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Drużyna Weroniki Łuby i trenera Wa-
cława Tarnackiego zdobyła bowiem awans 
do najwyższej klasy krajowych rozgrywek. 
Żadnej innej drużyny z Łomży nie ma 
tak wysoko w hierarchii krajowego spor-
tu. O skutecznym ataku na szczyt zade-
cydował cały udany sezon, a ostateczną 
pieczęcią na „dyplomie” stała się wygrana 
9:1 w rewanżowym meczu z zespołem 
MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry. 
W wyjazdowym spotkaniu było 5:5.

- Przeciwnik nie był ławy. To dziew-
czyny młode, zawzięte. Ale u siebie i ścia-
ny pomagają - mówiła Weronika Łuba.  

Wynik jest imponujący, ale rywalizacja 
w Hali Sportowej przy II LO w Łomży, 
wcale nie była spacerkiem. Weronika Łuba 
i jej koleżanki musiały szukać wewnętrz-
nej mobilizacji  kilka razy. W pierwszej 
serii gier pojedynczych "Akademiczki" 
od razu chciały pokazać rywalkom "ko tu 
rządzi". Anna Monika Zielińska pewnie 
pokonała Julię Tomecką 3:0. Weronice 
Łubie jeden set "uciekł" w boju z Natalią 
Młynek, ale zakończyła go 3:1. Ren Bin-
gran, zwana "Żanią", gładko 3:0 pokonała 
Klaudię Franaszczuk. Nie powiodło się 
jedynie najmłodszej, Aleksandrze Jarkow-
skiej, w starciu z Natalią Szymczyk.

Nieco uspokojone łomżynianki posła-
ły do kibiców specjalne piłeczki uprawnia-
jące do klubowych pamiątek i wielka gra 
mogła toczyć się dalej. 

Prowadzenie 3:1 stanowiło dobry pro-
gnostyk przed grami deblowymi, ale tu 
przeciwniczki z Tarnowskich Gór bardzo 
się zmobilizowały. Prawie żaden set na 
obu stołach nie  kończył się na "podsta-
wowych" 11 punktach, tylko na przewagi. 
Z prowadzenia "Akademiczek" z PWSIiP  
3:1 mogło się zrobić nerwowe 3:3 przed 

kolejnymi grami pojedynczymi. Decydo-
wały pojedyncze piłki. 

Na szczęście podopieczne Wacława 
Tarnackiego wykorzystały umiejętności, 
wzbogaciły to wolą walki (Weronika Łuba 
i Anna Zielińska wyciągnęły wynik z 0:2 
w setach) i doprawiły odrobiną szczęścia 
w kluczowych momentach. Poprawiły 

prowadzenie na 5:1 i już było niemal pew-
ne, że co najmniej jedna z czterech gier 
pojedynczych powinna przynieść decydu-
jący szósty punkt.

Pani kapitan zespołu, Weronika Łuba, 
postanowiła zafundować sobie, koleżankom 
i  kibicom kolejny horror w grze Natalią 
Szymczyk i spędziła przy stoliku 5 setów. 

Dlatego to grająca obok Anna Zielińska 
wprowadziła oficjalnie zespół KU AZS 
PWSIiP Metal - Technik Łomża do ekstra-
klasy swoją wygraną z Klaudią Franaszczuk.  
Za chwilę siódmy punkt dołożyła Weroni-
ka Łuba. Swój wkład wniosły również  już 
rozluźnione i Ren Bingran oraz Aleksandra 
Jarkowska. I było po wszystkim. Owacje ki-
biców, uśmiechy zawodniczek , ich dłonie 
uniesione wysoko w górę. 

Uszczęśliwiony, ale także powściągliwy  
Wacław Tarnacki  nie czekał na zakoń-
czenie całego meczu tylko wziął w dłoń 
mikrofon i przekazał  podziękowania 
wszystkim, którzy wnieśli wkład w awans: 
uczelni, miastu, sponsorom, instytucjom 
i organizacjom współpracującym.

- Co dziwne, nie odczuwałem specjal-
nego napięcia. Satysfakcja jest wielka, a za 
kilka dni zastanowimy się jak to poukłada-
my - powiedział.                   

A myśleć będzie o czym. Potrzebne 
będzie zapewne poszerzenie kadry, jakieś 
wzmocnienie finansowe.   

"Akademiczki" wywalczyły awans do 
grona najlepszych w Polsce klubów teni-
sa stołowego i będą jedyną ekipą z Łom-
ży promująca sportowa markę miasta na 
tak wysokim  szczeblu. To wielki sukces, 
który osładza łomżyńskim kibicom niepo-
wodzenia piłkarzy nożnych czy piłkarek 
ręcznych. A może nawet trochę niefortun-
ny splot okoliczności , który na razie od-
sunął od Adama Kownackiego szansę na 
bokserskie mistrzostwo świata. 

Ale wróćmy do bohaterek z rakietkami 
w dłoniach. Rozpromieniona Weronika 
Łuba mówiła o meczu, o walce, o budze-
niu wewnątrz  dodatkowych pokładów  

Ekstraklasa!
Rywalki powinny uważać żeby nie rozdrażniać Weroniki Łuby. Kapitan zespołu KU AZS PWSIiP Metal -Technik Łomża zachowuje  

wtedy twarz jasnowłosego anioła, ale wewnątrz  zamienia się w niepokonaną wojowniczkę.  
W krajowej ekstraklasie tenisa stołowego kobiet bardzo się to przyda.

PROGRAM   12 - 15 czerwca 2019 r.

10.30
OBRAZKI Z CHIN
Guangxi Puppetry Theatre /Chiny/
sala TLiA

12.00 
HISTORIE ŚCIAN
Bratislava Puppet Theatre /Słowacja/
sala MDK

12.00  
WARSZTATY ILUZJONISTYCZNE
Maciej Pol /Polska/ 
Stary Rynek ***

19.00 
KOŃCÓWKA
Teatrino Giullare /Włochy/
sala TLiA

21.00 
MAGICZNY TEATR 
Maciej Pol /Polska/ 
Stary Rynek ***

11.00
BOBO, CZYLI SKĄD SIĘ BIORĄ DZIECI
Fundacja LALE. Teatr /Polska/
sala MDK

12.30
KARLSSON Z DACHU 
Little Theatre “Duško Radović” /Serbia/ 
sala TLiA

18.00
ZACZAROWANY JELEŃ
Teatr Lalki i Aktora w Łomży /Polska/ 
sala TLiA ***

19.30
ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
sala TLiA

12 czerwca 2019 /środa/ 13 czerwca 2019 /czwartek/ 14 czerwca 2019 /piątek/ 15 czerwca 2019 /sobota/

10.00
OTWARCIE FESTIWALU / sala TLiA

10.30
KŌTUKU I KSIĘŻYCOWE  DZIECKO
Birdlife Productions /Nowa Zelandia/ 
sala TLiA

10.00 / 12.00 

PIASKOWY WILK
Teatr Lalka /Polska/ SP 4 w Łomży
17.00
LALKI PATRZĄ NA NAS – WYSTAWA
Galeria pod Arkadami ***

18.00 

MARZENIA NIE UMIERAJĄ
COSmino Productions /Niemcy/
sala MDK

19.30 

ONY
Białostocki Teatr Lalek /Polska/
sala TLiA 

21.00 

ZAPACH CZASU
Teatr KTO /Polska/ 
Stary Rynek ***

16+

10.00   
HUMPTY DUMPTY
MTK Puppet Theatre /Rosja/
sala TLiA

11.30 
NIEPODLEGŁOŚĆ SŁOIKÓW
Fundacja Teatr PAPAHEMA /Polska/
sala MDK

18.00  
DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI
Mini teater /Słowenia/ sala MDK

19.30 
GRA CZASU
David Zuazola /Hiszpania/ sala TLiA

21.00  
SUMMIT 2.0
Teatr Ósmego Dnia /Polska/
Stary Rynek ***
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PATRONAT HONOROWY
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Marszałek Województwa Podlaskiego 
Prezydent Łomży

PARTNERZY
Hotel Gromada w Łomży, Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży, Związek Artystów Scen Polskich, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Zakład Karny w Czerwonym Borze, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Władysława Andersa w Łomży,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, Restauracja na Farnej

PATRONAT MEDIALNY
TVP Kultura, TVP Białystok, Gazeta Współczesna, Polskie Radio Białystok, Grupa Medialna Narew, Radio ESKA,

czasdzieci.pl, Wrota Podlasia, 4lomza.pl, e-teatr.pl, Teatr dla Wszystkich

ORGANIZATOR
Teatr Lalki i Aktora w Łomży

BILETY W CENIE: 16 ZŁ, KARNET 4-DNIOWY: 100 ZŁ 

DO NABYCIA W KASIE TEATRU, 18-400 ŁOMŻA, PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 14

*** impreza towarzysząca

Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego

Urząd Miejski
w Łomży

Starostwo Powiatowe 
w Łomży

Podlaski 
Urząd Wojewódzki

Wójt Gminy 
 Łomża

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury.

Dokończenie na str. 2

Mistrzynie i trener: Ren Bingran, Wacław Tarnacki, Anna Monika Zielińska, Weronika Łuba i na dole 
najmłodsza Aleksandra Jarkowska
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ambicji i energii, gdy przeciw-
niczki ją trochę  "zdenerwowały". 

- U siebie ściany pomagają. 
Doping kibiców wiele nam dzi-
siaj dał. Ważne było, szczególnie 
w meczach barażowych, nasze 
doświadczenie. To pozwoliło wy-
trzymywać  lepiej końcówki se-
tów- mówiła jeszcze pełna emo-
cji Weronika Łuba.   

A przedstawiciele Państwo-
wej Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Przedsiębiorczości, pro-
rektor Dariusz Perło (pięknie 
obdarowany został w dniu uro-
dzin zwycięstwem, koncertem 
i chóralnym "Sto lat) , Jolanta 

Święszkowska i Artur Bałdow-
ski, zabrali wspaniałe wojow-
niczki na trwający akurat w tym 
czasie finałowy koncert Juwena-
liów. Bo to akademicka Łomża 
odniosła sukces, ale dla całego 
miasta.         

KU AZS PWSIiP Metal- Technik Łom-
ża - MKS Płotbud Skarbek Tarnow-
skie Góry 9:1. 
Punkty dla "Akademiczek" zdobyły: 
Weronika Łuba, Ren Bingran i  Anna 
Monika Zielińska - po  2,5 oraz Alek-
sandra Jarkowska - 1,5.  
W meczach całego sezonu do suk-
cesu przyczyniły się także Lizaveta 
Karasiowa oraz Joanna Sokołowska.       

Zwiększenie amerykańskiej obecności 
militarnej w Polsce oraz we wschod-
niej Europie były głównymi tematami 
rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy 
z sekretarzem generalnym NATO Jen-
sem Stoltenbergiem. Jak podają portale 
Kancelarii Prazydenta i rządu, w spotka-
niu, które odbyło się w Kwaterze Głów-
nej NATO uczestniczył także Mariusz 
Błaszczak, minister obrony narodowej.

– Naszą wolą jest, aby ta zwięk-
szona – mam nadzieję – w przy-

szłości obecność amerykań-
ska wpisała się w tworzenie 
bezpieczeństwa w naszym 
regionie, ale przede wszyst-
kim wpisała się w działania 
sojusznicze realizowane pod 
auspicjami Sojuszu Północ-
noatlantyckiego, którego 
wszyscy jesteśmy członka-
mi – powiedział po spotka-
niu w Kwaterze Głównej 
NATO prezydent Andrzej 
Duda.

- Z zadowoleniem przyjmuję 
fakt, że Polska przekazała infor-
macje sojusznikom wchodzącym 
w skład NATO. To dwustronne 
porozumienie, ale oczywiście bę-
dzie częścią szerszej obecności 
sojuszników NATO w Europie, 
a zwłaszcza większej obecności 

Stanów Zjednoczonych w Europie 
– podkreślał z kolei Jens Stolten-
berg, sekretarz generalny NATO.

Nawiązując do zaplanowa-
nego na 12 czerwca spotkania 
z Prezydentem USA Donaldem 
Trumpem, Andrzej Duda powie-
dział: – Mam nadzieję, że nasze 

rozmowy na najwyższym szczeblu 
będą stanowiły domknięcie tych 
rozmów, które toczyły się na po-
ziomie gabinetów, ministrów, i że 
będą jakieś przynajmniej wstępne 

postanowienia pomiędzy 
prezydentami w Stanach 
Zjednoczonych przez nas 
podejmowane.

