przez wiele osób mogę 

być tak postrzegany. Od przedszkola wszyscy wołają na mnie per Ciachor, Ciacho, tudzież Ciastek. 
Kompletnie mnie to nie drażni. Przyzwyczaiłem się, bo ja i moje siostry byliśmy tak nazywani jeszcze 
w szkole podstawowej. Tyle że wtedy ciacho było po prostu ciachem, a nie chłopakiem do schrupania 
(śmiech).

Nie lubi dziewczyn zbyt przebojowych i... zbyt nieśmiałych. Ale wierzy, że już niedługo jakaś kobieta 
wzbudzi w nim emocje – pisze Styl.pl

– Nie przymierzam każdej kolejnej napotkanej kobiety do przygotowanego wcześniej szablonu. 
Oczywiście, jestem tylko człowiekiem i być może jutro spotkam osobę, która pomimo mojej deklaracji, 
że nie chcę się na razie angażować, zagotuje mi krew i nie będę umiał się jej oprzeć. Ale na razie...

Zresztą m.in. przez swój wygląd, jak sądzę, byłem dotychczas najczęściej obsadzany w rolach aman-
tów. Nie mam jednak złudzeń – wszystko to kwestia indywidualnych upodobań. Moja mama czasem 
się temu dziwi i mówi: Co oni w tobie widzą? Jako aktor nie chcę być zaszufladkowany ze względu na 
swoją fizyczność. Dlatego cieszę się, że coraz częściej dostaję zaproszenia na castingi do ról czarnych 
charakterów. Myślę, że każdemu aktorowi zależy na takiej różnorodności. 

Serial „M jak miłość” dał aktorowi możliwość zagrania czarnego charakteru.
– Spotkałem się z zarzutem, zwłaszcza w środowisku teatralnym, że serial uwłacza w pewien sposób 

aktorowi. Ja tak nie uważam – tłumaczy w portalu onet.film. Jeżeli jest to tylko jedna z aktywności, to 
czemu nie? Boję się, że występowanie w serialu może mnie zaszufladkować, przyprawić „gębę". To ryzy-

kowne, ale nie jest to wyrok. Może to być również szansa.

100 wyjątkowych projektów społecz-
nych w całej Polsce. To zadanie, które 
chcą zrealizować herosi przedsiębior-
czości, w akcji organizowanej przez fir-
mę Eurocash. Udział w konkursie bierze 
także Fundacja Zaczytani, która za wy-
grany grant chce otworzyć bibliotekę 
dla dzieci w łomżyńskim szpitalu. 

- W związku z faktem, że 
pochodzę z Łomży, zgłosiłam 
do konkursu nasze miasto. Roz-
mawiałam z dyrektorem Szpitala 
Wojewódzkiego im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Łomży, 
Romanem Nojszewskim. Jest bar-
dzo otwarty na tego typu inicja-
tywę. Aby jednak akcja mogła się 

powieść, „zaczytaną misję” musiał 
wesprzeć przedsiębiorca z Łomży 
– tłumaczy Anna Obrycka, inicja-
torka pomysłu, z Fundacji Zaczy-
tani. 

Takim przedsiębiorcą okazali się 
państwo Karwowscy, którzy prowa-
dzą market K1, przy ulicy Śniadec-
kiego. Dzięki ich poparciu, fundacja 
może wziąć udział w akcji.

Wygranie konkursu pozwo-
liłoby na otwarcie trzech nowych 
"zaczytanych" bibliotek, w szpitalu. 
Najmłodsi pacjenci mogliby korzy-
stać z  tej zlokalizowanej bezpo-
średnio na ich oddziale szpitalnym. 
Atutem jest gwarancja nieustannego 

dostępu do literatury, dzięki regular-
nym wysyłkom książek z centralne-
go magazynu fundacji. Dodatkowo 
każdy pacjent ma możliwość zabra-
nia swojego ulubionego utworu do 
domu. 

Fundacja Zaczytani aktualnie 
posiada pod swoją opieką 604 bi-
blioteki na terenie całego kraju. 
Chcą stworzyć kolejne w Łomży.

- W projekcie jest kilkaset 
inicjatyw z całego kraju. Z woje-
wództwa podlaskiego jest ich 14, 
a z Łomży tylko my – mówi Anna 
Obrycka.

Jak można pomóc? Akcja jest 
bardzo prosta. Polega na oddawa-
niu codziennie, do 14 października 
głosów, na stronie: https://www.
herosiprzedsiebiorczosci.pl/project/
zaczytana-biblioteka/. 

Im więcej głosów, tym większa 
szansa. Ponadto jeśli w tym okresie 
dokonywane są zakupy w sklepie 
Market K1, warto oddać głos z pa-
ragonem. Dzięki temu z automatu 
wpada 5 punktów.  

- Potrzebujemy państwa po-
mocy. W ostatecznym rozrachunku 
liczy się największa ilość oddanych 
głosów. Tylko z Waszą pomocą je-
steśmy w stanie wygrać – apeluje o 
oddawanie głosów Janusz Karwow-
ski, właściciel sklepu Market K1. - 
Będę wdzięczna za wsparcie. Każdy 
dzień z Waszym głosem jest ważny. 
Razem możemy zrobić coś dobrego 
– dodaje Anna Obrycka.  

Czas na 
prezydenckie 

nagrody
Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń 
do nagród prezydenta Łomży . W jed-
nej z inicjatyw uhonorowani zostaną 
autorzy "szczególnych dokonań  w 
dziedzinie kultury". Druga - to konkurs: 
"ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZNIK ROKU” i „ŁOM-
ŻYŃSKA INICJATYWA ROKU”. 

Kultura
"Do końca października można 

zgłaszać kandydatów do Nagro-
dy Prezydenta Miasta Łomży za 
szczególne dokonania w dziedzinie 
kultury. Mogą ją otrzymać twór-
cy, animatorzy, artyści, pracownicy 
łomżyńskich instytucji kultury in-
dywidualnie lub grupowo. Wnioski 
o przyznanie nagród powinni skła-
dać: dyrektorzy instytucji kultury, 
związki twórcze, organizacje poza-
rządowe i organizator instytucji" - 
informuje Urząd Miejski. 

Główne zasady tej inicjatywy: 
nagrodą mogą zostać uhonorowani 
twórcy, animatorzy, artyści, pracow-
nicy łomżyńskich instytucji kultury, 
nagrody mogą być przyznawane in-
dywidualnie lub grupowo; wnioski 
mogą składać dyrektorzy instytucji 
kultury, związki twórcze, organi-
zacje pozarządowe, organizatorzy 
inicjatyw. 

Wnioski należy składać w Cen-
trum Współdziałania Społecznego 
(Referat Kultury, Sportu i Turysty-
ki), ul. Farna 1, pok. 5, tel. 86 216 
24 63 do 31 października 2018 roku. 
Formularz wniosku dostępny jest w 
CWS, można go również pobrać z 
naszej strony internetowej www.
lomza.pl. 

Nagrody przyznaje Kapituła 
powołana przez prezydenta Łomży 
pod kierownictwem zastępcy pre-
zydenta i z udziałem m. in. przed-
stawicieli Rady Miejskiej, Urzędu 
Miejskiego, środowisk artystycz-
nych oraz instytucji i stowarzyszeń 
kulturalnych. 

Sprawy społeczne 
Także do 30 października 

można zgłaszać kandydatów do 
konkursu „ŁOMŻYŃSKI SPO-
ŁECZNIK ROKU” i „ŁOMŻYŃ-
SKA INICJATYWA ROKU”. To 
wspólne przedsięwzięcie prezydenta 
Łomży i Łomżyńskiej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego. 

"Prezydent Łomży do udziału w 
konkursie zaprasza organizacje po-
zarządowe (stowarzyszenia, funda-
cje, kluby sportowe, ochotnicze stra-
że pożarne), spółdzielnie socjalne, 
osoby fizyczne, placówki oświatowe, 
instytucje kultury, instytucje pomo-
cy społecznej, jednostki świadczące 
opiekę medyczną i inne instytucje 
współpracujące z wolontariuszami 
i organizacjami pozarządowymi na 
terenie Miasta" - głosi regulamin.

Kandydatów do nagrody można 
zgłaszać w dwóch kategoriach:

„ŁOMŻYŃSKI SPOŁECZ-
NIK ROKU” – dwie nagrody/dwa 
tytuły, w tym jedna nagroda/jeden 
tytuł dla osoby do 20. roku życia

„ŁOMŻYŃSKA INICJATY-
WA ROKU”.

Zgłoszenia kandydatów/wyda-
rzeń będą przyjmowane na pod-
stawie: formularzy dostępnych w: 
Centrum Współdziałania Społecz-
nego, ul. Farna 1; na stronie www.
lomza.pl w zakładce "Organizacje 
pozarządowe". 

Kartę zgłoszenia wraz z podpi-
saną Klauzulą i zgodą na przetwa-
rzanie danych osobowych należy 
dostarczyć do siedziby organizato-
rów: drogą mailową na adres: ngo@
um.lomza.pl;  w Punkcie Obsługi 
Mieszkańców w Urzędzie Miejskim 
w Łomży, ul. Stary Rynek 14; pocztą 
na adres: Urząd Miejski w Łomży, 
Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Zaczytani herosi i biblioteka dla 
dzieci w łomżyńskim szpitalu  
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bag. Dzisiaj z dużym dystansem podchodzi do świata show-biznesu. Rzadko mówi o swoim życiu pry-
watnym. 

– Z reguły staram się nie wypowiadać na tematy, które nie mają związku z wykonywanym przeze 
mnie zawodem. Głównie omijam kwestie dotyczące mojego życia prywatnego, poglądów politycznych, 
stosunku do religii i tzw. bieżączki w przestrzeni publicznej.

Profil na Instagramie jest uchyleniem drzwi do mojej prywatności, bo rozumiem, że tak funkcjonu-
ją media społecznościowe. Fani mogą oczekiwać, że pokażę im kulisy powstawania serialu. Dzielę się 
z nimi również literaturą, którą czytam lub wspomnieniami z wakacji. Staram się jednak moją prywat-
nością nie epatować.

– Aktorstwo nie fascynowało mnie od zawsze. Dopiero w czasie studiów na Politechnice Gdańskiej 
postawiłem swój pierwszy krok na scenie. Koleżanka zachęciła mnie, żebym porzucił karierę projek-
tanta napędów okrętowych i pomyślał o aktorstwie. To był 2005 rok. No i nieoczekiwanie dostałem się 
w Olsztynie do Studium Aktorskiego przy Teatrze Jaracza – opowiada Gazecie Olsztyńskiej.

Dopiero tydzień przed rozpoczęciem nauki przyznałem się do wszystkiego rodzicom. Magistrem 
zostałem, będąc już na... pierwszym roku studium aktorskiego. Jestem magistrem inżynierem oceano-
techniki. Moja specjalność to maszyny, siłownie i urządzenia okrętów oraz obiektów oceanotechnicz-
nych.

Do Olsztyna trafiłem jako osoba nieśmiała, skryta i wycofana. I tu nabrałem wiatru w żagle. Zaczą-
łem w siebie wierzyć. Zauważyłem, że coraz lepiej czuję się na scenie.

Na pewno nie jestem duszą towarzystwa. Z drugiej strony jestem optymistą. Czy to się w ogóle da 
pogodzić? Optymistyczny introwertyk nietryskający entuzjazmem...

Choć wydaje mi się, że potrafię czerpać z życia to, co najlepsze. Kolekcjonuję tylko pozytywne wspo-
mnienia z przeżytych już dni. To, co złe, szybko wyparowuje mi z głowy. Natomiast żeby na każdym 
kroku wykrzykiwać, jakie życie jest piękne? Nie, to nie dla mnie.

Rzadko tracę nad sobą kontrolę – mówi Gali. Musiałbym się poczuć naprawdę przyciśnięty do ścia-
ny, by puściły mi nerwy. Nie najlepiej znoszę jedynie sytuacje, kiedy ktoś stara się mnie do czegoś zmusić. 
Cenię przywilej swobodnego decydowania o sobie, dlatego na wszelkie próby nacisku reaguję stanowczo. 
Wtedy rzeczywiście potrafię być nieprzyjemny.

Czy ma świadomość, że podoba się kobietom?
Nie przesadzałbym z tą atrakcyjnością – mówi Gali. Zdaję sobie sprawę, że przez wiele osób mogę 

być tak postrzegany. Od przedszkola wszyscy wołają na mnie per Ciachor, Ciacho, tudzież Ciastek. 
Kompletnie mnie to nie drażni. Przyzwyczaiłem się, bo ja i moje siostry byliśmy tak nazywani jeszcze 
w szkole podstawowej. Tyle że wtedy ciacho było po prostu ciachem, a nie chłopakiem do schrupania 
(śmiech).

Nie lubi dziewczyn zbyt przebojowych i... zbyt nieśmiałych. Ale wierzy, że już niedługo jakaś kobieta 
wzbudzi w nim emocje – pisze Styl.pl

– Nie przymierzam każdej kolejnej napotkanej kobiety do przygotowanego wcześniej szablonu. 
Oczywiście, jestem tylko człowiekiem i być może jutro spotkam osobę, która pomimo mojej deklaracji, 
że nie chcę się na razie angażować, zagotuje mi krew i nie będę umiał się jej oprzeć. Ale na razie...

Zresztą m.in. przez swój wygląd, jak sądzę, byłem dotychczas najczęściej obsadzany w rolach aman-
tów. Nie mam jednak złudzeń – wszystko to kwestia indywidualnych upodobań. Moja mama czasem 
się temu dziwi i mówi: Co oni w tobie widzą? Jako aktor nie chcę być zaszufladkowany ze względu na 
swoją fizyczność. Dlatego cieszę się, że coraz częściej dostaję zaproszenia na castingi do ról czarnych 
charakterów. Myślę, że każdemu aktorowi zależy na takiej różnorodności. 

Serial „M jak miłość” dał aktorowi możliwość zagrania czarnego charakteru.
– Spotkałem się z zarzutem, zwłaszcza w środowisku teatralnym, że serial uwłacza w pewien sposób 

aktorowi. Ja tak nie uważam – tłumaczy w portalu onet.film. Jeżeli jest to tylko jedna z aktywności, to 
czemu nie? Boję się, że występowanie w serialu może mnie zaszufladkować, przyprawić „gębę". To ryzy-

kowne, ale nie jest to wyrok. Może to być również szansa.
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TVP1 piątek 22.35

Calvin Campbell, zawodowy gracz w bejsbol, ma problemy 

osobiste, załamuje się jego dotychczas błyskotliwa 

kariera. Nadużywa alkoholu. Nie potrafi porozumieć się 

z nastoletnią córką. Pewnego dnia poznaje chłopaka 

cierpiącego na zespół Downa i zaprzyjaźnia się z nim.

Amos i Andrew
Stopklatka TV piątek 20.00, sobota 16.05

Czarnoskóry naukowiec wprowadza się do domu 

w luksusowej dzielnicy, a sąsiedzi biorą go za złodzieja. 

Policja otacza budynek, a kiedy dowódca akcji zdaje 

sobie sprawę, że zaszła pomyłka, wysyła prawdziwego 

przestępcę. Ten ma porwać naukowca i ocalić policjantów 

przed skandalem.

Wpadka
TVN7 sobota 21.25

Allison jest 24-letnią dziennikarką, której kariera rozwija 

się w zawrotnym tempie. Niestety, podczas imprezy 

upija się i zachodzi w ciążę z zupełnie przypadkowym 

mężczyzną. Postanawia lepiej poznać przyszłego ojca 

swojego dziecka, zanim zdecyduje się na samotne 

wychowywanie maleństwa.

Filadelfia
TVP Kultura sobota 22.30

Znakomity adwokat Andrew Beckett (Tom Hanks – Oscar) 

ma coraz większe kłopoty zdrowotne. Niestety choroba 

jest nieuleczalna – to AIDS. W wyniku choroby traci pracę. 

Wynajmuje adwokata (Denzel Washington), z którym 

spotkał się kiedyś na rozprawie, a teraz jako jedyny chce 

mu pomóc odzyskać godność i spokój ducha.

Zapach kobiety
TV4 niedziela 0.30

Nieśmiały Charlie ma zająć się niewidomym 

emerytowanym pułkownikiem Frankiem Slade'em. 

Starzejący się i zgorzkniały weteran zabiera 

chłopaka do najlepszych lokali, by pokazać mu 

prawdziwe męskie życie.

Angielski humor, świetna zabawa

Romanse  
i rozrywki

Akcja tej komedii rozgrywa się w rezydencji 
Lorda Meldruma w Londynie, w 1927 roku. 

Lord to wdowiec, poszukujący przygód miło-
snych w ramionach Lady Agaty Shawcross. Ona 
sama szukała podobnych przygód w ramionach 
przynajmniej dziesięciu innych mężczyzn. 

Lord musi zmagać się z  problemami rodzinny-
mi – starsza córka, Cissy ubiera się po męsku, spędza 
czas jedynie z dziewczętami i interesuje się polityką. 

Młodsza córka, Poppy szuka swej miłości, często 
wraca o trzeciej nad ranem, a za dnia roznieca gorące 
uczucie do siebie w lokaju Jamesie. 

Brat Lorda – Teddy (czcigodny Edward) co noc 
zakrada się do pokoju pokojówek, w wyniku czego 
Lord musiał odprawić już kilka, po tym jak na świe-
cie pojawiły się nowe dzieci.

Na dole – pod schodami jest świat służby. Kuch-
nią rządzi Pani Lipton. Zaprasza często na herbat-
kę posterunkowego Willsona. Majordomus, Alfred 
Stokes to cwaniak, wciąż kombinujący, jak tu popra-
wić swą sytuację materialną 

Dom Lorda ma przyjaciół – biskupa, często wpa-
dającego po darowiznę dla instytucji charytatywnej, 
którą prowadzi; Jerry`ego, który stara się o względy 
Poppy oraz Lady Madge Cartright, która do szaleń-
stwa jest zakochana w Teddym i jest skłonna wyba-
czyć my sześcioro nieślubnych dzieci. 

Pewnie nie wiesz…
Węgry, to kraj, w którym ten serial stał się wręcz 

kultowy. Opatrzono go bardzo udanym dubbingiem. 
Wiele zwrotów z serialu weszło na stałe do współcze-
snego języka węgierskiego. 

Milord to tytuł grzecznościowy używany w Anglii 
przy zwracaniu się do członków Izby Lordów; we Fran-
cji w ten sposób służba zwracała się do swoich panów. 

Pan wzywał, Milordzie?
TVP Kultura niedziela 8.45, odc. 1

Kulisy policyjnej pracy

Kto ostrzegł 
bandytów

Film twórców seriali „Policjantki i policjanci" 
oraz „Sprawiedliwi – Wydział kryminalny" – który 
w konwencji kina akcji, z rozbudowanymi wątkami 
kryminalnymi, opowiada o kulisach pracy antyterro-
rystów i tajnych operacji. 

Do rezydencji bogatego wrocławskiego biznes-
mena włamują się bandyci. Zostają zlikwidowani 
przez wezwanych na miejsce antyterrorystów. Na-
stępnego dnia okazuje się, że nie wszystko poszło tak 
dobrze, jak by się wydawało. O ostrzeżenie przestęp-
ców i współpracę z mafią zostaje oskarżony młody 

komandos, Wojtek Niedźwiedzki. Murem staną za 
nim nie tylko jego koledzy z elitarnej jednostki, ale 
również były członek tej formacji, Mikołaj Białach, 
prywatnie ojciec chrzestny Wojtka. 

Mikołaj sam może mieć kłopoty w pracy, po tym 
jak podczas rutynowej interwencji na patrolu z Olą 
Wysocką znalazł na przystanku swojego komplet-
nie pijanego przełożonego. Inspektor z Komendy 
Głównej za wszelką cenę będzie chciał nie dopuścić, 
żeby sprawa wyszła na jaw. 

Film opowiada o losach polskiej elity policyjnej, 
Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego 
– o ludziach, którzy tam wstępują, ich motywacjach, 
akcjach, morderczych treningach, przyjaźni i po-
święceniu.

Selekcja
TV4 niedziela 20.00

będzie się działo

Ratować naukowca

5 kobiet w misji 
specjalnej

Film oparty jest 
na prawdziwych 

wydarzeniach  
z II wojny światowej.

Maj 1944 rok. Pięć taj-
nych agentek przybywa do 
Francji z niezwykle ryzykow-
ną i niebezpieczną misją. 

Louise (Sophie Marceau) 
– wdowa po przywódcy ruchu 
oporu, jest świetnie wyszkolo-

nym snajperem; Jeanne ( Julie Depardieu) – uliczną prostytutką, która nie zawaha się 
zabić; Gaselle (Déborah François) to genialny ekspert od materiałów wybuchowych; 
Suzy (Marie Gillain), była tancerka rewiowa, której wdziękom nie mogą oprzeć się 
nawet niemieccy oficerowie oraz Maria – włoska hrabina, posiadająca mnóstwo in-
formacji, mogących pomóc w realizacji planu. 

Ich zadaniem jest przewiezienie do Anglii rannego naukowca, który ma bar-
dzo ważne informacje na temat lądowania aliantów w Normandii. Bez względu na 
wszystko człowiek ten nie może trafić w ręce nazistów. Od umiejętności, siły woli 
i determinacji tych kobiet zależą losy wojny.

Pewnie nie wiesz…
Reżyser Jean-Paul Salomé, pewnego ranka w „The Times" przeczytał artykuł 

poświęcony Lise Villameur, francuskiej agentce podczas II wojny światowej, właśnie 
zmarła w wieku 98 lat. Zaintrygowany jej historią, Salomé zaczął szukać innych ko-
biet-agentek. Tak natrafił na opis wydarzeń, które przedstawił w filmie. 

Siła odwagi
Stopklatka TV sobota 22.45

Czego się nie zrobi, by zniszczyć komuś życie?

Nieustępliwa 
matka

USA, rok 1928. Christine Collins 
mieszka w Los Angeles, samotnie 
wychowuje 9-letniego synka Waltera. 
Pewnego dnia po powrocie z pracy 
nie zastaje chłopca w domu. Zawia-
damia policję. Rozpoczynają się po-
szukiwania dziecka. 

Pięć miesięcy później policjanci 
w blasku fleszy przyprowadzają Wal-
tera. Christine zabiera chłopca do 
domu, chociaż to nie jest jej syn. Po-
dejmuje prywatne dochodzenie. Gdy 
władze zdają sobie sprawę, że Collins 
może doprowadzić do kompromita-
cji policji, kobieta zostaje zamknięta 
w zakładzie dla umysłowo chorych.

Scenariusz oparto na rzeczywistej 
tragedii, która rozegrała się w Los 
Angeles pod koniec lat 20. XX wieku. 
Scenarzysta J. Michael Straczynski 
spędził rok na studiowaniu archi-
walnych dokumentów i akt sprawy. 
Większość postaci i sytuacji w tym 
filmie jest autentycznych. 

„Oszukana”, którą ogląda się jak 
najlepszy dreszczowiec (jest psycho-
pata porywający dzieci, śledztwo, zagadka tożsamości „odnalezionego” dziecka), jest 
przede wszystkim dramatem zrozpaczonej matki. 

W główną bohaterkę znakomicie wcieliła się 33 – letnia wówczas Angelina 
Jolie, zdobywając za tę rolę nominację do Oscara. 

Dwie kolejne nominacje Akademia przyznała za zdjęcia i scenografię. 

Oszukana
TVP2 niedziela 22.10
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Lord to wdowiec, poszukujący przygód miło-
snych w ramionach Lady Agaty Shawcross. Ona 
sama szukała podobnych przygód w ramionach 
przynajmniej dziesięciu innych mężczyzn. 

Lord musi zmagać się z  problemami rodzinny-
mi – starsza córka, Cissy ubiera się po męsku, spędza 
czas jedynie z dziewczętami i interesuje się polityką. 

Młodsza córka, Poppy szuka swej miłości, często 
wraca o trzeciej nad ranem, a za dnia roznieca gorące 
uczucie do siebie w lokaju Jamesie. 

Brat Lorda – Teddy (czcigodny Edward) co noc 
zakrada się do pokoju pokojówek, w wyniku czego 
Lord musiał odprawić już kilka, po tym jak na świe-
cie pojawiły się nowe dzieci.