Od początku swojej 
kadencji szef MON zabie-
ga o zwiększenie obecno-
ści wojsk USA w Polsce. 
Grupa robocza prowadzi 
rozmowy na temat warun-
ków obecności amerykań-
skiej w Polsce. Zwiększenie 
obecności wojskowej USA 
w naszym kraju to rów-

nież zwiększenie bezpieczeństwa 
zarówno wschodniej flanki, jak 
i całego NATO.

Silna Polska to silne USA - 
podkreślają przedstawiciele Am-
basady Stanów Zjednoczonych 
Ameryki w Polsce. Otrzymaliśmy 
stamtąd przekaz i informacyjny 

i filmowy, którym nasi sojusznicy 
chcą się podzielić z widzami  Tele-
wizji Narew. A dlaczego to dla nas 
tak ważne? Ano choćby dlatego, że 
Orzysz nie jest tak daleko od Łom-
ży i widujemy na drogach wojskowe 
pojazdy. A jeszcze bardziej dlatego, 
że obecność sił NATO w Orzyszu 
była – być może – jednym z czyn-
ników decydujących o tempie prac 
nad budową Via Baltica i powstaniu 
planów budowy Kolei Warszaw-
sko – Mazurskiej przez Łomżę. 
W sprawie infrastruktury transpor-
towej głos wojska ma wielką wagę.          

Amerykańscy żołnierze służą 
ramię w ramię z polskimi żoł-
nierzami. Ich misja w Polsce jest 
jasna - chronić Polskę, sojusz 
NATO i wschodnią flankę paktu; 
odstraszać wszelkie zagrożenia. 
Amerykańska obecność wojskowa 
w Polsce jest trwała, a co najważ-
niejsze - coraz większa. Już teraz, 
w każdym momencie, w Polsce 
jest ponad 4000 żołnierzy z USA. 
Bo silna Polska to silne USA.

polityka
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Funkcja szefa struktur Prawa i Spra-
wiedliwości w województwie pod-
laskim to dobry punkt wyjścia do 
kariery rządowej, jak się okazuje. 
Poprzedni lider Krzysztof Jurgiel 
był przez znaczną część tej kadencji 
Sejmu ministrem rolnictwa, a kilka 
miesięcy po swym awansie w regio-
nie do Rady Ministrów wszedł Dariusz 
Piontkowski, nowy pełnomocnik PiS 
w województwie.

Ta nominacja nie była zasko-
czeniem. Bardzo prawdopodobne 
było że minister edukacji Anna 
Zalewska zdobędzie mandat do 
Parlamentu Europejskiego z do-
brego miejsca na liście, a zatem 
konieczna będzie zmian szefa re-
sortu. Dariusz Piontkowski speł-
niał wiele istotnych warunków: 
jest pedagogiem z wykształce-
nia, ma doświadczenia z poli-
tyki krajowej i regionalnej (był 
przez pewien czas marszałkiem 
województwa podlaskiego i rad-
nym), należy od lat najpierw do 
Porozumienia Centrum, a potem 

do Prawa i Sprawiedliwości. Co 
niemniej ważne, konsekwentnie 
chwali reformę edukacji wprowa-
dzaną przez swoją poprzednicz-
kę. W obszernej sylwetce Da-
riusz Piontkowskiego na portalu 
Onet pojawia się stwierdzenie, że 
zmiana ta oznacza w minister-
stwie edukacji "rewolucję bez re-
wolucyjnych konsekwencji".

Komentatorzy spodziewa-
ją się, że nowy minister będzie 
z przekonaniem bronił zało-
żeń reformy i jej realizacji, ale 
przypominają mu także, że ma 
w przeszłości umorzoną wa-
runkowo sprawę podpisywania 
pewnych dokumentów jako mar-
szałek województwa, gdy był już 
parlamentarzystą. Przytaczają 
także krytyczne opinie ze strony 
liderów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. 

Warto jednak pamiętać, że 
już za kilka miesięcy odbędą się 
kolejne wybory parlamentarne 
i - nawet gdy rządy kontynuować 
będzie Prawo i Sprawiedliwość - 

skład Rady Ministrów może być 
zupełnie inny.       

W rządzie pozostał inny po-
seł z województwa podlaskiego 
Jarosław Zieliński na stanowi-
sku sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, choć ma nowego 
zwierzchnika. Joachima Bru-
dzińskiego (także zdobył mandat 
do Parlamentu Europejskiego) 
zastąpiła  Elżbieta Witek. To bli-
ska współpracowniczka 

byłej premier Beaty Szydło 
(też jedzie do Brukseli)  

Nowymi postaciami w skła-
dzie Rady Ministrów są także: 
wicepremier Jacek Sasin, Marian 
Banaś, minister finansów, Bożena 
Borys-Szopa, minister rodziny, 
pracy i polityki socjalnej, Mi-
chał Dworczyk i Michał Woś, 
ministrowie - członkowie Rady 
Ministrów bez "przydziału" re-
sortowego. Wręczenia nomina-
cji dokonał prezydent Andrzej 
Duda.

Nowy rzecznik rządu to Piotr 

Müller, ostatnio wiceminister 
nauki i szkolnictwa wyższego. 
Wśród nowych sekretarzy stanu  
w resortach jest m. in. Andrzej 
Bittel w Ministerstwie Infra-

struktury, z którym współpra-
cować będzie ściślej łomżyński 
poseł Lech Antoni Kołakowski 
w sprawach inwestycji drogo-
wych i kolejowych w regionie.   

Dariusz Piontkowski, poseł z Białegostoku 
nowym ministrem edukacji

Obecność USA w Polsce zwiększa 
bezpieczeństwo w naszym regionie

Ekstraklasa!



3czas teatru

Na 32. edycję Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego Walizka 
zaprasza Jarosław Antoniuk, 
dyrektor Teatru Lalki i Aktora 

w Łomży, organizator wydarzenia, 
które jest światową wizytówką 

kulturalną Łomży:       

- Nasz Festiwal jest zjawi-
skiem wielokulturowym, wy-
darzeniem międzynarodowym 
skupiającym bardzo cieka-
we spektakle, które powstały 
w ostatnich latach na świecie. 
Wyboru dokonaliśmy z ponad 
130 zgłoszeń, które wpłynęły 
na tegoroczną edycję. Trud-
no jest w skrócie zdefiniować 
spektakle, które zobaczymy. 
Są niezwykle różnorodne. 
Powstały w różnych krajach, 

w różnych kulturach. Każdy 
z nich mówi o czymś bardzo 
ważnym, nawet jeśli jest to 
głos przeznaczony dla dzieci, 
jak nowozelandzki czy teatru 
z Warszawy, to także zawiera 

zaproszenie dla najmłodszych 
do dialogowania z twórcami.

Są również spektakle dla 
widzów dorosłych, które kon-
testują rzeczywistość, które są 
swego rodzaju krzykiem nie-

zgody. Festiwal programowo 
łączy różne idee i różne spo-
soby myślenia o teatrze. Utarło 
się przekonanie, że teatr lal-
kowy jest dla dzieci, ale u nas 
pojawiają się spektakle dotyka-
jące spraw egzystencjonalnych, 
dotyczących wszystkich ludzi. 
Ważnym słowem w naszym 
Festiwalu jest „dialog” - między 
publicznością, a artystami. Jako 

organizatorzy  tego właśnie 
oczekujemy: bliższego kontak-
tu. Wtedy takie wydarzenie ma 
sens> Ma rację bytu, jeśli nie 
pozostaje bez echa, jeśli dys-
kutujemy, interpretujemy świat 
w spotkaniu z artystami. 

Myślę, że sztuka teatru po-
winna nas od 12 do 15 czerwca 
połączyć. 

Serdecznie zapraszam!                 

Cały świat na scenie, a scena w Łomży 
Walizka zaprasza:
Program

12 CZERWCA 2019
10.00
OTWARCIE FESTIWALU / sala 
Teatru Lalki i Aktora

10.30
KŌTUKU I KSIĘŻYCOWE DZIECKO
Birdlife Productions /Nowa Zelan-
dia/
sala TLiA

10.00 / 12.00
PIASKOWY WILK
Teatr Lalka /Polska/ Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Łomży

17.00 - Impreza towarzysząca
LALKI PATRZĄ NA NAS – WYSTAWA
Galeria pod Arkadami

18.00
MARZENIA NIE UMIERAJĄ
COSmino Productions /Niemcy/
sala Miejskiego Domu Kultury – 
Domu Środowisk Twórczych 

19.30
ONY
Białostocki Teatr Lalek /Polska/
sala TLiA

21.00
ZAPACH CZASU – Impreza towa-
rzysząca
Teatr KTO /Polska/
Stary Rynek 

13 CZERWCA 2019
10.00
HUMPTY DUMPTY
MTK Puppet Theatre /Rosja/
sala TliA

11.30
NIEPODLEGŁOŚĆ SŁOIKÓW
Fundacja Teatr PAPAHEMA /
Polska/
sala MDK

18.00
DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI
Mini teater /Słowenia/ sala MDK

19.30
GRA CZASU
David Zuazola /Hiszpania/ sala 

TLiA

21.00 – Impreza towarzysząca  
SUMMIT 2.0
Teatr Ósmego Dnia /Polska/
Stary Rynek

14 CZERWCA 2019
10.30
OBRAZKI Z CHIN
Guangxi Puppetry Theatre /Chiny/
sala TliA

12.00
HISTORIE ŚCIAN
Bratislava Puppet Theatre /
Słowacja/
sala MDK

12.00 – Impreza towarzysząca 
WARSZTATY ILUZJONISTYCZNE
Maciej Pol /Polska/
Stary Rynek 

19.00
KOŃCÓWKA
Teatrino Giullare /Włochy/
sala TLiA

21.00 – Impreza towarzysząca
MAGICZNY TEATR
Maciej Pol /Polska/
Stary Rynek

15 CZERWCA 2019
11.00
BOBO, CZYLI SKĄD SIĘ BIORĄ 
DZIECI
Fundacja LALE. Teatr /Polska/
sala MDK

12.30
KARLSSON Z DACHU
Little Theatre “Duško Radović” /
Serbia/
sala TLiA

18.00 – Impreza towarzysząca 
ZACZAROWANY JELEŃ
Teatr Lalki i Aktora w Łomży /
Polska/
sala TLiA 

19.30
ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
sala TliA
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Nigdy wcześniej nie zetknęliśmy 
się z głęboką niepełnosprawnością 

– mówili podczas spotkania 
z dziennikarzami Klaudia, Daria, 

Sylwia oraz Eryk, studenci 
fizjoterapii Państwowej 

Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży. 
Po trzech miesiącach od-

bywania zajęć praktycznych 
w Ośrodku Rewalidacyjno - 
Wychowawczym w Łomży, 
żacy z „Państwówki” uważają, 
że zdobytej w tym czasie wie-
dzy nie dałaby im żadna, nawet 
najbardziej genialna,  książka. – 
Moja córka wraca z zajęć błoga, 
zrelaksowana, uspokojona. Od 
początku wierzyłam, że współ-
praca z uczelnią będzie dobrym 
pomysłem –stwierdziła Beata 
Szewczyk, mama Patrycji. 

Jak informuje Jolanta Święsz-
kowska, rzecznik PWSIiP, Ośro-
dek Rewalidacyjno - Wychowaw-
czy działa od 2009 roku, znajduje 
się w strukturach Zespołu Szkół 
Specjalnych w Łomży, a jego sie-
dziba mieści się przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 5. Przebywa-
ją w nim nastolatkowie z głębo-
kim stopniem niepełnosprawno-
ści, osiem godzin dziennie, pięć 
dni w tygodniu. Obecnie sze-
ścioro, ale Ośrodek może przyjąć 
jeszcze dwójkę podopiecznych 
pomiędzy 3 a 25 rokiem życia. 

Schorzenia oraz dolegliwości 
podopiecznych ORW są niezwy-
kle dotkliwe i wymagają inten-
sywnej terapii fizjoterapeutycznej: 
wykonywania codziennie masaży 

oraz ćwiczeń biernych. W grudniu 
2018 roku, pomiędzy Miastem 
Łomża, „Państwówką”, a Zespo-
łem Szkół Specjalnych w Łomży, 
podpisany został list intencyjny. 
Dzięki nawiązaniu współpracy, 
od marca 2019 roku w Ośrodku 
został zatrudniony doświadczony 
fizjoterapeuta, Adam Bagiński, 
a studenci PWSIiP drugiego oraz 
trzeciego roku fizjoterapii odby-
wają w ORW zajęcia praktyczne, 
we wtorki i czwartki. 

- Relaksujemy podopiecz-
nych poprzez zabawę, prowadzi-
my ćwiczenie na czucie głębokie. 
Ważne jest korygowanie pozycji 
ciała, częste pionizowanie dzieci, 

stymulowanie doznań sensorycz-
nych. Osoby, z którymi pracuje-
my, nie komunikują się werbalnie. 
Czasem mrugnięcie okiem jest 
jedyną oznaką zrelaksowania oraz 
korzyści płynących z naszej pracy. 
Uczymy się wzajemnej komu-
nikacji oraz tego jak postępować 
w bardzo trudnych sytuacjach. Ta-
kiej wiedzy nie dałaby nam żadna 
książka – podkreślali studenci.

Nad wykonywaną przez nich 
pracą czuwa między innymi dr 
Anna Zalewska z PWSIiP. Po-
chodzi z Białegostoku, gdzie 
zawodowo pomaga dzieciom 
z niepełnosprawnością. – Stu-
denci bardzo chcą przychodzić 

na te zajęcia – podkreślała wykła-
dowczyni. 

O tym, ile dobra, wymiernych 
korzyści dla wszystkich stron, 
przyniosła lokalna współpra-
ca, postanowiła poinformować 
dziennikarzy podczas niezwykle 
ciepłego spotkania dyrektor Ze-
społu Szkół Specjalnych w Łom-
ży Lucyna Antecka. 

– Właśnie tak powinniśmy 
budować społeczeństwo oby-
watelskie. Jeśli rozwiązania sys-
temowe są niedoskonałe, nie 
zniechęcajmy się, ale współpra-
cujmy. Nie możemy trzymać lu-
dzi  niepełnosprawnych za szybą, 
udawać, że ich potrzeby są mniej 

wartościowe, a komfort ich życia 
jest wyłącznie problemem ich 
rodzin – mówiła zaangażowana 
dyrektor. Chwaliła studentów za 
motywację, znakomite przygoto-
wanie merytoryczne i otwartość. 
– Studenci dają z siebie wszystko. 
Z miejsca trudnego, dzięki niesa-
mowitej empatii młodych ludzi, 
stworzyliśmy wspaniałą, tętnią-
cą życiem przystań. Na naszych 
oczach wykluło się dobro. 

Adam Bagiński, fizjotera-
peuta niezwykle doświadczony 
w pracy z osobami z niepełno-
sprawnością, podkreślał, że gdy 
sam był studentem jego ma-
cierzysta uczelnia nie dała mu 
tak silnej dawki praktycznego 
doświadczenia. Akcentował, że 
praca w Ośrodku Rewalidacyj-
no - Wychowawczym to wielkie 
wyzwanie także dla niego. Aby 
osiągnąć pewne szczeble wiedzy 
fizjoterapeutycznej potrzebna 
jest pokora, spokój, cierpliwość. 
Podobną opinię wyrażała peda-
gog Bożena Kozłowska, która 
od lat towarzyszy podopiecznym 
ORW. 

– My tutaj walczymy o każdy 
ruch, drobne przejawy aktywno-
ści naszych podopiecznych. Czu-
jemy radość z drobnych sukcesów 
– mówiła. 

Obecnie jest ich w Ośrodku 
Rewalidacyjno-Wychowawczym 
sześcioro. Mają tam swoje dobre 
miejsce, otoczeni są opieką ko-
chających rodzin, wspaniałych 
pedagogów. Ich imiona powinny 
być poznane, aby otworzyć na-
sze serca i zburzyć mur wyrosły 
pomiędzy nimi i nami: Patrycja, 
Sylwia, Tomek, Mateusz, Marcin,  
Kuba. 

Wykluło się dobro

Studenci fizjoterapii PWSIiP w Łomży po raz pierwszy zetknęli się z tak głęboką niepełnosprawnością
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Jedenaście województw, czyli dwie 
trzecie kraju, znajdowało się na po-
niedziałkowej liście ostrzeżeń po-
godowych Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej – Państwowego 
Instytutu Badawczego. Do kalenda-
rzowego lata jeszcze trochę czasu, 
dzieci zaczną wakacje 19 czerwca, ale 
już teraz upał spływa na Polskę i trud-
no znaleźć wytchnienie i schronienie 
przed żarem.

Jak przewidują synoptycy 
z Białegostoku, województwo 
podlaskie powinno być wolne od 
upału, bo temperatura nie sięgnie 
30 stopni Celsjusza. Warto jed-
nak pamiętać, że w prognozach 
i obserwacjach zawodowców 
pojawiają się wartości w cieniu. 
I żeby się tak dało przebywać 
cały czas w cieniu, byłoby ideal-
nie. Żar jednak dopada nas nawet 
w pomieszczeniach bez klimaty-
zacji i przy uchylonych oknach. 
Trzeba jakoś to przeżyć.

BĘDZIE GORĄCO
Sprawdźmy zatem, co prze-

widuje dla nas do końca tygodnia 
Wiesław Winnicki, synoptyk 
z Biura Prognoz Meteorolo-
gicznych w Białymstoku. Będzie 
gorąco a chwilami też wietrznie 
i burzowo.                    
11/12 - 12.06 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie małe, okre-
sami umiarkowane. Tempe-
ratura minimalna od 16°C do 
18°C. Temperatura maksymalna 
od 29°C do 31°C. Wiatr słaby 
i umiarkowany, południowo-
-wschodni. 
12/13 - 13.06 (środa/czwartek - czwar-
tek)

Zachmurzenie umiarkowane, 
okresami wzrastające do dużego. 
Przelotne opady deszczu i burze, 
lokalnie z gradem. Temperatura 
minimalna od 17°C do 19°C. Tem-
peratura maksymalna od 27°C do 
29°C. Wiatr słaby, okresami umiar-
kowany, z kierunków zmieniają-
cych się. W czasie burz możliwe 
porywy wiatru do 70 km/h.
13/14 - 14.06 (czwartek/piątek - pią-
tek)

Zachmurzenie małe i umiar-
kowane, okresami wzrastające 

do dużego. Miejscami przelotne 
opady deszczu i burze z możli-
wymi opadami gradu. Tempe-
ratura minimalna od 12°C do 
14°C. Temperatura maksymalna 
od 26°C do 28°C. Wiatr słaby, 
okresami umiarkowany, północ-
no-wschodni i wschodni. Pod-
czas burz możliwe porywy wiatru 
do 65 km/h.
14/15 - 15.06 (piątek/sobota - sobota)

Zachmurzenie umiarkowane, 
okresami wzrastające do dużego. 
Miejscami przelotne opady desz-
czu i burze, lokalnie z gradem. 
Temperatura minimalna od 16°C 
do 18°C. Temperatura maksy-
malna od 29°C do 31°C. Wiatr 
słaby i umiarkowany, wschod-
ni oraz południowo-wschodni. 
Podczas możliwe porywy wiatru 
do 70 km/h.
15/16 - 16.06 (sobota/niedziela - nie-
dziela)

Zachmurzenie umiarkowane 
i duże. Przelotne opady deszczu 
i burze, lokalnie z gradem. Tem-
peratura minimalna od 16°C 
do 18°C. Temperatura maksy-
malna od 25°C do 27°C. Wiatr 
słaby, okresami umiarkowany, 
z kierunków zmieniających się. 
W czasie burz możliwe porywy 
wiatru do 70 km/h.

JAK PRZEŻYĆ
O to jak poradzić sobie 

w skwarze zapytaliśmy ludzi 
dobrze zorientowanych – stra-
żaków. Oto jakie zalecenia prze-
kazuje Komenda Główna Pań-
stwowej Straży Pożarnej:    

- dzieci i osoby starsze nie 
powinny wychodzić z domu, 
a jeżeli jest to niezbędne, to ko-
niecznie z nakryciem głowy;

- należy pić dużo wody, naj-
lepiej niegazowanej;

- pod żadnym pozorem nie 
wolno zostawiać dzieci i zwie-
rząt w zaparkowanym pojeździe;

- należy ograniczyć opalanie, 
ponieważ zbyt długie przebywanie 
na słońcu jest szkodliwe dla orga-
nizmu nie dłużej niż 2 godz. sto-
sując przy tym kremy ochronne;

- w ciągu dnia należy zamy-
kać w domu okna i żaluzje, by 

ograniczyć napływ gorącego po-
wietrza do pomieszczeń (szcze-
gólnie po stronie nasłonecznio-
nej);

- należy unikać forsownego 
wysiłku fizycznego w najgoręt-
szej porze dnia;

- należy nosić lekką i prze-
wiewną odzież z tkanin natural-
nych, w jasnych kolorach;

- należny unikać picia kawy 
oraz napojów zawierających duże 
ilości cukru;

- osoby przyjmujące leki, po-
winny być w kontakcie z leka-
rzem;

- jeśli odczuwamy zawroty 
głowy, osłabienie, niepokój lub 
dotkliwe pragnienie i ból głowy, 
należy skontaktować się z dyspo-
zytorem medycznym;

- należny unikać skrajnych 
temperatur – osoby, które pracu-
ją w klimatyzowanych pokojach 
nie powinny od razu wychodzić 
na zewnątrz, gdzie panuje upał 
– może to spowodować szok ter-
miczny;

- będąc nad wodą należy pa-
miętać, że nie wolno gwałtownie 
wchodzić do niej bezpośrednio 
po opalaniu;

- będąc w podróży, należy 
częściej robić przerwy i odpo-
czywać w zacienionych miej-
scach;

- w upalne dni należy przygo-
towywać lekkie posiłki, bazujące 
na owocach i warzywach, a uni-
kać tłustych, smażonych i wyso-
kokalorycznych dań;

- należy unikać spożywania 
alkoholu. 

upał

Lato nie zaczekało na kalendarz i uczniów
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Agent Kot vs Godzilla. Kino 
Millenium w Łomży wytrzyma 
nie takie starcia
Repertuar 14 - 20 czerwca 

Piątek 14 czerwca
Duża sala: Paskudy – godz. 9:00; 
Agent Kot – godz. 12:00 i 14:00; 
Men in Black: International - godz. 
15:45; Godzilla II Król Potworów – 
godz. 18:00 i 20:00.    
Mała sala: Pokemon – godz.11:00 

i 13:15; X-Men Mroczna Phoenix 
-  godz. 15:30 i 18:00 Men in Black: 
International - godz. 20:30.   
Sobota 15 czerwca
Duża sala:  Paskudy – godz. 9:00; 
Agent Kot – godz. 12:00 i 14:00; 
Men in Black: International - godz. 
15:45; Godzilla II Król Potworów – 
godz. 18:00 i 20:00.     
Mała sala: Pokemon – godz.11:00 
i 13:15; X-Men Mroczna Phoenix 
-  godz. 15:30 i 18:00 Men in Black: 
International - godz. 20:30.   
Niedziela 16 czerwca 
Duża sala:  Paskudy – godz. 10:00; 
Agent Kot – godz. 12:00 i 14:00; 
Men in Black: International - godz. 
15:45; Godzilla II Król Potworów – 
godz. 18:00 i 20:00.   

Mała sala: Pokemon – godz.11:00 
i 13:15; X-Men Mroczna Phoenix 
-  godz. 15:30 i 18:00 Men in Black: 
International - godz. 20:30.  
Poniedziałek 17 czerwca 
Duża sala:  Paskudy – godz. 10:00; 
Agent Kot – godz. 12:00 i 14:00; 
Men in Black: International - godz. 
15:45; Godzilla II Król Potworów – 
godz. 18:00 i 20:00.  
Mała sala:  Pokemon – 
godz.11:00 i 13:15; X-Men 
Mroczna Phoenix -  godz. 
15:30 i 18:00 Men in 
Black: International - 
godz. 20:30.
Wtorek 18 czerwca
Duża sala: Paskudy – 
godz. 10:00; Agent Kot – 

godz. 12:00 i 14:00; Men in Black: In-
ternational - godz. 15:45; Godzilla II 
Król Potworów – godz. 18:00 i 20:00. 
Mała sala: Pokemon – godz.11:00 
i 13:15; X-Men Mroczna Phoenix 
-  godz. 15:30 i 18:00 Men in Black: 
International - godz. 20:30. 
Środa 19 czerwca
Duża sala: Paskudy – godz. 
10:00; Agent Kot – godz. 12:00 

i 14:00; Men in Black: International 
- godz. 15:45; Godzilla II Król Potwo-
rów – godz. 18:00 i 20:00. 
Mała sala: Pokemon – godz.11:00 
i 13:15; X-Men Mroczna Phoenix 
-  godz. 15:30 i 18:00 Men in Black: 
International - godz. 20:30. 
Czwartek 13 czerwca
Duża sala: Paskudy – godz. 10:00; 
Agent Kot – godz. 12:00 i 14:00; 
Men in Black: International - 

godz. 15:45; Godzilla II Król 
Potworów – godz. 18:00 
i 20:00. 
Mała sala: Pokemon – 
godz.11:00 i 13:15; X-Men 
Mroczna Phoenix -  godz. 
15:30 i 18:00 Men in Black: In-
ternational - godz. 20:30. 