Na dole – pod schodami jest świat służby. Kuch-
nią rządzi Pani Lipton. Zaprasza często na herbat-
kę posterunkowego Willsona. Majordomus, Alfred 
Stokes to cwaniak, wciąż kombinujący, jak tu popra-
wić swą sytuację materialną 

Dom Lorda ma przyjaciół – biskupa, często wpa-
dającego po darowiznę dla instytucji charytatywnej, 
którą prowadzi; Jerry`ego, który stara się o względy 
Poppy oraz Lady Madge Cartright, która do szaleń-
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Wysocką znalazł na przystanku swojego komplet-
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zabić; Gaselle (Déborah François) to genialny ekspert od materiałów wybuchowych; 
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nawet niemieccy oficerowie oraz Maria – włoska hrabina, posiadająca mnóstwo in-
formacji, mogących pomóc w realizacji planu. 

Ich zadaniem jest przewiezienie do Anglii rannego naukowca, który ma bar-
dzo ważne informacje na temat lądowania aliantów w Normandii. Bez względu na 
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Pewnie nie wiesz…
Reżyser Jean-Paul Salomé, pewnego ranka w „The Times" przeczytał artykuł 

poświęcony Lise Villameur, francuskiej agentce podczas II wojny światowej, właśnie 
zmarła w wieku 98 lat. Zaintrygowany jej historią, Salomé zaczął szukać innych ko-
biet-agentek. Tak natrafił na opis wydarzeń, które przedstawił w filmie. 

Siła odwagi
Stopklatka TV sobota 22.45

Czego się nie zrobi, by zniszczyć komuś życie?

Nieustępliwa 
matka

USA, rok 1928. Christine Collins 
mieszka w Los Angeles, samotnie 
wychowuje 9-letniego synka Waltera. 
Pewnego dnia po powrocie z pracy 
nie zastaje chłopca w domu. Zawia-
damia policję. Rozpoczynają się po-
szukiwania dziecka. 

Pięć miesięcy później policjanci 
w blasku fleszy przyprowadzają Wal-
tera. Christine zabiera chłopca do 
domu, chociaż to nie jest jej syn. Po-
dejmuje prywatne dochodzenie. Gdy 
władze zdają sobie sprawę, że Collins 
może doprowadzić do kompromita-
cji policji, kobieta zostaje zamknięta 
w zakładzie dla umysłowo chorych.

Scenariusz oparto na rzeczywistej 
tragedii, która rozegrała się w Los 
Angeles pod koniec lat 20. XX wieku. 
Scenarzysta J. Michael Straczynski 
spędził rok na studiowaniu archi-
walnych dokumentów i akt sprawy. 
Większość postaci i sytuacji w tym 
filmie jest autentycznych. 

„Oszukana”, którą ogląda się jak 
najlepszy dreszczowiec (jest psycho-
pata porywający dzieci, śledztwo, zagadka tożsamości „odnalezionego” dziecka), jest 
przede wszystkim dramatem zrozpaczonej matki. 

W główną bohaterkę znakomicie wcieliła się 33 – letnia wówczas Angelina 
Jolie, zdobywając za tę rolę nominację do Oscara. 

Dwie kolejne nominacje Akademia przyznała za zdjęcia i scenografię. 

Oszukana
TVP2 niedziela 22.10



kultura
To był Bluesowy Weekend w Łomży!

Polski Dzień Bluesa, to święto zainicjowane przez Polskie Stowarzyszenie Bluesowe, obchodzone od 2005 roku w dzień urodzin legendarnego B.B. Kinga. Z tej okazji w całym kraju 
organizowanych jest wiele imprez i koncertów, które mają promować ten gatunek muzyki i kulturę z nim związaną.

Dokładnie tak samo było i w Łomży. Nieformalne Środowisko Muzyków Łomżyńskich wraz z MDK-DŚT zorganizowało dla miłośników prawdziwego Bluesa serię wspaniałych koncertów.  
W sobote na scenie ustawionej na łomżyńskiej starówce zagrali: Mad Bee, The Blues Band, Ry i Holy Water.

Łomża Blues - Rock Festiwal, bo taka jest oficjalna nazwa wydarzenia już na stałe zapisał się w miejskim kalendarzu. To muzyczne spotkania w kręgu żywej sztuki instrumentalnej  
i prawdziwa gratka dla miłośników tego gatunku muzyki, których w Łomży nie brakuje. 



Jesień zbliża się dużymi krokami. 
Wieczory robią się coraz dłuższe i 
chłodniejsze. Co wówczas robić? 
Zaszyć się w domu? Absolutnie nie. 
Śmiech? Groza? To wszystko w Kinie 
Millenium, które zna rozwiązanie na 
jesienne wieczory.

   
Juliusz 
Tytułowym 
bohaterem 
jest upo-
rządkowany 
n a u c z yc i e l 
p l a s t y k i 
( W o j c i e c h 
M e c w a l -
d o w s k i ) , 
k t ó r e g o 
g ł ó w n y m 
problemem 

w życiu jest ojciec (Jan Peszek) – nie-
ustająco imprezujący artysta-malarz. 
Kiedy senior przeżyje drugi zawał 
serca, a mimo to odmówi zmiany 
stylu życia, Juliusz będzie musiał 
znaleźć sposób na to, by wpłynąć 
na jego zachowanie. Lekarstwem 
na bolączki bohatera wydawać się 
będzie przypadkowo poznana, bez-
troska lekarz weterynarii – Dorota 
(Anna Smołowik). Okaże się jednak, 
że prawdziwe problemy dopiero 
nadchodzą… 

Kamerdyner 
Mateusz Krol 
( S e b a s t i a n 
Fabijański), 
k a s z u b s k i 
c h ł o p i e c , 
po śmierci 
matki zosta-
je przygar-
nięty przez 
arystokratkę 
Gerdę von 
Krauss (Anna 

Radwan) pochodzącą z majętnego 
pruskiego rodu. Dorasta w pałacu. 
Rówieśniczką Mateusza jest córka 
Kraussów Marita (Marianna Zydek). 
Między młodymi rodzi się miłość. 
Ojcem chrzestnym chłopca jest ka-
szubski patriota Bazyli Miotke (Ja-
nusz Gajos), który podczas konfe-
rencji pokojowej w Wersalu walczy o 
miejsce dla Kaszub na mapie Polski, 
a potem buduje symbol jej gospo-
darczego sukcesu: Gdynię. Traktat 
wersalski, który daje Polsce niepod-
ległość, jednocześnie sprawia, że 
Kraussowie tracą majątek i wpły-
wy. Wszyscy bohaterowie czują, że 
świat, który znali, wkrótce diame-
tralnie się zmieni. Zbliża się II woj-
na światowa. Wśród żyjących obok 
siebie Kaszubów, Polaków i Niem-
ców wzbierają niechęć i nienawiść. 
Tragicznym finałem tych napięć jest 
brutalny mord w lasach Piaśnicy… 

Predator 
Reżyser Shane Black („Iron Man 
3”) przedstawia widowiskowy film 
science fiction, który rewolucjoni-
zuje serię o Predatorze. Tym razem 
spektakularne polowanie przenosi 
się z odległych zakątków kosmosu 
wprost na ulice niewielkiego mia-
steczka na amerykańskiej prowincji. 
Najgroźniejsi łowcy wszechświata są 
silniejsi, mądrzejsi i bardziej śmier-
cionośni niż kiedykolwiek wcześniej, 
ulegli bowiem modyfikacji gene-
tycznej, wzbogacając się o DNA in-
nych gatunków. Kiedy mały chłopiec 
przypadkowo sprowadza ich po-
nownie na Ziemię, jedynie oddział 
byłych żołnierzy i skromny nauczy-
ciel mogą zapobiec zagładzie rasy 
ludzkiej. 

Zegar Czar-
noksiężnika
Nastoletni 
Lewis Bar-
navelt po 
śmierci ro-
dziców tra-
fia do po-
łożnej na 
o d l u d z i u 
posiadło -
ści ekscen-
t r y c z n e -

go wuja Jonathana. Wkrótce po 
przybyciu chłopak odkrywa, że 
wuj praktykuje różne formy magii 
i eksploruje niebezpieczne obszary 
światów równoległych. Wszystko 
po to, by rozwikłać zagadkę za-
ginionego mistrza czarnej magii 
Isaaca Izarda, który skonstruował 
zegar odmierzający czas do nad-
chodzącej Apokalipsy. Zegar ukryty 
jest w murach ogromnej posiadło-
ści, a jego odnalezienie jest jedy-
nym sposobem, by powstrzymać 
nadchodzącą zagładę. 

Repertuar 21 – 27 września 

• „Kamerdyner” - 21 – 27 września, 
duża sala, godz. 20.30  i mała sala, 
godz. 15.30. 
• „Juliusz” - 21 – 27 września, duża 
sala, godz. 16.00. 
• „Predator” w 3D – 21, 23, 25, 27 
września, mała sala, godz. 18.30 i 22, 
24, 26 rześnia, mała sala, godz. 20.30. 
• „Predator” w 2D – 22, 24, 26 wrze-
śnia, mała sala, godz. 18.30 i 21, 23, 
25, 17 września, mała sala, godz. 
20.30. 
• „Zegar Czarnoksiężnika” - 21 
września, mała sala, godz 13.30 i 
duża sala, godz. 18.00 i 22 wrze-
śnia, duża sala, godz. 14.00 i 18.00 
i mała sala, godz. 13.30 i 23, 24, 25, 
26, 27 września, duża sala, godz. 
14.00 i 18.00. 

emocje

KnockOut Boxing 
Night 3 w Łomży 

Pojedynek o Mistrzostwo Europy w wadze średniej, pomiędzy posiadaczem tytułu Kamilem 
Szeremetą, a niepokonanym od 15 lat Rubenem Diazem z Hiszpanii. To walka wieczoru, która 

uświetni galę boksu zawodowego „KnockOut Boxing Night 3” w Łomży.  

Organizatorzy przewidzieli 4 dodatkowe walki boksu zawodowego, najbardziej utalentowa-
nych zawodników grupy KnockOut Promotions i dwie walki boksu olimpijskiego. Walka Szere-
meta vs. Diaz to jedno z najważniejszych wydarzeń bokserskich na polskiej ziemi od 10 lat.

Cała gala będzie transmitowana „na żywo” w kanale TVP SPORT, a walkę wieczoru obejrzą 
dodatkowo widzowie TVP 1. Bonusem dla fanek i fanów, którzy w sobotni wieczór, 22 września, 
zdecydują się odwiedzić halę przy ul. Księżnej Anny 18, będzie publiczna transmisja LIVE arcy-
ciekawej walki z Londynu, gdzie Anthony Joshua podejmie Rosjanina Aleksandra Powietkina w 
królewskiej kategorii ciężkiej.

To niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie, które jest ukłonem dla kibiców bok-
su, którzy bardzo chcieliby na żywo zobaczyć po raz pierwszy w Łomży pięściarski pojedynek na 
szczytach europejskiego boksu, a jednocześnie nie przegapić walki, która elektryzuje cały bokser-
ski świat.   

Bilety na galę dostępne na: ebilet.pl http://ebilet.pl, a w dniu imprezy w kasie hali od godz. 
12:00 do walki wieczoru.

Przedsmak gali będzie można poczuć już w piątek, 21 września, o godzinie 15:30 na oficjalnej 
ceremonii ważenia, w Galerii Veneda w Łomży. 

Emocje i zabawa w Kinie Millenium w Łomży 



a to ciekawe

Bartek Marszałek to polski kierowca 
wodnej formuły 1 – F1 H2O. 

Łodzie osiągają prędkość 160 km/godz. w nie-
całe 4 sekundy. Rozpędzone do ponad 220 km/godz. 
wykonują dynamiczne skręty, przy przeciążeniach 
6G niczym w myśliwcach! Brak hamulców i zdu-
miewające zakręty, pokonywane przy pełnej prędko-
ści, generują przeciążenia niemożliwe do osiągnięcia 
przez żadną maszynę wyścigową poruszającą się na 
kołach

Kierowcy F1 H2O to grupa osiemnastu osób 
z dwunastu krajów. To najlepsi kierowcy na świecie, 
którzy otrzymują Superlicencję F1 H2O na dany se-

zon. Trzeba przejść szereg testów medycznych oraz 
wydolnościowych. Chętnych jest dużo więcej niż 
miejsc.