Wymarzone 
wnętrze 

Trzy nagrody i trzy wyróżnienia zdo-
była Pracownia Plastyczna Miejskie-
go Domu Kultury – Domu Środowisk 
Twórczych w XIV Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym "Mój pomysł 
na wnętrze", którego organizatorem 
jest Galeria Śleńdzińskich w Białym-
stoku.

"Mój Pamiętnik" to cykl 18 
dwustronnych obrazów Ludo-
mira Sleńdzińskiego, na których 
artysta opowiedział pędzlem 
losy swojego życia. Niczym na 
kartach pamiętnika utrwalił naj-
ważniejsze wydarzenia z własnej 
przeszłości. Zadaniem uczest-
ników konkursu było plastyczne 
ukazanie swojego wymarzonego 
pokoju lub całego mieszkania, 
przestrzeni muzealnej bądź pra-
cowni plastycznej. 

Wśród laureatów znaleźli się :
Ada Żelazna, 7 lat, Fotel-huś-

tawka, WYRÓŻNIENIE
Dominika Zuzga, 10 lat, Po-

kój z antresolą, NAGRODA
Lena Zuzga, 10 lat, Łóżko 

z baldachimem, NAGRODA
Antonina Pisalska, 12 lat, 

Smocze sny, NAGRODA
Maja Przestrzelska, 14 lat, 

Niebieski pokój, WYRÓŻNIE-
NIE

Julia Kozłowska, 18 lat, Pokój 
w dziupli, WYRÓŻNIENIE

Nagrody przyznano również 
ośmiu instruktorom - za opiekę 
artystyczną. W tym gronie znala-
zła się też Anna Bureś.

Finał konkursu odbył się 1 
czerwca 2019 na  Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Biało-
stockiej.

Niedziela po kurpiowsku
Na XXVI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2019 zaprasza  Re-
gionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego. 

Wielkie święto tradycji - śpiewu, tańca, gawędziarstwa, twórczości 
artystycznej i rękodzieła już 16 czerwca na scenie przy Skansenie Kur-
piowskim w Nowogrodzie i wokół niej. 

Program:
10:00 - Korowód zespołów spod dworku ze wsi Brzózki na terenie 

Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie do sceny Amfiteatru.
10.15 - XXVI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej: 
przesłuchania Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiow-

skich;
warsztaty etnograficzne ginących zawodów w ramach ,,Popołu-

dnia z twórczością ludową’’(garncarstwo, tkactwo, kowalstwo, wyci-
nanka, plecionkarstwo);

konkursy dla publiczności na najlepszą pracę wykonaną z twórcą 
ludowym;

występy pozakonkursowe zaproszonych zespołów i wykonawców - 
Zespół Pieśni i Muzyki Białoruskiej ,,Gościniec'' z Grodna.

Celem przeglądu jest jak zawsze prezentacja tradycji kurpiowskie-
go muzykowania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społe-
czeństwie, jak również zachowanie folkloru dla młodszych pokoleń. 
Prezentacja ciekawych form adaptacji folkloru kurpiowskiego przez 
zespoły pieśni i tańca, solistów i zespoły muzyczne. 

Impreza odbywa się na scenie obok Skansenu Kurpiowskiego 
w Nowogrodzie. Towarzyszy jej m. in. kiermasz sztuki ludowej w po-
bliżu sceny.

Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Insty-
tucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego,  Fundacja Sztuk i Dialogu,  
Urząd Miejski w Nowogrodzie, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 
w Nowogrodzie, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białym-
stoku, Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży - Skansen Kur-
piowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie, Urząd Gminy Zbójna, 
Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

Pomocy finansowej udzielili: Starostwo Powiatowe w Łomży,  
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,  Urząd Miejski 
w Nowogrodzie,

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku Nagrody 
dla najlepszej kapeli ufundowali Państwo Bogumiła i Marek Olbryś

Patronat honorowy: Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego.

Muzeum Przyrody w Drozdowie  za-
prasza na  wykład prof. dr hab. Alek-
sandra Halla:  "Dorobek Romana 

Dmowskiego z perspektywy współ-
czesnej Polski.  W 100. rocznicę konfe-
rencji wersalskiej".

Aleksander Hall  to histo-
ryk i polityk, działacz opozycji 
demokratycznej w PRL, współ-
twórca Ruchu Młodej Polski, mi-
nister w rządzie Tadeusza Mazo-
wieckiego, poseł na sejm w latach 
1991–1993 i 1997–2001. Wy-
brane publikacje: „ Dziedzictwo 
narodowej demokracji”, „Polskie 
patriotyzmy”, „Charles de Gaul-
le”, „Osobista historia III Rze-
czypospolitej”. Pod jego redakcją 
ukazała się ostatnio praca „Ar-
chitekt wolnej Polski. Świat idei 
i wartości Tadeusza Mazowiec-
kiego”.

Spotkanie z Aleksandrem 
Hallem w niedzielę 16 czerwca 
(niedziela), godzina 13:00  Mu-
zeum Przyrody w Drozdowie.   

Aleksander Hall o Romanie 
Dmowskim w Drozdowie
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Toto się wycofuje.  
W Poznaniu

Niepokojące wieści dotarły z Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak 
informuje portal rynekinfrastruktury.
pl, wykonawca drogi ekspresowej S5 na 
odcinku Poznań – Wronczyn poinformo-
wał GDDKiA o odstąpieniu od kontraktu. 
Firma Toto Construzioni Generali dziś 
przesłała inwestorowi pismo w tej spra-
wie. – Pismo jest bezpodstawne i nieuza-
sadnione – mówi Jan Krynicki, rzecznik 
prasowy GDDKiA. Firma Toto CG to wybra-
ny już wykonawca odcinka ekspresowej 
obwodnicy Łomży z nowym mostem nad 
doliną Narwi. 

Jak informuje rynekinfrastruktu-
ry,pl,  uowa na budowę odcinka S5 
pomiędzy węzłem Głuchowo przy au-
tostradzie A2 a Wronczynem została 
zawarta 30 lipca 2015 roku. Chodziło 
o budowę ok. 16 km trasy ekspreso-
wej z dwoma pasami ruchu w każdym 
kierunku. Budowa postępowała po-
woli, niemniej pod koniec ubiegłego 
roku udało się udostępnić kierowcom 

jedną jezdnię przyszłej ekspresówki. 
W maju minął termin na dokończenie 
prac uwzględniający aneksy związa-
ne z roszczeniami wykonawcy i wiele 
wskazywało na to, że przed wakacjami 
będzie otwarta druga jezdnia.  

Tymczasem dziś do inwestora 
wpłynęło pismo, w którym wykonawca 
informuje o odstąpieniu od umowy. – 7 
czerwca wykonawca trasy S5 Poznań – 
Wronczyn, firma TOTO Construzio-
ni  przekazała pismo będące w ocenie 
GDDKiA bezpodstawne i niezasadne, 
a mówiące o odstąpieniu przez firmę 
od kontraktu – mówi rzecznik GDD-
KiA. - Zamawiający wezwał w trybie 
pilnym wykonawcę do powrotu na plac 
budowy począwszy od poniedziałku 
10 czerwca 2019 r. i wznowienia prac 
– dodaje.

Firma Toto realizuje obecnie na 
rzecz GDDKiA S61 Łomża - Kolno. 
Wykonawca złożył też najtańszą ofertę 
na realizację obejścia Węgierskiej Gór-
ki, jednak z dalszego udziału został 
wykluczony po interwencji w Krajowej 
Izbie Odwoławczej – przyupomina 
portal.

Krowa przeżyła,  
łoś padł

Dwukrotnie jednego wieczora doszło na drodze 
prowadzącej od Nowogrodu w kierunku Myszyń-
ca do zdarzeń z udziałem kierujących pojazdami 
i zwierząt. Zaskakują  jedynie efekty - gdy zwierzę 
nie ucierpiało, poszkodowany został człowiek, gdy 
zwierzę zginęło, ludzie wyszli bez szwanku.

Po zmroku w rejonie wsi Gawrychy - jak 
wynika z relacji świadków - na drogę wyszła 
krowa. Kierowca osobowego auta zmierzają-
cy w kierunku Myszyńca zdążył zahamować, 
ale jadący za nim motocyklista już nie.  Do-
znał poważniejszych obrażeń, które wyma-
gały przewiezienia go do szpitala w Łomży. 
Sprawczyni problemów nic się nie stało, ale 
policja sprawdza jako to się stało, że mogła 
znaleźć się na jezdni.

W drugim przy-
padku na drodze 
w lesie za Nowo-
grodem, w rejonie 
drogi prowadzą-
cej do wsi Jurki, na 
jezdnię wyszedł łoś. 
Doszło do zderzenia 
z osobowym wozem. 
W tej kolizji zwierzę 
straciło życie, ale nie 
ucierpieli ludzie. Po-
ważnie uszkodzony 
został pojazd . 

Policjanci z łom-
żyńskiej KMP do-
kładnie analizują 
oba zdarzenia.

Ponad 30 kilometrów dróg lokalnych 
w powiatach łomżyńskim, zambrow-
skim i wysokomazowieckim, a także 
grajewskim i kolneńskim będzie prze-
budowanych dzięki środkom z Fun-
duszu Dróg Samorządowych (FDS). 
Pieniądze trafią też do pozostałych 
powiatów województwa i wielu gmin.  

Wojewoda Bohdan Pasz-
kowski podpisał z samorządami 
umowy w tej sprawie podczas se-
rii lokalnych spotkań. Kilkanaście 
podlaskich samorządów w edycji 
rządowego programu za rok 2018 
dostanie 28,7 mln zł. 

414 mln zł rządowego wsparcia 
Według relacji opublikowa-

nej przez Podlaski Urząd Wo-
jewódzki, wojewoda Bohdan 
Paszkowski podpisywał umowy 
podczas spotkań z samorządami 
w Łomży, Zambrowie i Wyso-
kiem Mazowieckiem, a także 
w północnej części regionu, gdzie 
m. in. pojawili się  samorządow-
cy grajewscy i kolneńscy. Jak 
przypominał szef admini-
stracji rządowej w regionie, 
w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych wojewódz-
two podlaskie dysponuje 
kwotą 414 mln zł na rok 
2019 (z włączeniem inwe-
stycji wieloletnich). To wię-
cej, niż łącznie region miał 
na drogi lokalne w latach 
2008-2014 (310 mln zł). 

- Jest to czwarta aloka-
cja w kraju, wyprzedzają nas 
jedynie województwa: ma-

zowieckie, wielkopolskie i lubel-
skie. A jeżeli przeliczymy to na 
jednego mieszkańca, to jesteśmy 
pierwsi – podkreślał wojewoda 
Bohdan Paszkowski. - To daje 
skalę porównania, to daje ogromy 
skok – mówił. 

Zaznaczył też, że głównym 
kryterium, które decydowało 
o wysokości przyznanych środ-
ków w ramach FDS była długość 
sieci dróg, która w regionie jest 
spora, ale są one w złym stanie 
i wymagają dużych nakładów in-
westycyjnych. W związku z tym 
samorządy są bardzo zaintereso-
wane, by pozyskać pieniądze na 
drogi lokalne. Wojewoda podla-
ski wskazywał też, że biedniejsze 
gminy mogą dostać nawet do 80 
proc. dofinansowania.

Wojewoda podlaski poin-
formował, że 400 samorządów 
złożyło do urzędu wojewódzkie-
go wnioski o dofinansowanie na 
drogi lokalne o wartości 800 mln 

zł. Obecnie trwa procedura ich 
oceny i wkrótce zapadną decyzje 
czy otrzymają dofinansowanie.

Łomża i powiat łomżyński
W Starostwie Powiatowym 

w Łomży odbyło się podpisanie 
umów na budowę dróg w ramach 
"Funduszu Dróg Samorządo-
wych" na Ziemi Łomżyńskiej. 
Samorządy miasta i powiatu na-
leżą do większych beneficjentów 
programu w całym województwie 
z dofinansowaniem projektów na 
poziomie ponad 19 mln zł. 