Bartek jest synem Waldemara Marszałka, sze-
ściokrotnego mistrza świata, czterokrotnego mistrza 
Europy w sportach motorowodnych. W czasie swojej 
zawodniczej kariery wielokrotnie ulegał ciężkim wy-
padkom, w tym przeżył śmierć kliniczną po bardzo 
groźnym wypadku, podczas zawodów pod Berlinem 
na jeziorze Gatow (1982).

Moje Grand Prix. Bartek Marszałek
TV Puls sobota 8.25 odc. 1/6

Wielki poeta prywatnie

Leśmian  
– zakochany, 

oszukany, 
niedoceniony

Opowieść o życiu Bolesława Leśmiana oparta na ma-
teriałach faktograficznych, wspomnieniach rodziny i znajo-
mych. 

Jej głównym wątkiem jest związek poety z Teodorą Le-
benthal od momentu ich poznania się w wakacje 1917 roku. 
Miłość do 32-letniej Dory Lebenthal – potrwa przez kolejne 
20 lat. Zacznie się w malinowym chruśniaku, a skończy w ka-
rawanie pogrzebowym, do którego, według jednej z licznych 
legend, Dora nie dopuści żony oraz córek zmarłego. 

Dora oddała Leśmianowi nie tylko serce, lecz także ma-
jątek, gdy znalazł się w tarapatach. Leśmian natomiast po-
święcił jej jedno ze swych arcydzieł, cykl erotyków „W mali-
nowym chruśniaku".

Klasyczny w tym żywocie jest motyw niedocenienia: pa-
miętać trzeba, że legendarnie filigranowy poeta (jego przyja-
ciel Franc Fiszer unieśmiertelnił to w bon mocie „Zajechała 
pusta dorożka i wysiadł z niej Leśmian") długo cierpiał na 
brak szerszego uznania.

Leśmian 
TVP Kultura piątek 18.00

Autograf 
poety 

w tomiku 
„Łąka''. 

Grudzień 1936 r. Posiedzenie Polskiej Akademii Literatury. Stoją od lewej: 
Juliusz Kaden-Bandrowski, Wacław Sieroszewski, Tadeusz Zieliński, 

wojewoda Michał Grażyński, Leopold Staff, Juliusz Kleiner, Tadeusz Żeleński, 
Jerzy Szaniawski, Bolesław Leśmian.

Piotr Bajor i Iwona Katarzyna Pawlak 
w rolach Bolesława Leśmiana i Dory Lebenthal.

Jak pilot myśliwca

Oszałamiające 
prędkości na wodzie



15zobacz to

Stawka: 200 milionów dolarów

Szybki i wściekły
Steven Seagal wciela się w postać Saschy Petrosevitcha, 

tajnego agenta FBI, który chcąc zdobyć informacje na te-
mat groźnego mafioso daje się zamknąć za kratami. Trafia 
do więzienia na wyspie, wyposażonego w najnowszą tech-
nologię, z którego nie ma ucieczki. 

W tym samym więzieniu siedzi Lester, który przed 
laty ukradł złoto wartości 200 milionów dolarów i nigdy 
nie zdradził miejsca ukrycia łupu. Do budynku dostaje się 
grupa uzbrojonych po zęby ludzi pod wodzą złowrogiego 
Donny'ego (Morris Chestnut). Chcą wydobyć z Lestera 
informacje na temat ukrycia złota. 

Pewnie nie wiesz…
Seagal podróżował wszędzie w towarzystwie buddyj-

skiego doradcy, którego wyroki na temat stanu karmy aktora 
były powodem, dla którego wstrzymywano filmowanie da-
nego dnia. Seagal zakłócał pracę na planie, ciągle się spóź-
niał.

Wpół do śmierci
TV Puls piątek 20.00

Pasjonująca historia rozwoju naszej planety

Rośliny  
stworzyły Ziemię

Mało kto zdaje sobie spra-
wę, jak wielką rolę w naszej 
egzystencji odgrywają rośliny. 
Przecież to właśnie one dały ży-
cie na naszej planecie. Stworzyły 
atmosferę i stymulowały ewolu-
cję. Dzięki nim istnieją zwierzę-
ta i ludzie. 

Zespół botaników i naukowców bada rośliny, które 
przyczyniły się do powstania świata. Specjaliści szukają 
gatunków dominujących niegdyś na naszej planecie.

Geolog Ian Stewart opowiada oszałamiającą historię 
o naszej planecie. Ujawnia, w jaki sposób największe zmia-
ny na ziemi zostały wywołane, przede wszystkim, przez 
rośliny; i jak te rośliny zamieniły Ziemię z jałowej, wrogiej, 
skały otoczonej toksycznymi gazami, w planetę, którą mo-
żemy nazwać domem.

Dr Ian Stewart jest szkockim geologiem. Został od-
znaczony Orderem Imperium Brytyjskiego za swoje zasłu-
gi w dziedzinie geologii i komunikacji naukowej. 

Po programach telewizyjnych nazwano go „gwiazdą 
rocka" geologii.

Ziemia, planeta roślin
TVP Historia sobota 12.35

Podczas podróży służbowej młody Paul Sutton 
(Keanu Reeves) spotyka piękną dziewczynę Victorię 
Aragon (Aitana Sánchez-Gijón). Victoria wyznaje 
mu, że jest w ciąży ze swoim szefem, który dowie-
dziawszy się o dziecku, natychmiast ją porzucił. Te-
raz wraca właśnie do swojej konserwatywnej meksy-
kańskiej rodziny, co napawa ją ogromnym strachem. 

Paul decyduje się pomóc dziewczynie, udając jej 
świeżo poślubionego męża, który w odpowiednim 
czasie ją opuści. 

Ojciec Victorii jest wobec niego wrogo nasta-
wiony, ale przez resztę rodziny Paul zostaje bardzo 
serdecznie przyjęty. Szczególną sympatią darzy go 
senior rodu (Anthony Quinn). Paul decyduje się 
więc zostać dłużej, niż pierwotnie planował. Nie-
spodziewanie w rodzinie latynoskich winiarzy znaj-
duje to, czego brakowało mu u bliskich – ciepła, mi-
łości i wzajemnego szacunku. 

Pewnie nie wiesz…
Scenarzysta Robert Mark Kamen jest właścicie-

lem winnicy Sonoma. Rok po premierze filmu, win-
nica Kamena spłonęła, niszcząc jego studio i jedną 
trzecią winorośli.

Spacer w chmurach 
Metro piątek 20.00

Miłość  
w winnicy

Romans z 1995 roku z młodym Keanu Reevesem

Jeden z najsłynniejszych amerykańskich rape-
rów – Eminem – w na poły autobiograficznej opo-
wieści o trudnej drodze do muzycznego debiutu.

Detroit, 1995 rok. „8. mila" to droga rozdziela-
jąca miasto na dwie części – bogatą i biedną. Jimmy 
„B-Rabbit” Smith (Eminem) stara się za pomocą 
muzyki wywalczyć dla siebie lepszą przyszłość. 

Nie jest mu łatwo. Chłopak mieszka razem 
z matką-alkoholiczką (Kim Basinger) i kilkuletnią 
siostrą (Taryn Manning) w przyczepie kempingo-
wej. Właśnie rozstał się z dziewczyną, która szan-
tażowała go ciążą. Jimmy całe dnie haruje w tłocz-
ni blach samochodowych, a wieczory spędza wraz 
z kilkoma koleżkami w klubach hip-hopowych, 
w których odbywają się swoiste turnieje dla naj-
lepszych raperów. Hip-hop jest domeną czarno-
skórych wykonawców. Jimmy ma jednak jedno 
marzenie i konsekwentnie do niego dąży – chce 
nagrać własne „demo" i zaistnieć na serio na hip-
-hopowej scenie. 

Pewnie nie wiesz…
Gwiazdą filmu jest debiutujący na ekranie Emi-

nem (ur. 1972). Raper, producent, aktor, kontrower-
syjny artysta zyskał popularność w 1999 roku. 

Kartka papieru, na której filmowy Jimmy pisze 
w autobusie, jest autentyczną kartką, na której Emi-
nem napisał nagrodzoną Oscarem piosenkę „Lose 
Yourself ”. Kartka z tekstem została sprzedana na 
aukcji za 10 000 dolarów.

Eminem nie brał udziału w ceremonii rozda-
nia Oscarów i nie odebrał statuetki za piosenkę. Nie 
wierzył, że ma jakiekolwiek szanse, był w domu z có-
reczką i oglądał z nią kreskówki, a potem zasnął.

Gościnnie grający w filmie Ali Miyzaan został 
zastrzelony przed kinem w Detroit, gdy „8. mila” 
miała swoją premierę. 

8.mila 
TV4 sobota 23.00, niedziela 22.05

Zaistnieć na scenie

Kariera  
mimo wszystko



Zastępstwo za grizzly

Miś w cyrku
Gdy koledzy misia Bogusia nie 

mogą wziąć udziału w męskiej wy-
prawie, ten decyduje się samotnie 
wyruszyć na wycieczkę. Po drodze 
spotyka cyrkowców. Postanawia 
zamienić się miejscami z wystę-
pującym w cyrku, podobnym do 
niego niedźwiedziem grizzly. Tym-
czasem cyrkowcy decydują się na 
powrót do Rosji. Elliot, McSquiz-
zy i Pan Kabanos wyruszają rato-
wać Bogusia.

Sezon na misia 3 TV Puls 2 
sobota 18.35, niedziela 12.25

Wstydliwa słabość

Kłopoty milionera (bez okularów)
Tytułowy Quincy Magoo to roztargnio-

ny milioner, który zdobył niemałą fortunę 
dzięki swej energii i pomysłowości. Ma tylko 
jedną słabość, do której za nic nie chcę się 
przyznać – nie najlepszy wzrok, co wciąż sta-
wia go w obliczu różnych niebezpieczeństw. 

Gdy skradziony, bezcenny diament lądu-
je przypadkowo w rękach Magoo, zaczynają 
się nie lada kłopoty. Szajka złodziei rusza 
jego tropem, chcąc odzyskać klejnot. Na do-
miar złego Magoo jest głównym podejrza-
nym dla agentów FBI. Z tarapatów mogą 
go wyciągnąć jedynie ślepo mu oddany sio-
strzeniec Waldo i wierny przyjaciel – buldog 
Angus.

Pewnie nie wiesz…
Film został wycofany z kin w USA po zaledwie dwóch tygodniach 

wyświetlania, ze względu na protesty osób niewidomych i niedowidzą-
cych.

Pan Magoo TV Puls 2 sobota 12.10

Trener da im w kość

Kaczki na lodzie
Trzecia część przygód hokejowej drużyny „Potężne Kaczory".
Trenowani do tej pory przez Gordona Bombaya zawodnicy, otrzy-

mują stypendium elitarnego college'u Eden Hall. Z tego też powodu 
młodzi bohaterowie muszą się zmierzyć ze snobistycznymi graczami 
pierwszej reprezentacji. Lecz przede wszystkim muszą zaakceptować 
twarde metody treningu, zaproponowane przez nowego trenera, który 
okazuje się najgorszym koszmarem.

Niedługo mają zmierzyć się z silnym rywalem – dziesięciokrotnym 
mistrzem uniwersytetu. Kaczki i ich przeciwnicy biorą udział w serii 
zabawnych zdarzeń, które rozgrzewają ich do bitwy na lodzie. W eks-
cytującej i kulminacyjnej bitwie Kaczki muszą udowodnić, dlaczego są 
nazywane „Potężnymi Kaczorami”.