Przeszło 8,5 mln z tej puli to 
zadania zgłoszone przez łomżyń-
skie Starostwo, a dotyczące dróg 
w Kuziach (gm. Zbójna)  i Ko-
narzycach (gm. Łomża). Do sa-
morządu miejskiego Łomży tra-
fią 3 miliony złotych, aby mogła 
powstać ważna ulica Kolejowa, 
która połączy ulicę Sikorskiego 
z aleją Piłsudskiego odciążając 
zatłoczoną aleję Legionów. 

-  Po jej wybudowaniu otwo-
rzy się dostęp do terenów inwe-
stycyjnych powstałych po scale-
niu ulicy Żabiej. Przełoży się to 
na rozwój działalności firm, a co 
za tym idzie powstanie nowych 
miejsc pracy – na walory gospo-
darcze przedsięwzięcia wskazy-
wał prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski.

Pozostałe projekty w „łom-
żyńskim rozdaniu” przygotowa-
ły: gmina Łomża (2 783 145,12 
zł), Nowogród (1 918 201,30 zł), 
Miastkowo (1 174 529,42 zł), 
Jedwabne (386 536,97 zł) i Śnia-
dowo (371 140,78 zł).

Zambrów i Wysokie Mazowieckie
W Urzędzie Gminy Zambrów 

wojewoda podlaski podpisał z kolei 
umowy z gminą Zambrów oraz po-
wiatem zambrowskim. Dofinanso-
wanie dla tych jednostek w łącznej 
wysokości ponad 3,85 mln pozwoli 
na przebudowę prawie 4 km dróg.

Kolejne symboliczne" dro-
gowe czeki" Bohdan Paszkow-
ski przekazywał w Starostwie 
Powiatowym w Wysokiem Ma-
zowieckiem. Tam zostały pod-
pisane umowy z 9 jednostkami 
samorządu: powiatem, miastem 
i gminą Wysokie Mazowieckie, 
Szepietowem, Czyżewem, Soko-
łami, Ciechanowcem, Kuleszami 
Kościelnymi i Nowymi Piekuta-
mi. 

Wykorzystując dofinansowa-
nie w wysokości ponad 16,7 mln 
zł wybudują one lub przebudują 
ponad 15,2 km dróg.

W kolejnych dniach woje-
woda podpisał także umowy na 
projekty wsparte z Funduszu 
Dróg Samorządowych z gminą 
Bielsk Podlaski (dofinansowanie 
w wysokości prawie 1,2 mln zł 
na przebudowę drogi o długości 
2,85 km), powiatem siemiatyc-
kim (3 mln zł na 6,1 km drogi) 
oraz gminą Perlejewo (0,3 mln zł 
na 0,7 km drogi). 

Ostatnim etapem były spo-
tkania z samorządami z po-
wiatów północnej i wschod-
niej części woje LISTNUM 
wództwa, w tym grajewskiego 

i kolneńskiego. Tam trafi 
dofinansowanie na mo-
dernizację dróg : Bęć-
kowo – Szczuczyn oraz 
Wąsosz do granicy ob-
rębu Wąsosz. (ponad 2,2 
mln zł) w powiecie gra-
jewskim;   Janowo – Ło-
sewo - Niksowizna  (2,1 
mln)  w powiecie kolneń-
skim, a ponadto ul. Marii 
Dąbrowskiej w Kolnie 
(660 tys.) oraz drogi 
w Karwowie  w gminie 
Radziłów (180 tys.).

Inwestycje czas zaczynać. Umowy Funduszu 
Dróg Samorządowych w Podlaskiem podpisane!

Samorządowcy powiatu łomżyńskiego w dużym stopniu skorzystają z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych



Film rozpoczyna się 
sporem dwóch starych 
i wrednych milionerów 
– wspólników, o to, co 

jest źródłem sukcesu 
– indywidualne 

predyspozycje czy 
wychowanie? Zakładają 

się o dolara i by 
rozstrzygnąć spór... 

Bracia Duke – Randolph i Mortimer (Ralph Bel-
lamy, Don Ameche), założyli firmę, która przynosi 
kolosalne zyski, między innymi dzięki utalentowa-
nym biznesmenom, takim jak Louis Winthorp (Dan 
Aykroyd). Za swoją pracę i zaangażowanie Louis jest 
sowicie wynagradzany i stać go na wszelkie luksusy. 
Niestety, zbyt rzetelnie traktuje swoje obowiązki wo-
bec firmy i z nadgorliwości odkrywa oszustwo, które-
go dopuścili się jego pracodawcy. Co więcej, informu-
je ich o tym. Od tej chwili staje się osobą niepożądaną 
w firmie. 

Los sam podsuwa braciom sposób na pozbycie się 
Louisa. Do ich klubu wpada, uciekający przed policją 
czarnoskóry złodziejaszek i oszust, Billy Ray (Eddie 
Murphy). 

Randolph i Mortimer zakładają się, 
że zamienią miejscami Billy'ego i Louisa. 
W tym celu wpłacają za Billy'ego kaucję 
i wykupują go z więzienia. Proponują mu 
pracę w swojej firmie i wszelkie związane 
z tym przywileje i luksusy. Billy zgadza 
się bez chwili namysłu. W tym samym 
czasie podłym wspólnikom udaje się, pod 
zarzutem handlu narkotykami, wpako-
wać Louisa do więzienia. 

W efekcie doskonale wykształcony, 
ubrany i wychowany młody człowiek 
ląduje na ulicy, natomiast obdarty włó-
częga staje się dyrektorem wielkiej firmy. 
Żaden nie rozumie, o co chodzi – pierw-
szy z nich załamuje się i nawet myśli 
o samobójstwie, natomiast drugi szybko 
wczuwa się w rolę i zaczyna korzystać 
z życia. Ku zaskoczeniu wszystkich udo-
wadnia, że ma talent do robienia intere-
sów i staje się gwiazdą w firmie. 

Jednak pewnego dnia Billy'emu udaje się podsłuchać 
rozmowę Randolpha i Mortimera, z której dowiaduje się 
prawdy o ich zakładzie. Billy postanawia odszukać Louisa...

John Landis, reżyser, odświeżył stary, doskonale zna-
ny motyw komediowy – zamiany ról – dokonał tego, da-
jąc milionerom prawie boską moc wpływania na ludzkie 
losy, wprowadzając motyw zemsty (bohaterom nie wy-
starczy happy end) i wreszcie sięgając do chwytów rodem 
z komedii filmowej lat 20. 

W drugoplanowej roli Ophelii, prostytutki o złotym 
sercu, wystąpiła Jamie Lee Curtis. Rola ta była dla niej 
szansą na wyrwanie się z szufladki „ładna dziewczyna do 
horroru i taniej sensacji”. Szansą, którą doskonale wyko-
rzystała: dostała nagrodę BAFTA (Brytyjskiej Akademii 
Filmowej) dla najlepszej aktorki drugoplanowej, a i Ame-

rykanie choć jej nie nagrodzili, dostrzegli zmianę ima-
ge’u. Dostała potem rolę tytułowej „Rybki zwanej Wan-
dą”, która przyniosła jej sławę.

Pewnie nie wiesz...
Co roku, od 1997 roku, włoski kanał „Italia 1” emituje 

ten film w noc wigilijną. Regularnie ogląda go 10 procent 
telewidzów. 

W 2006 roku film został uznany za jedną z 50 naj-
większych komedii wszech czasów.

Na początku film nosił tytuł „Czarno-biały”.
John Landis, reżyser, w swojej wczesnej karierze pra-

cował jako kaskader specjalizujący się w upadkach z koni.

Edward Regan Murphy 
Urodził się 3 kwietnia 1961.
Uznany za jednego z 20 najlepszych artystów w 2001 

roku.
Pierwszy aktor, który otrzymał 1 000 000 dolarów za 

występ w swoim pierwszym filmie.
Nie pije alkoholu, ale pali papierosy.
Prawie każdego roku spędza wakacje na Hawajach, 

zawsze przebywa w hotelu Maui Four Seasons Hotel.
Zajmuje 5. miejsce w rankingu najlepiej zarabiających 

aktorów wszech czasów. Jego filmy zarobiły 4 mld dola-
rów.

Murphy był żonaty z Nicole Mitchell Murphy od 1993 
do 2006 roku. 

Ma 10 dzieci (pięcioro z małżeństwa). Jego najstar-
szym dzieckiem jest syn Eric (urodzony 10 lipca 1989 r.), 
najmłodszym syn Max Charles Murphy (ur. 30 listopada 
2018 r.).

W reklamie telewizyjnej, nigdy nie pokazanej w Sta-
nach Zjednoczonych, Eddie Murphy pocałował przedni 
zderzak sedana Toyoty.

Za rolę w „Gruby i chudszy” dostał 16 milionów do-
larów (1996 r), za część drugą tego filmu (2000 r) 20 mi-
lionów dolarów. Za rolę w „Pluto Nash” zainkasował 20 
milionów dolarów (2002 r).

Jamie Lee Curtis 
Urodziła się 22 listopada 1958 roku w Los Angeles 

w Kalifornii, jest córką legendarnych aktorów Janet Leigh 
i Tony'ego Curtisa . 

Zdobyła nominację do Grammy w 2003 roku za nagra-
nie audiobooka, czytała książkę dla dzieci, którą napisała.

Ma ubezpieczone nogi na 2 miliony dolarów
Posiada patent US nr 4,753,647 na dziecięcą pieluchę, 

którą wymyśliła i wyprodukowała.
Powiedziała o Eddiem Murphy’m: „Pomimo swoje-

go ogromnego sukcesu, Eddie zachowuje się, jakby cią-
gle miał 22 lata. Jego życie to samochody, dziewczyny, 
dziewczyny i samochody. Im więcej samochodów, tym 
więcej dziewczyn.

Nieoczekiwana zmiana miejsc
Metro sobota 20.00

HALO TV NA WEEKEND 14–16.06
Nieoczekiwana zmiana miejsc

Biznesmen do więzienia,  
oszust na dyrektora
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Nowe w Novej
Rada Nadzorcza spółki PKS Nova S.A. 
nie udzieliła absolutorium dotych-
czasowemu prezesowi, a tym samym 
odwołała Cezarego Sieradzkiego ze 
stanowiska, które zajmował od 2015 
roku. Nowy prezes to Andrzej Mio-
duszewski pochodzący z Zambrowa, 
samorządowiec z doświadczeniem 
gospodarczym z dużych spółek 

Bardziej szczegółowego uza-
sadnienia komunikat dotyczący 
zmian w PKS Nova nie podaje. 
Odwołany prezes kierował je-
dynie do mediów pismo, w któ-
rym przede wszystkim wskazuje 
na korzystne - jego zdaniem 
- wskaźniki ekonomiczne doty-
czące transportowej spółki, która 
powstała w wyniku połączenie 
przez samorząd województwa 

pięciu przedsiębiorstw PKS 
z Białegostoku, Łomży, Suwałk, 
Siemiatycz i Zambrowa.       

Nowy prezes, Andrzej Mio-
duszewski, to doświadczony 
uczestnik życia gospodarcze-
go i politycznego w regionie. 
"W przeszłości był odpowiedzial-
ny na tworzenie strategii zrówno-
ważonego rozwoju firm z sektora 
prywatnego i publicznego. Jest 
absolwentem Akademii Rolni-
czo-Technicznej w Olsztynie oraz 
studiów MBA londyńskiej Apsley 
Business School. W latach 2016 - 
2018 był wiceprezesem Zarządu 
Elewarr sp. z o.o, zaś wcześniej 
– przez 17 lat właścicielem firmy 
handlowej Agro-Plus.  Był rów-
nież radnym IV i V kadencji Rady 
Powiatu Zambrowskiego" - głosi 
oficjalna "wizytówka" nowego 
prezesa  PKS Nova. 

OSM Piątnica 
pierwsza  

„Bez GMO”
Z dumą informujemy, że pierwszy za-
kład mleczarski pomyślnie przeszedł 
proces certyfikacji „Bez GMO” i ukoń-
czył go z wynikiem bardzo dobrym 
– informują przedstawiciele Polskiej 
Izby Mleka. Kilka dni temu w Pałacu 
Zamoyskich w Warszawie odbyło się 
uroczyste wręczenie odpowiedniego 
certyfikatu Zbigniewowi Kalinow-
skiemu, prezesowi Okręgo-
wej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Piątnicy. 

- OSM Piątnica jako 
pierwsza polska mleczar-
nia wdrożyła program 
żywienia krów paszami 
wolnymi od GMO. Wią-
zało się to z koniecznością 
wprowadzenia istotnych 
zmian w funkcjonowa-
niu naszych dostawców, 
ale również w organizacji 
pracy naszych służb su-
rowcowych. Czas poka-
zał, że podjęliśmy słuszną 
decyzję, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom 
konsumentów. Wkrótce 
inni czołowi producenci 
nabiału zaczęli wdrażać 
podobne programy. Za-
rząd Polskiej Izby Mleka, 
w skład którego wchodzę, 
widząc rosnące zaintere-

sowanie przetwórców produkta-
mi z oznaczeniem "bez GMO", 
podjął decyzję o przygotowaniu 
systemu jakości oraz certyfikacji 
obejmującego pełen cykl wytwór-
czy - od paszy po produkt finalny. 
To pierwszy tego typu standard 
jakościowy dedykowany mleczar-
stwu. Jego istotą jest ujednoli-
cenie wymagań i potwierdzenie 
prawidłowości wdrożenia całego 
systemu w danej firmie. OSM 
Piątnica jako pierwsza przeszła 
audyt zgodnie z nowym standar-
dem PIM "bez GMO" - mówi 

Zbigniew Kalinowski, prezes 
OSM Piątnica.

Do przeprowadzania audy-
tów w zgodności z wymaganiami 
Standardu „Bez GMO”, Polska 
Izba Mleka  akredytowała jed-
nostkę certyfikującą TÜV SÜD 
Polska, która w imieniu Polskiej 
Izby Mleka prowadzi proces we-
ryfikacji.

Zakres audytu obejmował za-
kłady produkcyjne OSM w Piąt-
nicy oraz w Ostrołęce, a także 
gospodarstwa rolne dostarczające 
mleko od krów karmionych pasz-

ami wolnymi od GMO do 
obu zakładów.

System certyfikacji "bez 
GMO" jest odpowiedzią na 
oczekiwania konsumentów, 
a wobec braku uregulowań 
prawnych i ogólnej dezin-
formacji na rynku produk-
tów mlecznych, stanowi 
rzetelną informację na te-
mat pochodzenia i składu 
produktu finalnego, będąc 
jednocześnie gwarancją 
dla konsumentów, że pro-
ces produkcji prowadzony 
jest zgodnie z najwyższymi 
normami jakości i bezpie-
czeństwa żywności. 

Wszystkie firmy zainte-
resowane uzyskaniem cer-
tyfikatu „Bez GMO” zapra-
szamy do kontaktu z Polską 
Izbą Mleka (nongmo@
izbamleka.pl).

Już 15 czerwca żołnierze Obrony Tery-
torialnej w województwie podlaskim 
zapraszają do swego...  krwioobiegu, 
a dokładniej na wydarzenie  KRWIO-
OBIEG TERYTORIALSA. W całym regio-
nie przeprowadzona zostanie zbiórka 
krwi. Terytorialsi nie tylko wezmą 
w niej udział, ale z tej okazji przy-
gotowali również dla mieszkańców 
Białegostoku i okolic szereg atrakcji 
propagujących zdrowy styl życia oraz 
ideę honorowego krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa. 

Jak informuje Beata Lesz-
czyńska, rzecznik 1 Podlaskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej, 
Krwioobieg Terytorialsa odbę-

dzie się 15 czerwca w Białymsto-
ku,  na Stadionie Lekkoatletycz-
nym BOSiR przy ul. 11 listopada 
28, w godz. 9:00 - 13:00. Żołnie-
rze z 1 Podlaskiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej będą osobiście 
zachęcać do oddawania krwi. 
Zbiórce najcenniejszego leku 
towarzyszyć będzie minifestyn 
organizowany wspólnie z inny-
mi służbami mundurowymi oraz 
motocyklistami ze stowarzysze-
nia MOTOSERCE.

W ubiegłym roku, podczas 
I edycji Krwioobiegu Terytorial-
sa w 1PBOT, zebrano 50 litrów 
krwi. O tegorocznych celach 
opowiedział koordynator II edy-
cji mjr Michał Mazurczyk:

- Tegoroczna II edycja pro-
jektu Krwioobieg Terytorialsa 
ma na celu pokazanie systema-
tycznie rosnącej integracji lo-
kalnych środowisk, służb, sto-
warzyszeń w propagowaniu 
wspólnej szczytnej idei honoro-
wego krwiodawstwa i krwiolecz-
nictwa. Ten termin nie jest przy-
padkowy – to właśnie na okres 
wakacji przypada znaczne obni-
żenie zasobów krwi w placów-
kach ją gromadzących. Głównym 
celem akcji jest zatem zwiększe-
nie zasobów krwi w tym okresie.

Gdzie oddać krew?
W Białymstoku na Lodowi-

sku przy Stadionie Lekkoatle-
tycznym w godz.: 9:00 – 13:00. 
Brygada dodatkowo będzie pro-
wadziła zbiórkę w regionalnych 
RCKiK (centrach krwiodaw-
stwa) w Suwałkach, Łomży, Haj-
nówce. 

Program festynu 1 PBOT 
"Krwioobieg Terytorialsa" 

Rozstawione zostanie tzw. „bia-
łe miasteczko”, w wyznaczonych 
miejscach będzie można wykonać 
podstawowe badania zdrowotne 
takie jak: badania poziomu cukru 
we krwi, pomiar ciśnienia tętnicze-
go– jednym z  głównych założeń 
KRWIOOBIEGU TERYTO-
RIALSA jest bowiem promowanie 
idei zdrowego stylu życia. 

Program obejmuje także za-
jęcia z nauki udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, prezen-
tację uzbrojenia i sprzętu wojsko-
wego.  Ponadto tego dnia będzie 
można spotkać się i porozmawiać 
z żołnierzami Wojsk Obrony Te-
rytorialnej, honorowymi krwio-
dawcami. Służby mundurowe 
wystawią stoiska promocyjne 
i zaprezentują swoje wyposażenie. 
Policja zorganizuje pokaz z udzia-
łem psa policyjnego. 

O projekcie
Tegoroczną, II edycję Krwio-

obiegu Terytorialsa rozpoczę-
ła konferencja zorganizowana 
przez Dowództwo Wojsk Obro-

ny Terytorialnej. Jak zaznaczył 
gen. dyw. Wiesław Kukuła: 

- Pierwsza edycja projektu 
spotkała się z ogromnym zain-
teresowaniami. Wzięło w niej 
udział 2000 żołnierzy OT, którzy 
łącznie, podczas jej trwania od-
dali ponad 1300 litrów krwi. Co 
oznacza, że co 10 żołnierz OT 
jest krwiodawcą. To więcej niż 
zakładaliśmy.

W drugim roku Dowódz-
two WOT zakłada, że w ramach 
Krwioobiegu Terytorialsa odda-
nych zostanie 1500 litrów krwi, 
a zaangażowanych będzie 2500 
krwiodawców. Głównym zało-
żeniem akcji nie jest jednak tyl-
ko zwiększenie liczb, ale przede 
wszystkim lepsza synchronizacja 
donacji krwi i osocza z potrze-
bami terytorialnymi i czasowymi 
banków krwi. 

- Jako zdyscyplinowana for-
macja realizująca systematyczną 
donację krwi możemy pełnić rolę 
stabilizatora systemu, niwelując 
wahania w poziomie stanów krwi 
czy to regionalnych czy miesięcz-
nych – poinformował dowód-
ca formacji. Dlatego też WOT 
chce przemodelować swój system 
HDK, w taki sposób by krew 
była oddawana wtedy, kiedy jest 
najbardziej potrzebna.

W kropli krwi siła tkwi! 



Film rozpoczyna się 
sporem dwóch starych 
i wrednych milionerów 
– wspólników, o to, co 

jest źródłem sukcesu 
– indywidualne 

predyspozycje czy 
wychowanie? Zakładają 

się o dolara i by 
rozstrzygnąć spór... 

Bracia Duke – Randolph i Mortimer (Ralph Bel-
lamy, Don Ameche), założyli firmę, która przynosi 
kolosalne zyski, między innymi dzięki utalentowa-
nym biznesmenom, takim jak Louis Winthorp (Dan 
Aykroyd). Za swoją pracę i zaangażowanie Louis jest 
sowicie wynagradzany i stać go na wszelkie luksusy. 
Niestety, zbyt rzetelnie traktuje swoje obowiązki wo-
bec firmy i z nadgorliwości odkrywa oszustwo, które-
go dopuścili się jego pracodawcy. Co więcej, informu-
je ich o tym. Od tej chwili staje się osobą niepożądaną 
w firmie. 

Los sam podsuwa braciom sposób na pozbycie się 
Louisa. Do ich klubu wpada, uciekający przed policją 
czarnoskóry złodziejaszek i oszust, Billy Ray (Eddie 
Murphy). 

Randolph i Mortimer zakładają się, 
że zamienią miejscami Billy'ego i Louisa. 
W tym celu wpłacają za Billy'ego kaucję 
i wykupują go z więzienia. Proponują mu 
pracę w swojej firmie i wszelkie związane 
z tym przywileje i luksusy. Billy zgadza 
się bez chwili namysłu. W tym samym 
czasie podłym wspólnikom udaje się, pod 
zarzutem handlu narkotykami, wpako-
wać Louisa do więzienia. 

W efekcie doskonale wykształcony, 
ubrany i wychowany młody człowiek 
ląduje na ulicy, natomiast obdarty włó-
częga staje się dyrektorem wielkiej firmy. 
Żaden nie rozumie, o co chodzi – pierw-
szy z nich załamuje się i nawet myśli 
o samobójstwie, natomiast drugi szybko 
wczuwa się w rolę i zaczyna korzystać 
z życia. Ku zaskoczeniu wszystkich udo-
wadnia, że ma talent do robienia intere-
sów i staje się gwiazdą w firmie. 

Jednak pewnego dnia Billy'emu udaje się podsłuchać 
rozmowę Randolpha i Mortimera, z której dowiaduje się 
prawdy o ich zakładzie. Billy postanawia odszukać Louisa...

John Landis, reżyser, odświeżył stary, doskonale zna-
ny motyw komediowy – zamiany ról – dokonał tego, da-
jąc milionerom prawie boską moc wpływania na ludzkie 
losy, wprowadzając motyw zemsty (bohaterom nie wy-
starczy happy end) i wreszcie sięgając do chwytów rodem 
z komedii filmowej lat 20. 

W drugoplanowej roli Ophelii, prostytutki o złotym 
sercu, wystąpiła Jamie Lee Curtis. Rola ta była dla niej 
szansą na wyrwanie się z szufladki „ładna dziewczyna do 
horroru i taniej sensacji”. Szansą, którą doskonale wyko-
rzystała: dostała nagrodę BAFTA (Brytyjskiej Akademii 
Filmowej) dla najlepszej aktorki drugoplanowej, a i Ame-

rykanie choć jej nie nagrodzili, dostrzegli zmianę ima-
ge’u. Dostała potem rolę tytułowej „Rybki zwanej Wan-
dą”, która przyniosła jej sławę.

Pewnie nie wiesz...
Co roku, od 1997 roku, włoski kanał „Italia 1” emituje 

ten film w noc wigilijną. Regularnie ogląda go 10 procent 
telewidzów. 

W 2006 roku film został uznany za jedną z 50 naj-
większych komedii wszech czasów.

Na początku film nosił tytuł „Czarno-biały”.
John Landis, reżyser, w swojej wczesnej karierze pra-

cował jako kaskader specjalizujący się w upadkach z koni.

Edward Regan Murphy 
Urodził się 3 kwietnia 1961.
Uznany za jednego z 20 najlepszych artystów w 2001 

roku.
Pierwszy aktor, który otrzymał 1 000 000 dolarów za 

występ w swoim pierwszym filmie.
Nie pije alkoholu, ale pali papierosy.
Prawie każdego roku spędza wakacje na Hawajach, 

zawsze przebywa w hotelu Maui Four Seasons Hotel.
Zajmuje 5. miejsce w rankingu najlepiej zarabiających 

aktorów wszech czasów. Jego filmy zarobiły 4 mld dola-
rów.

Murphy był żonaty z Nicole Mitchell Murphy od 1993 
do 2006 roku. 

Ma 10 dzieci (pięcioro z małżeństwa). Jego najstar-
szym dzieckiem jest syn Eric (urodzony 10 lipca 1989 r.), 
najmłodszym syn Max Charles Murphy (ur. 30 listopada 
2018 r.).

W reklamie telewizyjnej, nigdy nie pokazanej w Sta-
nach Zjednoczonych, Eddie Murphy pocałował przedni 
zderzak sedana Toyoty.

Za rolę w „Gruby i chudszy” dostał 16 milionów do-
larów (1996 r), za część drugą tego filmu (2000 r) 20 mi-
lionów dolarów. Za rolę w „Pluto Nash” zainkasował 20 
milionów dolarów (2002 r).