Potężne Kaczory TV Puls2 niedziela 8.10

plac zabaw

Dory jest uroczą rybką, którą cierpi na pew-
ną przypadłość, brak pamięci krótkotrwałej. Gdy 
była mała, kochający rodzice z całych sił starali 
się ustrzec ją przed niebezpieczeństwem. Pewne-
go dnia jednak Dory wpadła w prąd oceaniczny, 
który porwał ją w nieznane. Teraz próbuje przy-
pomnieć sobie swoją przeszłość i odnaleźć rodzi-
ców. Wyrusza do Kalifornii, a pomagają jej w tym 
przyjaciele: błazenek Marlin i jego synek Nemo, 
zgryźliwa ośmiornica Hank, narwalowaty Bailey, 
przekonany o tym, że cierpi na zaburzenia echo-
lokacji, i Nadzieja, rekin wielorybi z wadą wzroku. 

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił na całym świecie ponad mi-

liard(!) dolarów, kosztował prawie 200 milionów. 
Dostał Oscara dla najlepszego pełnometrażowego 
filmu animowanego. 

Hank ma tylko siedem macek, ponieważ ani-
matorzy nie mogli dopasować ośmiu do jego ciała. 
Dodano w filmie historyjkę, która miała wytłuma-
czyć brak jednej kończyny.

Gdzie jest Dory?
Polsat sobota 20.05, niedziela 11.20
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Rybka, która ma krótką pamięć
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Zastępstwo za grizzly

Miś w cyrku
Gdy koledzy misia Bogusia nie 

mogą wziąć udziału w męskiej wy-
prawie, ten decyduje się samotnie 
wyruszyć na wycieczkę. Po drodze 
spotyka cyrkowców. Postanawia 
zamienić się miejscami z wystę-
pującym w cyrku, podobnym do 
niego niedźwiedziem grizzly. Tym-
czasem cyrkowcy decydują się na 
powrót do Rosji. Elliot, McSquiz-
zy i Pan Kabanos wyruszają rato-
wać Bogusia.

Sezon na misia 3 TV Puls 2 
sobota 18.35, niedziela 12.25

Wstydliwa słabość

Kłopoty milionera (bez okularów)
Tytułowy Quincy Magoo to roztargnio-

ny milioner, który zdobył niemałą fortunę 
dzięki swej energii i pomysłowości. Ma tylko 
jedną słabość, do której za nic nie chcę się 
przyznać – nie najlepszy wzrok, co wciąż sta-
wia go w obliczu różnych niebezpieczeństw. 

Gdy skradziony, bezcenny diament lądu-
je przypadkowo w rękach Magoo, zaczynają 
się nie lada kłopoty. Szajka złodziei rusza 
jego tropem, chcąc odzyskać klejnot. Na do-
miar złego Magoo jest głównym podejrza-
nym dla agentów FBI. Z tarapatów mogą 
go wyciągnąć jedynie ślepo mu oddany sio-
strzeniec Waldo i wierny przyjaciel – buldog 
Angus.

Pewnie nie wiesz…
Film został wycofany z kin w USA po zaledwie dwóch tygodniach 

wyświetlania, ze względu na protesty osób niewidomych i niedowidzą-
cych.

Pan Magoo TV Puls 2 sobota 12.10

Trener da im w kość

Kaczki na lodzie
Trzecia część przygód hokejowej drużyny „Potężne Kaczory".
Trenowani do tej pory przez Gordona Bombaya zawodnicy, otrzy-

mują stypendium elitarnego college'u Eden Hall. Z tego też powodu 
młodzi bohaterowie muszą się zmierzyć ze snobistycznymi graczami 
pierwszej reprezentacji. Lecz przede wszystkim muszą zaakceptować 
twarde metody treningu, zaproponowane przez nowego trenera, który 
okazuje się najgorszym koszmarem.

Niedługo mają zmierzyć się z silnym rywalem – dziesięciokrotnym 
mistrzem uniwersytetu. Kaczki i ich przeciwnicy biorą udział w serii 
zabawnych zdarzeń, które rozgrzewają ich do bitwy na lodzie. W eks-
cytującej i kulminacyjnej bitwie Kaczki muszą udowodnić, dlaczego są 
nazywane „Potężnymi Kaczorami”.

Potężne Kaczory TV Puls2 niedziela 8.10

plac zabaw

Dory jest uroczą rybką, którą cierpi na pew-
ną przypadłość, brak pamięci krótkotrwałej. Gdy 
była mała, kochający rodzice z całych sił starali 
się ustrzec ją przed niebezpieczeństwem. Pewne-
go dnia jednak Dory wpadła w prąd oceaniczny, 
który porwał ją w nieznane. Teraz próbuje przy-
pomnieć sobie swoją przeszłość i odnaleźć rodzi-
ców. Wyrusza do Kalifornii, a pomagają jej w tym 
przyjaciele: błazenek Marlin i jego synek Nemo, 
zgryźliwa ośmiornica Hank, narwalowaty Bailey, 
przekonany o tym, że cierpi na zaburzenia echo-
lokacji, i Nadzieja, rekin wielorybi z wadą wzroku. 

Pewnie nie wiesz…
Film zarobił na całym świecie ponad mi-

liard(!) dolarów, kosztował prawie 200 milionów. 
Dostał Oscara dla najlepszego pełnometrażowego 
filmu animowanego. 

Hank ma tylko siedem macek, ponieważ ani-
matorzy nie mogli dopasować ośmiu do jego ciała. 
Dodano w filmie historyjkę, która miała wytłuma-
czyć brak jednej kończyny.

Gdzie jest Dory?
Polsat sobota 20.05, niedziela 11.20

Fantastyczny 

podwodny świat

Op
ra

co
wa

no
 na

 po
ds

ta
wi

e: 
fil

m
we

b, 
plfi

lm
.or

g.p
l, t

ele
m

ag
az

yn
.p

l, t
ele

m
an

.p
l, p

ro
gr

am
tv.

on
et

.p
l, I

nt
er

ne
to

we
j B

az
y F

ilm
ow

ej 
fd

b.p
l, I

nt
er

ne
t M

ov
ie 

Da
ta

ba
se

 IM
Db

, t
ele

ty
dz

ien
.in

te
ria

.p
l, c

an
alp

lus
.p

l/p
ro

gr
am

, fi
lm

.on
et

.p
l, fi

lm
.or

g.p
l, n

ew
s.fi

lm
.st

ud
en

tn
ew

s.p
l, fi

lm
.in

te
ria

.p
l, fi

lm
po

lsk
i.p

l, n
ae

kra
nie

.p
l.

Rybka, która ma krótką pamięć

ziemiaństwo

Lutosławscy, marszałek Józef Piłsudski, 
Roman Dmowski, Bohdan Winiarski, 
Adam Chętnik, ziemianie, inteligencja. 
Wielu było bohaterów Spotkania Po-
koleń "W kręgu kultury ziemiańskiej", 
które odbyło się w Muzeum Przyrody, 
czyli dawnym dworze Lutosławskich w 
Drozdowie. 

Już od początku roku stulecia 
Polskiej Niepodległości dyrektor 
Anna Archacka i jej współpracow-
nicy z Muzeum Przyrody zapraszają 
co kilka tygodni na wydarzenia na-
wiązujące do najważniejszej w tym 
roku historycznej daty. Poprzednie 
spotkania, debaty,  koncerty, pro-
jekcje skupiały się m. in. na posta-
ciach Romana Dmowskiego, który 
w drozdowskim dworku spędził 
ostatni okres swego życia, Ignacego 
Jana Paderewskiego, ale także losach 
mało znanego Legionu Puławskie-
go czy bohaterach Powstania Stycz-
niowego.               

- Drozdowo to tak ważny ośro-
dek myśli patriotycznej, niepodle-

głościowej, narodowej , że gdzie in-
dziej mielibyśmy znaleźć  miejsce na 
konferencję upamiętniającą odzy-
skanie przez Polskę niepodległości 
- mówi profesor Małgorzata Daj-
nowicz z Uniwersytetu w Białym-
stoku, Podlaski Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków.  - Lutosławscy  
nakreślali kierunki myśli patrio-
tycznej i narodowej. Mieli znaczący 
wkład w odzyskanie niepodległości. 
To był oczywiste nie tylko na Ziemi 
Łomżyńskiej,  ale powiedziałabym, 
że  także w kraju i przestrzeni mię-
dzynarodowej.

Jak dodaje, wkład w niepodle-
głość miało na Ziemi Łomżyńskiej 
szerokie  grono osób  ze środo-
wiska ziemiańskiego, inteligencji, 
miejskiej i wiejskiej.  Profesor Mał-
gorzata Dajnowicz przygotowa-
ła na konferencję w Drozdowie 
portret Bohdana Winiarskiego, 
znakomitego prawnika i polityka 
narodowego pochodzącego spod 
Nowogrodu.

Znane jest powiedzenie Jerze-
go Giedroycia o Polsce rządzonej 
przez trumny Dmowskiego i Pił-
sudskiego, co miało symbolizować 
spór dwóch koncepcji polskiej nie-
podległości. Obaj byli jednym z 
bohaterów konferencji w Muzeum 
Przyrody. Tym razem nie wzbu-
dzali sporu.

- Zawsze jest lepiej łączyć niż 
dzielić. Obaj byli umysłami niezwy-
kłymi, wywarli wpływ na swoje cza-
sy, ale przecież nie robili tego sami. 
Przetrwali jako podmioty historii, 
ale też jako legendy, a przecież nie 
ma postaci czarno – białych. Moim 
zdaniem są zbyt jednostronnie 
przedstawiani - albo bardzo dobrze, 
albo bardzo źle. Ja bym raczej zmie-
rzała w kierunku umiaru. Obaj dali 
nam przecież poczucie tożsamo-
ści, do którego sięga nawet obecna 
młodzież - mówi profesor Jolanta 
Chwastyk-Kowalczyk z Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach.   

Konferencji „Niepodległość w 
poglądach, działalności i pamięci 
polskich elit kraju i regionu łom-
żyńskiego” w podziemiach  dworu 

Lutosławskich towarzyszyła wysta-
wa "Znaki Niepodległej - Łomżyń-
skie Drogi Środowisk Niepodległo-
ściowych".

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa 
Kluka w Ciechanowcu 15 i 16 września 
zaprosiło na wydarzenie pn. „Sto lat 
temu u Hrabiów Starzeńskich...”. Już w 
sobotę chętni do poznania tajemnicy 
Hrabiów Starzeńskich odwiedzili pałac, 
gdzie mogli zobaczyć, jak wyglądała 
dworska codzienność w Ciechanowcu-
-Nowodworach w czasach, gdy Polska 
walczyła o niepodległość. 

Europejskie Dni Dziedzictwa 
to inicjatywa Unii Europejskiej, ma-
jąca na celu promowanie zabytków. 
W projekcie uczestniczą wszystkie 
państwa członkowskie Rady Euro-
py, w tym także Polska. Europejskie 
Dni Dziedzictwa to największy w 
Europie projekt społeczno-eduka-
cyjny, a także najważniejsze święto 
zabytków kultury. Głównym celem 
EDD jest szeroko pojęta edukacja 
historyczna i kulturalna. Co roku 
we wrześniu kraje, w których odby-
wa się to wydarzenie, udostępniają 
do zwiedzania szerokiej publiczno-
ści liczne zabytki i miejsca kultury, 
organizują imprezy towarzyszące.

Jak relacjonuje Urząd Marszał-
kowski w Białymstoku, w tym roku, 
w związku z setną rocznicą odzyska-
nia niepodległości, Muzeum Rol-

nictwa w Ciechanowcu w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa, zor-
ganizowało wydarzenie nawiązujące 
do życia rodziny Starzeńskich sto lat 
temu - codzienność dworską pałacu 
w Ciechanowcu-Nowodworach w 

czasach, gdy Polska walczyła o nie-
podległość.

W weekend 15-16 września 
dostępne dla zwiedzających były za-
bytkowe obiekty dworskie: pałac hr. 
Starzeńskich, wozownia z kolekcją 
XIX-wiecznych karet, dawna staj-
nia, podziemia oficyny, a tam wysta-
wa tradycji zielarskich, która uroz-
maicona jest niezwykle ciekawym 
ogrodem roślin zdatnych do zażycia 
lekarskiego, stworzonego wg. słyn-
nego Dykcjonarza ks. Krzysztofa 
Kluka.