Jamie Lee Curtis 
Urodziła się 22 listopada 1958 roku w Los Angeles 

w Kalifornii, jest córką legendarnych aktorów Janet Leigh 
i Tony'ego Curtisa . 

Zdobyła nominację do Grammy w 2003 roku za nagra-
nie audiobooka, czytała książkę dla dzieci, którą napisała.

Ma ubezpieczone nogi na 2 miliony dolarów
Posiada patent US nr 4,753,647 na dziecięcą pieluchę, 

którą wymyśliła i wyprodukowała.
Powiedziała o Eddiem Murphy’m: „Pomimo swoje-

go ogromnego sukcesu, Eddie zachowuje się, jakby cią-
gle miał 22 lata. Jego życie to samochody, dziewczyny, 
dziewczyny i samochody. Im więcej samochodów, tym 
więcej dziewczyn.

Nieoczekiwana zmiana miejsc
Metro sobota 20.00

HALO TV NA WEEKEND 14–16.06
Nieoczekiwana zmiana miejsc

Biznesmen do więzienia,  
oszust na dyrektora
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Zgon na pogrzebie

Stopklatka TV piątek 20.00

Komedia. Na pogrzebie nestora rodu zbierają się jego 

ekscentryczni krewni i przyjaciele. Podczas uroczystości 

nic nie dzieje się tak, jak powinno. Pracownicy domu 

pogrzebowego dostarczają zwłoki kogoś innego, jeden 

z gości omyłkowo zażywa środek halucynogenny. Na 

domiar złego na pogrzebie pojawia się tajemniczy 

karzeł, który grozi, że jeśli nie dostanie pieniędzy, ujawni 

rodzinną tajemnicę.

Biały szkwał
TVP2 piątek 22.05

Przygodowy. Rok 1960. Chuck opuszcza rodzinny dom. 

Przybywa do portu St. George, skąd wypływa w rejs 

statek szkoleniowy „Albatros". Dołącza do kilkunastu 

nastolatków, którzy mają spędzić cały rok na żaglowcu 

na pełnym morzu. Ich kapitanem jest twardy marynarz 

wymagający od chłopców całkowitego poświęcenia.

Smoking
TVN7 sobota 21.00

Komedia sensacyjna. Tajny agent zostaje ranny w wyniku 

zamachu na jego życie. Przed zapadnięciem w śpiączkę 

daje swojemu szoferowi supernowoczesny sprzęt. 

Kierowca decyduje się odgrywać rolę tajnego agenta.

Święci z Bostonu
Stopklatka TV sobota 22.15

Dramat kryminalny. Dwaj pobożni Irlandczycy, bracia 

Conner i Murphy, pracują w bostońskiej rzeźni, a wieczory 

spędzają w miejscowym pubie. Pewnego dnia do lokalu 

przychodzą przedstawiciele rosyjskiej mafii, Murphy 

i inni klienci stają do konfrontacji z Rosjanami. Zachęceni 

sukcesem bracia utwierdzają się w przekonaniu, że 

są zesłani przez Boga w celu oczyszczenia świata 

z szumowin.

Nawałnica
Stopklatka tv niedziela 21.50

Film akcji. Beau zarabia na życie, naprawiając linie 

wysokiego napięcia. Wraz z innymi monterami tworzą 

zamknięte grono, do którego dostęp mają jedynie 

nieliczni. Beau zmaga się z wyrzutami sumienia po 

śmierci brata, który zginął podczas trudnej misji 

naprawczej. Wkrótce elektrycy muszą się zmierzyć 

z poważną awarią sieci energetycznej. Tymczasem nad 

Teksas nadciąga nawałnica.

Gang Olsena

Miliony 
z rabunków

Gang Olsena – seria czternastu duńskich kry-
minalnych komedii filmowych, opowiadających 
o fikcyjnym duńskim gangu sympatycznych prze-
stępców-nieudaczników do którego należy trójka 
przyjaciół – Egon Olsen (Ove Sprogøe), Kjeld Jen-
sen (Poul Bundgaard) i Benny Frandsen (Morten 
Grunwald).

Pierwsze trzyna-
ście filmów reżyserował 
Erik Balling. Po sie-
demnastu latach prze-
rwy nakręcono ostatni, 
czternasty film

Większość filmów 
rozpoczyna się sceną 
opuszczania więzie-
nia przez szefa gangu 

Egona Olsena, który następnie ogłasza oczekującym 
na niego kompanom kolejny ambitny, drobiazgowo 
opracowany i „genialny” plan, mający uczynić ich 
milionerami. Plan opiera się często na pomysłowym 
wykorzystaniu zwyczajnych przedmiotów oraz psy-
chologii. Ofiary nie budzą sympatii, są nimi często 
osoby lub korporacje, które nie uzyskały pieniędzy 
w sposób uczciwy.

Mimo udanego skoku, coś na ogół z różnych po-
wodów zawodzi i członkowie gangu tracą łup, a film 
zwykle kończy się powrotem Olsena do więzienia.

ATM Rozrywka w weekend wyświetli kilka fil-
mów z tej serii. W sobotę:

Ostatni skok Gangu 
Olsena 13.00
Gang Olsena 

na torach 15.00
Zemsta Gangu 
Olsena 17.10.
W niedzielę:

Gang Olsena znowu 
w akcji 13.00

Gang Olsena rusza 
na wojnę 17.00

Nicolas Cage wciela się w Charlie'go, skromnego 
funkcjonariusza nowojorskiej policji, który wygrywa 
na loterii cztery miliony dolarów. 

Jeszcze dzień wcześniej bohater był zupełnie 
spłukany. I w tym właśnie problem – policjantowi 
nie starczyło wówczas pieniędzy na napiwek dla kel-
nerki (Bridget Fonda), która podawała mu w barze 
kawę. Zawstydzony obiecał, że jeżeli trafi szczęśliwy 
los na loterii, odda dziewczynie połowę wygranej. 

Charlie czuje się teraz zobowiązany dotrzymać 
obietnicy. Inaczej widzi to żona bohatera (Rosie Perez), 
która najchętniej zatrzymałaby całą sumę dla siebie, 
a oddawanie, bagatela, dwóch milionów dolarów przy-
padkowej, obcej kelnerce uważa za czyste szaleństwo. 

Rzecz w tym, że kelnerka, śliczna dziewczyna 
imieniem Yvonne, szybko przestaje być dla Charlie-

go osobą obcą – zaczyna się coś, co musi przerodzić 
się w gorące uczucie. 

Pewnie nie wiesz...
Film oparty jest na prawdziwej historii kelnerki 

Phyllis Penzo i oficera Roberta Cunninghama. Pew-
nego dnia w marcu 1984 r. Cunningham poprosił 
Penzo o pomoc w wyborze numerów. Penzo podała 
trzy liczby, a Cunningham trzy pozostałe. Jego kupon 
wygrał 6 milionów dolarów, które podzielił z Penzo, 
dając jej 3 miliony dolarów. 

Dwa miliony dolarów napiwku
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 15.55

Dwa miliony dolarów napiwku

Pogoń za 
marzeniami
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Komedia. Na pogrzebie nestora rodu zbierają się jego 

ekscentryczni krewni i przyjaciele. Podczas uroczystości 

nic nie dzieje się tak, jak powinno. Pracownicy domu 

pogrzebowego dostarczają zwłoki kogoś innego, jeden 

z gości omyłkowo zażywa środek halucynogenny. Na 

domiar złego na pogrzebie pojawia się tajemniczy 

karzeł, który grozi, że jeśli nie dostanie pieniędzy, ujawni 

rodzinną tajemnicę.

Biały szkwał
TVP2 piątek 22.05

Przygodowy. Rok 1960. Chuck opuszcza rodzinny dom. 

Przybywa do portu St. George, skąd wypływa w rejs 

statek szkoleniowy „Albatros". Dołącza do kilkunastu 

nastolatków, którzy mają spędzić cały rok na żaglowcu 

na pełnym morzu. Ich kapitanem jest twardy marynarz 

wymagający od chłopców całkowitego poświęcenia.
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Komedia sensacyjna. Tajny agent zostaje ranny w wyniku 

zamachu na jego życie. Przed zapadnięciem w śpiączkę 

daje swojemu szoferowi supernowoczesny sprzęt. 

Kierowca decyduje się odgrywać rolę tajnego agenta.

Święci z Bostonu
Stopklatka TV sobota 22.15

Dramat kryminalny. Dwaj pobożni Irlandczycy, bracia 

Conner i Murphy, pracują w bostońskiej rzeźni, a wieczory 

spędzają w miejscowym pubie. Pewnego dnia do lokalu 

przychodzą przedstawiciele rosyjskiej mafii, Murphy 

i inni klienci stają do konfrontacji z Rosjanami. Zachęceni 

sukcesem bracia utwierdzają się w przekonaniu, że 

są zesłani przez Boga w celu oczyszczenia świata 

z szumowin.

Nawałnica
Stopklatka tv niedziela 21.50

Film akcji. Beau zarabia na życie, naprawiając linie 

wysokiego napięcia. Wraz z innymi monterami tworzą 

zamknięte grono, do którego dostęp mają jedynie 

nieliczni. Beau zmaga się z wyrzutami sumienia po 

śmierci brata, który zginął podczas trudnej misji 

naprawczej. Wkrótce elektrycy muszą się zmierzyć 

z poważną awarią sieci energetycznej. Tymczasem nad 

Teksas nadciąga nawałnica.

Gang Olsena
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z rabunków

Gang Olsena – seria czternastu duńskich kry-
minalnych komedii filmowych, opowiadających 
o fikcyjnym duńskim gangu sympatycznych prze-
stępców-nieudaczników do którego należy trójka 
przyjaciół – Egon Olsen (Ove Sprogøe), Kjeld Jen-
sen (Poul Bundgaard) i Benny Frandsen (Morten 
Grunwald).

Pierwsze trzyna-
ście filmów reżyserował 
Erik Balling. Po sie-
demnastu latach prze-
rwy nakręcono ostatni, 
czternasty film

Większość filmów 
rozpoczyna się sceną 
opuszczania więzie-
nia przez szefa gangu 

Egona Olsena, który następnie ogłasza oczekującym 
na niego kompanom kolejny ambitny, drobiazgowo 
opracowany i „genialny” plan, mający uczynić ich 
milionerami. Plan opiera się często na pomysłowym 
wykorzystaniu zwyczajnych przedmiotów oraz psy-
chologii. Ofiary nie budzą sympatii, są nimi często 
osoby lub korporacje, które nie uzyskały pieniędzy 
w sposób uczciwy.

Mimo udanego skoku, coś na ogół z różnych po-
wodów zawodzi i członkowie gangu tracą łup, a film 
zwykle kończy się powrotem Olsena do więzienia.

ATM Rozrywka w weekend wyświetli kilka fil-
mów z tej serii. W sobotę:

Ostatni skok Gangu 
Olsena 13.00
Gang Olsena 

na torach 15.00
Zemsta Gangu 
Olsena 17.10.
W niedzielę:

Gang Olsena znowu 
w akcji 13.00

Gang Olsena rusza 
na wojnę 17.00

Nicolas Cage wciela się w Charlie'go, skromnego 
funkcjonariusza nowojorskiej policji, który wygrywa 
na loterii cztery miliony dolarów. 

Jeszcze dzień wcześniej bohater był zupełnie 
spłukany. I w tym właśnie problem – policjantowi 
nie starczyło wówczas pieniędzy na napiwek dla kel-
nerki (Bridget Fonda), która podawała mu w barze 
kawę. Zawstydzony obiecał, że jeżeli trafi szczęśliwy 
los na loterii, odda dziewczynie połowę wygranej. 

Charlie czuje się teraz zobowiązany dotrzymać 
obietnicy. Inaczej widzi to żona bohatera (Rosie Perez), 
która najchętniej zatrzymałaby całą sumę dla siebie, 
a oddawanie, bagatela, dwóch milionów dolarów przy-
padkowej, obcej kelnerce uważa za czyste szaleństwo. 

Rzecz w tym, że kelnerka, śliczna dziewczyna 
imieniem Yvonne, szybko przestaje być dla Charlie-

go osobą obcą – zaczyna się coś, co musi przerodzić 
się w gorące uczucie. 

Pewnie nie wiesz...
Film oparty jest na prawdziwej historii kelnerki 

Phyllis Penzo i oficera Roberta Cunninghama. Pew-
nego dnia w marcu 1984 r. Cunningham poprosił 
Penzo o pomoc w wyborze numerów. Penzo podała 
trzy liczby, a Cunningham trzy pozostałe. Jego kupon 
wygrał 6 milionów dolarów, które podzielił z Penzo, 
dając jej 3 miliony dolarów. 