Wyjątkową atmosferę życia w 
pałacu Starzeńskich w Ciechanow-
cu-Nowodworach można było po-
czuć dzięki spotkaniom z pałacową 
arystokracją z przed stu lat. Z bli-
ska można było zobaczyć ubrania, 
pojazdy, zwyczaje, zabawy ludzi z 
epoki. To niepowtarzalna okazja, 
aby poznać historię rodu Starzeń-
skich z Nowodworów i zwiedzić ich 
posiadłość, czyli siedzibę muzeum. 
Wydarzeniu towarzyszyły rozmowy 
z historykami i prelekcje o rodzie 
Starzeńskich.

Sto lat temu u Hrabiów Starzeńskich...

Gdzie o niepodległości, jak nie w Drozdowie

Prof. Małgorzata Dajnowicz Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
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Przegląd 
Form 

Teatralnych  
im. Tomasza 

Brzezińskiego
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie 
Naznaczonych „JA i TY” zaprasza 
do udziału w PRZEGLĄDZIE FORM 
TEATRALNYCH im. Tomasza Brze-
zińskiego, w ramach Europejskiego 
Festiwalu Sztuk Wszelakich – Łomża 
JA i TY. W przeglądzie mogą wziąć 
udział zespoły lub soliści operujący 
dowolną formą teatralną.
Przegląd odbędzie się 21 września 
(od godz. 16.00) w sali widowisko-
wej Miejskiego Domu Kultury-Domu 
Środowisk Twórczych, ul. Wojska 
Polskiego 3 w Łomży. 

- Przygotujcie się na solidną dawkę 
śmiechu – ostrzega organizator. Już wkrótce 
rozpoczyna się nowy, jesienno-zimowy sezon 
i cykliczne spotkania z dobrym stand-upem. 

23 września, na łomżyńskiej scenie poja-
wi się Jacek Stramik i Piotr Szulowski. 

Jacek Stramik, człowiek dwóch porząd-
ków, klasycznego - pełnego erudycji, odnie-
sień i zamiłowania do dzieci z harfami oraz 
hedonistycznego - pełnego brudu, profanacji 
i upadania. To wszystko składa się na kome-
dię, bez większych kompromisów, wyma-
gającą więcej od widza, a na samym końcu 
niesamowicie zabawną. 

Piotr Zola Szulowski, stand-uper z Gro-
dziska Mazowieckiego, niespełniony talent 
piłkarski. Gdyby nie sport prawdopodob-
nie nigdy nie poznałby... smaku alkoholu. 
Bardzo bliski przyjaciel Miśka Koterskiego, 
przynajmniej tak twierdzą ludzie na ulicy. 
Stand-upem zajmuje się od 2016 roku. W 
tym czasie udało mu się dostać do finału III 
Antrakt Festiwal. Jego ulubionym komikiem 
jest... jego ojciec. To dzięki niemu wyszedł 
pierwszy raz na scenę. 

Imprezę poprowadzi gospodarz sceny, 
Mieszko Minkiewicz. Bilety dostępne w 
trzech pulach na ticketos.pl. I pula - 20zł, II 
pula - 25zł, III pula - 30zł. 

Mocne uderzenie stand-upu, w Garage 
Grill & Bar już 23 września, o 19:00. 

Uwaga! Wydarzenie dla osób dorosłych.

Kino Millenium 
zaprasza  

do Klubu Malucha 
Raz w miesiącu, w sobotnie poranki Kino Mille-
nium zaprasza najmłodszych widzów (w wieku 
3-6 lat) wraz z opiekunami na specjalne seanse 
krótkich bajeczek, prowadzone przez animatorkę 
kultury ,Asię Chludzińską. 

- Zamiast jednego dłuższego filmu, bę-
dziemy puszczać kilka krótszych animacji 
zorientowanych wokół wspólnego wątku, 
takiego jak: „zdrowie”, „natura” „przyjaźń”, 
„młodsze rodzeństwo”, „jak być grzecznym” 
itp. Przed każdym filmikiem będzie krótkie 
wprowadzenie animatorki do tematu, zaś po 
rozmowa z dziećmi o tym, co widziały. Dla 
wielu z nich, zwłaszcza najmłodszych milu-
sińskich, którzy dopiero rozpoczynają swoją 
przygodę z kinem, wielkim przeżyciem bę-

dzie sam fakt zobaczenia ulubionych zwierzą-
tek na dużym ekranie, dla innych dzieci moż-
liwość powiedzenia kilku słów do mikrofonu 
podczas pogadanki – wyjaśnia Jolanta Dłuż-
niewska z Kina Millenium w Łomży.

Takie spotkania przemycają edukacyjne 
treści w lekkiej i przyjemnej formie zaba-
wy, oswajają z różnymi lękami czy trudnymi 
emocjami. Są też ciekawą propozycją na ro-
dzinne spędzenie czasu.

Na pierwszą odsłonę KLUBU MA-
LUCHA Kino Millenium zaprasza już 22 

września, o godzinie 9.00. 
Zostaną zaprezentowane 
4 krótkie animacje zebra-
ne w zestaw: „Cztery pory 
roku”:

1. Z serii „Żubr Pom-
pik”: Liście

2. Z serii „Przytul 
mnie”: Zima zła

3.Z serii „Żubr Pom-
pik”: Zapach wiosny

4. Z serii „Kaktus i 
Mały”: Dlaczego może 
nas złościć słoń ze słonio-
wej kości?

Od żubra Pompika do-
wiemy się dlaczego jesie-
nią liście spadają z drzew. 

Wraz z małym misiem, który bardzo lubi 
się przytulać, odkryjemy jakie zapasy robią 
zwierzęta na zimę. Rodzeństwo żubrów po-
każe nam natomiast czym pachnie wiosna, a 
z dwójką chłopców pojedziemy na wymarzo-
ne wakacje nad morze i przywieziemy cenne 
skarby. A dla każdego malucha mały upomi-
nek na koniec spotkania!

Czas trwania zestawu: 22 minuty, czas 
trwania spotkania: 45-60 minut.

Cena biletu od osoby: 10 złotych!

Uwaga Łomża, 
nadciąga mocne 

uderzenie stand-upu 
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reklama

KRUS nagradza 
bezpieczne 

gospodarstwa
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kie-
rowana przez prezesa Adama  Wojciecha Sekściń-
skiego zaprasza na podsumowanie XVI Ogólno-
krajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne na terenach Międzynarodowej Wystawy 
Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach koło Poznania.

Patronat Honorowy nad konkursem w 
roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
sprawował Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej An-
drzej Duda. 

Od 2003 roku Konkurs 
organizowany jest przez 
Kasę Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego 
we współpracy z Minister-
stwem Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi oraz Państwową 
Inspekcją Pracy. W  2018 
roku jednym z  organiza-
torów jest również Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

W  piętnastu dotychczasowych edycjach 
udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw 
indywidualnych - dużych i zupełnie małych. 
To jedno z najważniejszych  działań prewen-
cyjnych prowadzonych przez KRUS na rzecz 
zmniejszenia liczby wypadków i  chorób za-
wodowych rolników. Celem jest promocja za-
sad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie 
rolnym. 

Właściciele zgłaszanych gospodarstw 
mają okazję do  zaprezentowania swoich 
warsztatów pracy i  osiągnięć zawodowych, 
zdobycia cennych nagród, a  także podda-
nia gospodarstwa profesjonalnemu audytowi 
bezpieczeństwa pracy, który  przeprowadzają 
komisje konkursowe. Sprawdzają stosowanie 
zasad ochrony zdrowia i życia a także  elimi-
nowanie potencjalnych źródeł zagrożenia wy-
padkowego. 

W skład komisji konkursowych wchodzą 
specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, repre-
zentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Państwową Inspek-
cję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, 
Ochotniczą Straż Pożarną i  inne instytucje 
działające w  środowisku wiejskim. Zastoso-
wanie się do  ich rad i  uwag przyczynia się 
do  wyeliminowania wielu zagrożeń, a  tym 
samym do  zmniejszenia ryzyka wypadków 
i  chorób zawodowych rolników oraz  ich ro-
dzin.

W tegorocznej edycji konkursu  udział 
wzięło 1 087 gospodarstw rolnych. Zgodnie z 
regulaminem Konkursu, Wojewódzkie Komi-
sje Konkursowe oceniły:  organizację obejścia 
i podwórza gospodarstwa,  ład i porządek w 

obrębie podwórza, zabu-
dowań i stanowisk pracy,  
stan techniczny budynków 
inwentarskich i gospodar-
czych,  stan techniczny 
maszyn, urządzeń i narzę-
dzi stosowanych w gospo-
darstwie rolnym,  warunki 
obsługi i bytowania zwie-
rząt gospodarskich,  wypo-
sażenie w ubrania robocze 
i środki ochrony osobistej,  

przechowywanie środków ochrony roślin i 
innych substancji niebezpiecznych,  estetyka 
gospodarstw,  zastosowane rozwiązania orga-
nizacyjne, technologiczne i techniczne wpły-
wające na bezpieczeństwo osób pracujących i 
przebywających w gospodarstwie rolnym.

Centralna Komisja Konkursowa za naj-
bezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kra-
ju uznała gospodarstwo Agaty i Zbigniewa 
Przyjemskich z Kamieńczyc w województwie 
świętokrzyskim. Laureaci otrzymają podczas 
gali nagrodę Prezesa KRUS – ciągnik rolniczy 
Ursus C- 380 o mocy 55 KW. Drugie miej-
sce i nagrodę pieniężną Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi przypadnie Anecie i Radosła-
wowi Bakajom z Wierzbicy w województwie 
lubelskim.

Wśród uhonorowanych są także repre-
zentanci województwa podlaskiego: Urszula 
i Bartłomiej Micunowie ze Starej Kolonii z 
jednym ze specjalnych wyróżnień za wyjątko-
wą dbałość o estetykę obejścia gospodarskiego 
i duży wkład pracy w tworzenie wspaniałych 
krajobrazów wiejskich. 

Procesją z wieńcami do kościoła pod wezwaniem 
świętego Jana  Pawła II w Grajewie rozpoczęło się 
powiatowe i parafialne Święto Dziękczynienia za 
plony. Modlitwie w intencji rolników przewodni-
czył ksiądz biskup Stanisław Stefanek.

- Rolnicy wkładają wiele wysiłku aby  po 
pierwsze ziemia była nasza i mądrze zago-
spodarowana. Najważniejsze to  pracowitość, 
uczciwość i solidarność budujące podstawy 
polskiego rolnictwa- powiedział ksiądz bi-
skup Stanisław Stefanek.

Po wspólnej modlitwie i tradycyjnym po-
dzieleniu się chlebem komisja ogłosiła wyni-
ki konkursu na najładniejszy wieniec dożyn-
kowy. Premiowane było wieńce wykonane 
zgodnie z tradycją. Podziękowania  otrzymali 
także rolnicy osiągający najlepsze wyniki w 
gospodarowaniu. Tradycyjnie nagrodzeni zo-
stali także producenci mleka, współpracujący 
ze Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol w Gra-
jewie.

- Święto dziękczynienia to  tradycyjne 
podziękowanie za pracę  .Mleczarstwo to 
jedna z najtrudniejszych dziedzin rolnic-
twa. Dlatego producenci mleka zasługują na   
Powiat grajewiski, województwo podlaskie 
to zagłębie mleczarskie kraju- powiedział 
Edmund Borawski prezes Mlekpolu.

W dożynkach uczestniczyli przedstawi-
ciele instytucji obsługujących rolnictwo

- Pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego    są  obecni na  wszyst-
kich spotkaniach z udziałem rolników.   Do-
żynki  są  wspaniałą okazją  do  przekazania 
najważniejszych informacji  dotyczacych 
mieszkańców wsi. Nasze działania informa-
cyjne i prewencyjne przynoszą efekty, w ciągu 
kilkunastu lat   ilość wypadków w rolnictwie 
spadła czterokrotnie a śmiertelnych sześcio-
krotnie – powiedział  Adam Wojciech Sek-
ściński prezes Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego.

Po mszy świętej delegacje z wieńcami , rolnicy zgromadzili się na placu przed kościołem.

Powiatowe i parafialne Święto 
Dziękczynienia za plony w Grajewie 
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W Białymstoku zakończyły się Mistrzo-
stwa Wojsk Obrony Terytorialnej w 
Piłce Siatkowej. Reprezentacja 1 Pod-
laskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
zajęła pierwsze miejsce. 

Jak informują służby prasopwe 1 
PBOT, zawody były rozgrywane na 
terenie kompleksu wojskowego w Bia-
łymstoku. Startowało pięć zespołów 
reprezentujących brygady Obrony Te-
rytorialnej z: Podlasia (1PBOT), Lu-
belszczyzny (2LBOT), Podkarpacia 
(3PBOT), Warmii i Mazur (4W-M-
BOT) oraz północnego Mazowsza 
(5MBOT).

„Rywalizacja o tytuł mistrzowski 
odbyła się między brygadami z Podlasia, 
Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zasad-
nicze mecze, jak się okazało, rozegrane 
zostały pierwszego dnia, ale przyjęty 
system rozgrywek („każdy z każdym”) 
i system punktacji spowodowały, że  o 
mistrzostwie decydował wynik ostatnie-
go meczu” - mówi kapitan reprezentacji 
1PBOT kpt. Leszek Chodnicki.

1 Podlaska Brygada Obrony Tery-
torialnej wygrała swoje wszystkie spo-
tkania. Spośród czterech rozgrywa-
nych meczy dla reprezentacji 1PBOT 
najtrudniejszym był mecz otwarcia  
z drużyną 3 Podkarpackiej Brygady 
OT.  „Doświadczenia z mistrzostw 
WOT w pozostałych dyscyplinach 
sugerowały, że będzie to najtrudniej-

szy rywal” - dodaje kpt. Chodnicki.  
Ostatecznie podlascy Terytorialsi wy-
grali to spotkanie po tie-breaku.

Drugi mecz żołnierze 1PBOT 
rozpoczęli niezbyt udanie. Pierw-
szego seta wygrała reprezentacja 
lubelskiej brygady, ale w drugim se-
cie podlascy Terytorialsi opanowali 
sytuację, doprowadzili do remisu i 
także wygrali po tie-breaku. 

W meczach z drużynami 4W-M-
BOT i 5MBOT zespół 1PBOT od 
początku kontrolował sytuację i wy-
grał je nie tracąc żadnego seta.

Zwycięstwo reprezentacji 1 Pod-
laskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
jest tym bardziej szczególne, że była 
ona organizatorem zawodów. W dru-
żynie 1PBOT znaleźli się żołnierze 
zawodowi oraz żołnierze OT z bata-
lionów w Łomży i Suwałkach. 

"Najważniejsze indywidualno-
ści Mistrzostw to Jacek Gościński 
(1PBOT) - atak, Mateusz Rzeź-
nik (2LBOT) - wszechstronność 
i MVP Mistrzostw - Jakub Woś 
(3PBOT) - rozegranie" - wskazuje 
kpt. Leszek Chodnicki.

To już drugie mistrzostwa 
WOT, w których podlascy Teryto-
rialsi zajmują pierwsze miejsce. 

W kwietniu reprezentacja 
1PBOT wygrała zawody w biegach 
przełajowych.

Ziemia Łomżyńska

Jest równie ważną postacią łomżyńskiej Starówki 

jak Hanka Bielicka. Tyle że w czasie, gdy Nasza 

Gwiazda siedzi na ławeczce i przyjmuje hołdy 

wielbicieli, Jadwiga Serafin nie przestaje się 

krzątać, pracować, organizować, opiekować 

się  najbliższymi i przyjaciółmi, gościć i karmić 

odwiedzających Restaurację „Na Farnej”.

Przede wszystkim jednak łomżynianka 
z dziada pradziada dba o miasto, a już Sta-
rówka jest jej prawdziwym oczkiem w głowie. 
Jadwiga Serafin jest autorką lub współautorką 

wszystkich najważniejszych inicjatyw doty-
czących historycznego centrum Łomży.  Za-
biega o to, aby łatwo tu było dojechać, bez-
piecznie i bezpłatnie pozostawić samochód, 
spędzić ciekawie czas. Jej Restauracja „Na 
Farnej” daje szansę zaistnieć muzykom i pla-
stykom - debiutantom i już znanym, młod-
szym i dojrzałym.

Jadwiga Serafin już dawno powinna być 
w Radzie Miejskiej naszej Łomży. Ale lepiej 
późno niż wcale. Jadwiga Serafin to prawdzi-
wy smak łomżyńskiej Starówki, to prawdziwa 
gościnność łomżyńskiej Starówki i niezmor-
dowana energia łomżyńskiej Starówki.

Wybierzmy Jadwigę Serafin do Rady 
Miejskiej! Dajmy szansę, aby mogła zadbać o 
całą Łomżę i jej mieszkańców!

JADWIGA SERAFIN, KANDYDATKA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI DO RADY MIEJSKIEJ   

O Łomżę  
trzeba dbać

Siła, Honor, Grom
Jestem pod ogromnym wrażeniem wytrzyma-
łości, siły i odwagi uczestników tego ekstremal-
nego wyzwania. Nie wiem czy zdarzyło mi się 
kiedykolwiek widzieć bardziej zmęczonych, ale 
równocześnie pełnych satysfakcji ludzi – mówi 
Agnieszka Barbara Muzyk.

Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na 
prezydenta Łomży wraz z setkami zafascy-
nowanych widzów obserwowała wydarze-
nia VI już edycji GROM Challenge, która 
odbyła się pod hasłem „Siła i Honor” na 
terenach dawnego poligonu w Czerwonym 
Borze. Dawni komandosi słynnej jednost-
ki GROM już od kilku lat mają tam swój 
Ośrodek Szkolenia Poligonowego, a od 
2013 roku organizują te specjalne zawody 
dla najsilniejszych.       

Ideą GROM Challenge jest populary-
zacja służby wojskowej, szczególnie w siłach 
specjalnych, patriotyzmu i doświadczenia 
wybranych elementów prawdziwej selekcji 
na trasie przygotowanej przez komandosów 
znających się na wielkich wyzwaniach. 

W ekstremalnym biegu uczestnicy 
mogą sprawdzić granice swojej wytrzyma-
łości. Tu nie ma mowy o taryfie ulgowej. 
Bieg odbywa się w dwuosobowych zespo-
łach. Na trasie jest piasek, las, błoto, górki 
i zapadliska. Tylko dróg nie ma. To właśnie 
tu żołnierze GROM przygotowywali się do 
swoich misji, to tutaj byli poddawani mor-
derczej selekcji. 

Na dystansie 27 km znalazły się wy-
magające przeszkody oraz niestandardowe 
zadania na punktach kontrolnych, które 
były oceniane przez komandosów GROM. 
To wszystko odbywa się na trasie, która w 
każdej edycji jest inna. Podobnie jak podczas 
selekcji do GROM-u. Nigdy nie wiadomo, 
co czeka żołnierzy.

- To budujące doświadczenie, kiedy się 
obserwuje jak ci młodzi ludzie łączą  nieby-
wałą sprawność fizyczna z moralnym i pa-
triotycznym etosem najwyższej próby. A ja 
miałam dodatkowo miłą sposobność poroz-
mawiać z wiceministrem sportu Jarosławem 
Stawiarskim na temat m.in. inwestycji spor-
towych i Otwartych Stref Aktywności w 
Łomży – mówi Agnieszka Barbara Muzyk.    

W „siatkę” najlepsi w kraju 



21reklama

USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

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

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

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

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

DOM
EDWAL – meble na zamówienie. Pro-
jekt gratis. Konarzyce. Tel. 86 218 79 
53, 601 804 117. 

USŁUGI ABI I BHP
Centrum Szkoleń „WIKTOR”  to 
kompleksowa obsługa firm pod 
względem BHP, PPOŻ oraz ABI – do-
kumentacja ochrony danych oso-
bowych. Zadzwoń, my zajmiemy 
się szkoleniem i dokumentacją. Te. 
501  627  081, 86  219 93 94, Łomża, 
ul. Sikorskiego 166/2. 

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

USŁUGI RTV AGD

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

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

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

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

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

505 997 115. 

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

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

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

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

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

Sprzedam las 1,16 ha w Jankowie 
Młodziankowie. Tel. 604 261 674.

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

Wynajmę mieszkanie 70 m2 trzy po-
koje, II piętro dla rodziny z Czecze-
nii w sąsiedztwie dwie rodziny już 
mieszkają. Cena 1200 zł plus opłaty. 
Tel. 690 330 990.

RÓŻNE

Oprawa obrazów, 
Ignacy Jaworski, 

Łomża, ul. Rządowa 9a. 
Tel. 216 57 38. 

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

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

MOTORYZACJA
Sprzedam Forda Fiestę z 1996 roku, 
1,3 benzyna. Niska cena – spalone 
sprzęgło. Tel. 508 895 111.

Sprzedam przyczepę, 4,5 sztywna, 
bez prawa rejestracji. Tel. 579 435 
575.

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

Akacjowa 5. Tel. 518 362 426. 

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

PRACA

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

Przyjmę pracownika do gospodar-
stwa rolnego. Tel. 600 477 581.

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ, PRAWO 
JAZDY KAT.B. PIEKARNIA PIĄTNICA. 

TEL. 86 219 13 34 (DZWONIĆ DO 

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
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PKO Bieg Charytatywny to ogólnopol-
ska inicjatywa PKO Banku Polskiego, 
która odbywa się zawsze we wrześniu 
pod hasłem „Pomagamy z każdym kro-
kiem” na stadionach lekkoatletycznych 
w 12 miastach kraju. Bieg po raz drugi 
zawitał do Łomży, a uczestnicy imprezy 
"wybiegali" drugie miejsce w Polsce!

Pod pewnymi zresztą względa-
mi byli najlepsi. Jak poinformował 
Andrzej Korytkowski, prezes klubu 
"Prefbet Śniadowo" Łomża, jego 
podopieczni startujący pod nazwą 
Korytkowski Team Łomża, usta-
nowili krajowy rekord  imprezy wy-
nikiem 54 okrążenia i 290 metrów. 
Okazało się, że to wynik o zaledwie 
30 metrów lepszy od biegaczy ze 
Stalowej Woli. Żeńska ekipa klubu, 
czyli tym razem Korytkowska Team 
Łomża również była najlepsza w 
Polsce (zdecydowanie wyraźniej niż 
męska), a  w konkurencji zespołów 
mieszanych Korytkowscy Team 
Łomża zajął drugie miejsce.    

Pięcioosobowe drużyny na sta-
dionie miejskim pokonywały ko-
lejne okrążenia, a ich zaangażowa-
nie przeliczane było na posiłki dla 
najbardziej potrzebujących dzieci w 
regionach, w których odbywają się 
zawody  - jedno okrążenie to jeden 

obiad . Środki na ten cel przekazuje 
Fundacja PKO Banku Polskiego.

Zawodnicy w Łomży pokonali 
łącznie 2753 okrążenia, co dało wy-
sokie drugie miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Lidzbark Warmiński był 
lepszy jedynie o 4 okrążenia.  Bar-
dzo dobrze spisał się również zespół 
MOSiR Łomża - trzeci w kategorii 
Open

Dodatkowo, w tym roku PKO 
ufundowało nagrodę 10 tysięcy 
złotych, którą zwycięzca konkursu 
na najlepszy, barwny doping mógł 
przekazać na dowolny charytatywny 
cel.  Wspieranie biegaczy w Łom-
ży było bardzo głośne i kolorowy, 

a zwycięską drużynę  Urzędników  
Miasta z rodzinami wsparły: sto-
warzyszenie „Łomża piecze ciasta”, 
kibice  ŁKS, Młodzieżowy ŁKS z 
Rodzinami i zawodnikami „PRE-
FBETU” jak również mieszkańcami 
Łomży. Zdobyte w ten sposób  10 
tys. zł z PKO trafi do rodziny Kami-
la z Ratowa- Piotrowa cierpiącego 
na nieuleczalną chorobę Hunting-
tona.

- Bardzo się cieszę, że po rocz-
nej przerwie ten bieg powrócił do 
Łomży. Wyprzedziliśmy dużo więk-
sze ośrodki takie jak Warszawa czy 
Wrocław. To pokazuje, że jesteśmy 
miastem sportu. Jednak najważniej-
sza była zabawa i pomoc w doży-
wianiu dzieci. W tym roku środki 
zostaną przekazane Towarzystwu 
Przyjaciół Dzieci - powiedział po 

zakończonym biegu prezydent Ma-
riusz Chrzanowski

Ambasadorem 4. PKO Biegu 
Charytatywnego, który odbył się   
w naszym mieście był Jakub Krze-
wina. Tegoroczny halowy mistrz 
świata ze sztafety 4x400 podkreślał 
znakomitą atmosferę łomżyńskiego 
stadionu.

Czołówka wg. ogólnej liczby okrążeń:
1.Lidzbark Warmiński 2 757
2.Łomża 2 753
3.Wrocław 2 744
Czołówka  wg. zespołów przebiegających 
najwięcej okrążeni w Polsce:
Mężczyźni:

1.Korytkowski Team Łomża  54  
okrążenia i  290 metrów (nowy 
rekord imprezy)
2.Stalowolski Klub Biegacza 54 i 260
3.OSiR 1 Lidzbark Warmiński 53 i 
255
Kobiety:
1. Korytkowska Team Łomża 47 i 
199
2. OSiR 2 Lidzbark Warmiński 44  i 
025
3. Pszczółkowski Team 43 i 265
Mieszane:
1.Jaros Team 53 i 126
2.Korytkowscy Team Łomża 50 i 330
3.OSiR 3 Lidzbark Warmiński 50 
i 165

Znakomity wynik Łomży  
w biegu charytatywnym PKO
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Na tenisowych stołach 
Zawodniczki KU AZS PWSIP Metal - Technik Łomża od zwycięstwa zaczęły kolejny 
sezon rozgrywek I ligi kobiet w tenisie stołowym. Bardzo udany był także udział 
klubowej ekipy w turnieju nadziei tenisa stołowego.

Liga Akademiczki z Łomży podejmowały we własnej hali drużynę 
IKTS NOTEĆ Inowrocław. Spotkanie od początku układało się po myśli 
zespołu łomżyńskiego, gdyż po pierwszej serii gier pojedynczych objął pro-
wadzenie 3:1. Dwie partie gier deblowych również padły łupem łomżanek. 
Cały mecz zakończył się zwycięstwem gospodyń 7-3. 

Punkty dla Łomży zdobyły: Joanna Sokołowska 0.5 pkt, Aleksandra 
Jarkowska 2.5 pkt, Weronika Łuba 2.5 pkt, Anna Zielińska 1.5 pkt. 

Po pierwszej rundzie rozgrywek zespół KU AZS PWSIiP Metal - 
Technik Łomża zajmuje 3 miejsce w tabeli z dorobkiem 2 punktów. 
Grand Prix 

Eliza Modzelewska wśród młodziczek oraz Aleksandra Jarkowska w 
rywalizacji juniorek okazały się najlepsze w I Grand Prix Polski w tych ka-
tegoriach wiekowych podczas zawodów rozegranych w Wysokiem Mazo-
wieckiem.  

Jak informuje Magda Sepczyńska z KU AZS PWSIiP METAL 
-TECHNIK, Eliza Modzelewska (młodziczki) pokonała w finale Karolinę 
Godlewska z UKS ATS Białystok, a Aleksandra Jarkowska Juniorki) zwy-
ciężyła w finałowym pojedynku 3-0 z Zofią Iwaniuk z UKS TS ÓSEMKA 
Białystok.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików rozegrane zo-
stały w kraju podzielonym na 8 makroregionów. Wśród po-
nad 200 klubów z całej Polski znakomicie spisali się młodzi 
zawodnicy LŁKS ”PREFBET ŚNIADOWO” Łomża

Zgromadzili aż 74,5 punktu, co jest najlepszym wy-
nikiem z wszystkich startujących klubów.  

- Na tak znaczący dorobek zapracowało aż 62 za-
wodników, którzy zdobyli 9 medali i wywalczyli 5 bez-
pośrednich awansów na Mistrzostwa Polski do Beł-
chatowa - mówi Andrzej Korytkowski, prezes klubu 
i szkoleniowiec. - Nasz wynik robi wrażenie w całej 
Polsce. kolejny klub wyprzedziliśmy aż o 27 punktów 
a rezultat 74,5 to nasz najlepszy występ w 19-letniej 
historii startów na tych zawodach. Na 62 osoby, tylko 
6 nie punktowało . Z różnych stron otrzymujemy gra-
tulacje i pytania o receptę na sukces. Ten sukces nie 

byłby możliwy bez ambitnych zawodników, dobrych 
trenerów i nauczycieli współpracujących z klubem. Bar-
dzo dużą pomocą okazało się dofinansowanie wyjazdu 
na tę imprezę przez prezydenta Mariusza Chrzanow-
skiego, dzięki czemu mogliśmy zabrać tak dużą grupę 
młodzieży, która odpłaciła się najlepszym wynikiem w 
Polsce. Świetny wynik jaki osiągnęliśmy wpisuje się w 
20-tolecie mojej pracy trenerskiej i jest potwierdzeniem 
najlepszego sezonu w historii klubu pod względem licz-
by medali mistrzostw Polski.

Z bezpośrednich awansów do krajowych mistrzostw 
mogą się cieszyć: Martyna Krawczyńska na 1000 me-
trów z czasem 3:11,61; Piotr Dąbrowski na 100 i 300 
metrów z czasami 12.00 i 36.70;  Karolina Dzwonkow-
ska na 600 metrów z czasem -1:41,25 oraz Szymon Bo-
rawski na 600 metrów z  czasem - 1:29.02.

Młodzicy Prefbetu  
z najlepszym wynikiem w Polsce 

Worek 65 medali mistrzostw Polski, 5 
rekordów kraju (2 aktualne), starty w 
kilkudziesięciu krajach. To tylko frag-
menty oficjalnych statystyk. Poza nimi 
pozostają niepoliczalne chwile stresu, 
goryczy, ale przede wszystkim rado-
ści i satysfakcji. 12 września Andrzej 
Korytkowski (Ludowy Łomżyński Klub 
Sportowy „PREFBET ŚNIADOWO” Łom-
ża), sportowiec, trener wychowawca, 
spojrzał na kalendarz i pomyślał: To już 
20 lat.  

W tym okresie podopieczni 
szkoleniowca: zdobyli 65 medali 
Mistrzostw Polski (uczyniło to 32 
osoby), ustanowili 5 rekordów Pol-
ski (2 są nadal aktualne -  4x400 
metrów juniorów z 2008 roku i bieg 
godzinny Justyny Korytkowskiej -  
16,397 metrów z 2014 roku). 

Zawodnicy trenera Andrze-
ja Korytkowskiego startowali na 
mistrzostwach świata, Europy, na 
Uniwersjadzie. W kilkudziesięciu 
krajach świata biegali po bieżniach, 
kostce, asfalcie, bruku, piachu, bło-
cie, śniegu, a nawet schodach. To  
przede wszystkim długodystan-
sowcy i specjaliści biegów ulicz-
nych oraz przełajowych, ale lekko-
atleci Prefbetu to także sprinterzy, 
średniodystansowcy,  skoczkowie, 
specjaliści rzutów.        

Andrzej Korytkowski pracę 
trenerską zaczynał 20 lat temu w 
KS Warszawianka, a w następnym 
roku z jego inicjatywy powstał klub 
„PREFBET”, którego obecnie jest 
prezesem. Jak mówi sam zaintereso-

wany,  za największe sukcesy uznaje 
medale mistrzostw Polski i honor 
reprezentowania  kraju przez Kata-
rzynę Smakowską, Rafała Pogorzel-
skiego czy Justynę  Korytkowską. 
W przypadku pierwszej dwójki, 
zawodnicy nie trafili do klubu jako 
rozpoznane już talenty, teraz mają 
po kilka medali MP oraz występy w 
reprezentacji kraju. 

Trochę inna jest historia Justy-
ny Korytkowskiej, prywatnie żony 
Andrzeja i mamy ich córeczki. W 
2004, reprezentując inny klub, za-
jęła „zaszczytne” ostatnie miejsce na 
Mistrzostwach Polski Juniorów na 
800 metrów i postanowiła skończyć 
z biegami. Trener Andrzej Koryt-
kowski wyprosił, aby Justyna dała  

mu trenerską szansę. Dwa miesiące 
później zawodniczka zdobyła mi-
nima na mistrzostwa Polski na 4 
dystansach i uwierzyła, że może coś 
wielkiego osiągnąć. Efektem rozpo-
czetej wtedy współpracy jest 12 me-
dali mistrzowskich imprez w kraju, 
rekord Polski, klasa mistrzowska 
międzynarodowa, występy w repre-
zentacji, starty w 20. krajach świata 
oraz… Anastazja, roczna córeczka 
państwa Korytkowskich. Tak po 
cichu zresztą podejrzewamy, że to 
osiągnięcie oboje zaliczają do swo-
ich najważniejszych.  

W 2008 roku podopieczni tre-
nera Andrzeja Korytkowskiego za-
pisali się w historii polskiego sportu: 
zdobyli medali we wszystkich kate-

goriach wiekowych w jakich są roz-
grywane lekkoatletyczne mistrzo-
stwa Polski – od finału Czwartków 
Lekkoatleycznych, czyli zawodów 
Dzieci przez imprezy Młodzików, 
Juniorów Młodszych, Juniorów, 
Młodzieżowców po Seniorów.  Ten 
wyczyn jest ewenementem -  nie ma 
w Polsce innego trenera, który w 
jednym roku dokonał takiej sztuki. 
Przeważnie szkoleniowcy zajmują 
się najwyżej jedną lub dwiema gru-
pami wiekowymi. 

W tym samym 2008 roku, po re-
kordzie Polski juniorów w sztafecie 
4x400 i jeszcze trzech medalach na 
400 m Andrzej Korytkowski został 
powołany na trenera kadry junorów 
w tej specjalności, ale zrezygnował 
ze względu na swoich pozostałych 
podopiecznych. W 2009 wycho-
wankowie trenera Andrzeja zdobyli 
aż 159 punktów we współzawodnic-
twie sportowym dzieci i młodzieży 
w Polsce!

- Pamiętam pierwszy dzień w 
roli trenera. Poszedłem do szkoły 
podstawowej w Śniadowie i nauczy-
ciel gimnazjum Dariusz Szymański 
zapytał, czy chciałbym pomóc w 
przygotowaniu chłopców do szta-
fety 10x1000m. Po 3 tygodniach 
treningów uczniowie zajęli w byłym 
województwie łomżyńskim 2 miej-
sce co przekonało mnie do pracy 
w lekkiej atletyce. Moim wielkim, 
niespełnionym jeszcze marzeniem, 
ale też konkretnym planem jest do-
prowadzenie zawodnika do Igrzysk 

Olimpijskich. Dwukrotnie blisko 
była Justyna Korytkowska, ale od-
niosła razy poważne kontuzje, w do-
datku z winy innych zawodniczek. 
A najbliższe Igrzyska już za 2 lata 
w Tokio… - mówi Andrzej Koryt-
kowski.

Panie Andrzeju, proszę przyjąć 
podziękowania i gratulacje za suk-
ceny Pana podpiecznych, które cie-
szą wszystkich noszących Łomżę w 
sercu. Dziękujemy także za współ-
pracę w przekazywaniu dobrych 
(głównie) informacji naszym Czy-
telnikom i Widzom. To także nasze 
marzenie, żeby cały świat usłyszał 
o sukcesie (medalu) zawodnika z 
Łomży na igrzyskach w Tokio 2020 
(a jak trzeba będzie to poczekamy 
do Paryża 2024 czy Los Angeles 
2028).  

   
Najlepsi podopieczni 
Andrzeja Korytkowskiego:
• Justyna Korytkowska -12 medali 
MP, reprezentantka kraju, rekor-
dzistka Polski;
• Arkadiusz Wojno -10 medali MP, 
reprezentant kraju, 2 rekordy Polski;
• Ewelina Lubiejewska - 9 medali MP, 
reprezentantka kraju;
• Magdalena Stankiewicz -7 medali 
MP, reprezentantka kraju, rekord 
Polski;
• Daniel Chyliński - 7 medali MP, 2 
rekordy Polski;
• Rafał Pogorzelski - 5 medali MP, 
reprezentant kraju.
• Redakcje Grupy Medialnej Narew 

20 lat satysfakcji trenerskich Andrzeja Korytkowskiego 
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