Dwa miliony dolarów napiwku
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 15.55

Dwa miliony dolarów napiwku

Pogoń za 
marzeniami

Blade – wieczny łowca

Wampiry 
atakują!

Blade jest pół wampirem, pół człowiekiem. Spodziewająca się jego narodzin mat-
ka została ugryziona przez wampira i wkrótce po porodzie zmarła. Pomieszanie krwi 
zapewniło Blade'owi nieśmiertelność, ponadludzką siłę i wampiryczną przebiegłość, 
a jednocześnie nie boi się on światła słonecznego, zna smak uczuć i emocji.

Jego misją jest obrona ludzi przed zagrożeniem ze strony upiorów. Pragnie też 
pomścić śmierć matki. 

Sprzymierzeńcem Blade'a jest Abraham Whistler, który po śmierci żony i córki 
również uznał, że jedynym celem jego życia jest ratowanie ludzkości nieświadomej 
niebezpieczeństwa. 

Tymczasem najgroźniejszy z wampirów, ambitny Deacon Frost, postanawia zdo-
być dominującą pozycję wśród swych współbraci, a następnie całkowicie zapanować 
nad ludzkim światem. Spotkanie dwóch zaciekłych wrogów jest tylko kwestią czasu. 

Pewnie nie wiesz...
Grający główną rolę Wesley Snipes po tym filmie stał się wielką gwiazdą. Dwa 

sequele również cieszyły się popularnością. 
W scenie, w której Blade jest ścigany w metrze, wszyscy pasażerowie przejeżdżają-

cego pociągu są wycięci z kartonu.
Mieszkanie Snipesa w Nowym Jorku zostało zniszczone przez zawalające się bu-

dynki World Trade Center 11 września 2001 roku. 

Blade – wieczny łowca
TVN piątek 23.30

będzie się działo

Thelma i Louise

Poznać smak 
przygody

Film Ridleya Scotta to jeden z najsłynniejszych fil-
mów drogi, a zarazem ekranowych manifestów wolności.

Thelma i Louise pochodzą z miasteczka w Arkan-
sas. Thelma jest gospodynią domową. Mąż traktuje ją jak 
służącą. Louise pracuje w barze jako kelnerka. Dobiega 
czterdziestki i pragnie stabilizacji, ale jej narzeczony nie 
ma zamiaru się ustatkować.

Kobiety postanawiają oderwać się od monotonnej eg-
zystencji i poznać smak przygody. Wyjeżdżają na wspól-
ny weekend. Gdy przygodnie poznany mężczyzna usiłuje 

zgwałcić Thelmę, Louise strzela do napastnika. W obawie 
przed karą kobiety uciekają do Meksyku.

Pięć nominacji do Oscara (montaż, zdjęcia, reżyseria 
oraz dla odtwórczyń tytułowych ról Geeny Davis i Susan 
Sarandon) i złota statuetka dla autora scenariusza to naj-

ważniejsze wyróżnienia filmu który odniósł sukces arty-
styczny i komercyjny. To wspaniałe widowisko pełne eks-
presji i napięcia, na przemian dramatyczne i komediowe. 

Pewnie nie wiesz...
Goldie Hawn i Meryl Streep rozważały możliwość 

wystąpienia razem w tym filmie, jednak ostatecznie zde-
cydowały się wystąpić w „Ze śmiercią jej do twarzy".

Producentom tak długo zeszło na szukaniu aktorki do 
roli Louise, że Geena Davis (Thelma) musiała podpisać 
kontrakt, w którym zobowiązała się zagrać tę rolę, którą 
wskażą jej producenci.

Do zdjęć użyto 24 wozy policyjne i 3 helikoptery.

Thelma i Louise
TVP2 niedziela 22.40 

Tora! Tora! Tora!

Niespodziewany 
atak

Jest rok 1941. Japończycy nie mogą porozumieć się ze Stanami Zjednoczonymi 
w kilku kwestiach. Zamierzają rozwiązać je przez waszyngtońską ambasadę. Na wy-
padek fiaska rozmów przygotowują atak na amerykańską bazę w Pearl Harbor. 

Wywiad amerykański donosi wprawdzie o niebezpieczeństwie, ale niewielu wie-
rzy, że może dojść do napaści. „Tora! Tora! Tora!" pokazuje wydarzenia, które po-
przedziły bitwę o Pearl Harbor. Jest też kroniką samej walki. Przedstawia ją z punktu 
widzenia Amerykanów i Japończyków.

Bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny, 7 grudnia 1941 roku Japończycy prze-
prowadzają atak na Pearl Harbor. Zadając cios przez zaskoczenie, dokonują potęż-
nych strat w amerykańskiej flocie. W czasie ataku ginie ponad dwa tysiące amerykań-
skich marynarzy i żołnierzy, a także wielu cywilów. Japońskie dowództwo nie osiąga 
jednak głównego celu: całkowitego zniszczenia przeciwnika. 

Pewnie nie wiesz...
Film poniósł klapę w USA, ale był wielkim sukcesem w Japonii i w wielu krajach 

Europy i Azji.
Tytuł filmu oznacza  „Atak! Atak! Atak!” Fraza pochodzi z pierwszych sylab „Tot-

sugeki” (oznaczających atak) i „Raigeki” („atak torpedowy”).

Tora! Tora! Tora!
TVP2 sobota 11.25



Tak się bawi młoda Łomża

Plenerowym, energetycznym koncertem, 
zakończył się Tydzień Kultury Studenckiej 
zorganizowany przez żaków z Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży. Na Muszli Koncertowej tysiące 
słuchaczy bawiło się przy dźwiękach hip-
-hopowych, popowych, rockowych, elektro-
nicznych. Oprócz undergroundowych kapel 
i wykonawców, zagrały także popularne w ca-
łej Polsce zespoły Akcent z Zenkiem Martyniu-
kiem i Miły Pan. 

W tym roku Tydzień Kultury Stu-
denckiej łączy się z jubileuszem 15-lecia 
PWSIiP, dlatego studenci przygotowali 
oprócz koncertu i integrujących społecz-
ność akademicką atrakcji (meczu stu-
denci kontra wykładowcy, wirtualnych 
gier i grillowania), także miejski Dzień 
Dziecka oraz imprezę dedykowaną se-
niorom, czyli Nestoralia. 

Najwięcej emocji i dobrej zabawy 
dostarczyło studenckie granie w ple-

nerze. Na scenie Muszli Koncertowej 
w Łomży wystąpili: DJ Bellwether, Ma-
dbee, Akcent, PlanBe, Małpa, Miły Pan, 
tancerze ze Studia B.K. Step. 

Podczas imprezy zbierano pieniądze 
na leczenie półtorarocznego Wiktora, 
który potrzebuje kosztownej operacji 
serca. – Dziękujemy za hojność – mówi 
Karolina Grabowska, mama Wiktora 
i jednocześnie absolwentka PWSIiP 
w Łomży. Jej synek urodził się ze złożo-

ną wadą serca. W czternastej dobie życia 
przeszedł długą i skomplikowaną ope-
rację korygującą wadę. Ostatnie badanie 
Wiktora wykazało zwężenie lewej gałę-
zi tętnicy płucnej, zwężenie ujścia lewej 
komory oraz ciężką niedomykalność 
zastawki pnia płucnego. Zebrane przez 
studenckich wolontariuszy pieniądze 
pomogą uratować serduszko chłopca. 

Ważnym akcentem scenicznych 
emocji było wejście na scenę zawodni-

Tydzień Kultury Studenckiej  
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czek AZS PWSIiP Metal-Technik, któ-
re w fenomenalnym stylu wywalczyły 
awans do ekstraklasy tenisa stołowego 
kobiet. Weronika Łuba, Ren Bingran, 
Aleksandra Jarkowska, Anna Zielińska 
i ich trener Wacław Tarnacki, pokło-
nili się w błysku fotograficznych fle-
szy, w odpryskach świecącego konfetti, 
łomżyńskiej publiczności. Kilka minut 
wcześniej „Akademiczki” rozgromiły na 
własnym boisku zespół MKS Płotbud 
SKARBEK Tarnowskie Góry, wyni-
kiem 9 do 1. 

O godzinie 2 w nocy łomżyński 
Amfiteatr opuszczali ostatni miło-
śnicy dobrej zabawy. Zostali studenci, 
którzy, jak co roku, porządkują bezpo-
średnio po koncercie teren masowej 

imprezy. W niedzielny poranek Mu-
szla Koncertowa tchnęła świeżością, 
a spacerujący uliczkami i alejkami 
Starego Rynku mieszkańcy, nawet nie 
podejrzewali, że przez te nienaru-
szone trakty przetoczyły się tysiące 
młodych ludzi, którzy pokazali czym 
jest prawdziwy łomżing. To nie tylko 
dobra zabawa, ale także otwarte serce 
i sportowa waleczność.

Głównym sponsorem juwenaliów 
był Browar Łomża. – Dziękujemy 
wszystkim sponsorom i partnerom Ty-
godnia Kultury Studenckiej. Za rok tak-
że liczymy na Państwa wsparcie, razem 
możemy zdziałać wiele dobrego – ko-
mentuje Magdalena Zach, przewodni-
cząca Samorządu Studentów PWSIiP. 



a to ciekawe

Nawet najbardziej ekstremalne wa-
runki pogodowe na Ziemi nie mogą rów-
nać się z tymi obserwowanymi na innych 
planetach Układu Słonecznego. 

Film pokazuje zjawiska atmosferycz-
ne – od wielkiego gradu przez tornada po 
burze i wichury. Widzowie poznają naj-
nowsze badania naukowe dotyczące zja-
wisk pogodowych.

Badanie kosmosu stale przynosi 
nowe odkrycia nieznanych światów. 
Warunki pogodowe panujące na róż-
nych planetach są dziwniejsze niż kto-
kolwiek mógłby sobie wyobrazić. Na 

niektórych planetach temperatury są 
tak wysokie, że uważa się, że chmury 
i deszcz są zrobione z płynnych cząstek 
lawy, a na innych planetach uważa się, 
że padają kamienie szlachetne, takie jak 
diamenty i rubiny. Myśleliśmy, że mamy 
ekstremalną pogodę na Ziemi, ale oka-
zuje się, że to nic w porównaniu z tym, 
co tam jest. Poszukiwanie najdziwniej-
szej pogody we wszechświecie dopiero 
się zaczyna..

Najdziwniejsza pogoda we wszechświecie
TVP1 sobota 12.30

Bitwa o Okinawę w kolorze

Krwawa wyspa
Wojna w Europie skończyła się. Jednak na małej wyspie na Pa-

cyfiku wciąż trwała. Okinawa była miejscem ostatniej bitwy wielkiej 
wojny. Trwała od 3 kwietnia do 16 czerwca 1945 r. 

Zdobycie Okinawy Amerykanie przypłacili śmiercią 35 000 lu-
dzi, 31 807 zostało rannych, a 239 zaginionych. 131 303 Japończy-
ków zginęło w obronie wyspy, 10 755 dostało się do niewoli. W bitwie 
zginęło również ok. 42 tysiące  cywilów. Oprócz tego Amerykanie 
stracili 763 samoloty, 36 okrętów, a 368 zostało poważnie uszkodzo-
nych. Japończycy – stracili 7800 samolotów, 16 okrętów wojennych. 
To była jedna z najkrwawszych bitew II wojny światowej. 

Wojskowi kamerzyści ryzykowali życie, by sfilmować bitwę, wal-
ki lądowe i zaciekłe ataki kamikadze na morzu. „Zobacz te obrazy 
i przeżyj tę bitwę tak, jak to widzieli żołnierze – w kolorze”.

Bitwa o Okinawę w kolorze
Focus TV sobota 22.50

Krwawa strona luksusu

Ludzie  
i zwierzęta  

na ołtarzu mody
Najsłynniejsze modowe marki kuszą klien-

tów towarami najwyższej jakości, wykonanymi 
z dbałością o szczegóły przez najlepszych rze-
mieślników. 

Dokumentaliści ukazują prawdę o procesie 
produkcji ekskluzywnych ubrań i dodatków. Naj-
większe zyski domom mody przynoszą wyroby 
skórzane. Materiał, z którego są wytwarzane, jest 
garbowany w Toskanii. W tamtejszych fabrykach 
zatrudniani są imigranci, którzy pracują w strasz-
nych warunkach i są bardzo źle traktowani. 

Twórcy filmu pochylają się również nad cier-
pieniem zwierząt hodowanych na futra. Co roku 
w Chinach zabija się 70 milionów zwierząt fu-
terkowych. Oto okrutna strona luksusu, który tak 
dobrze prezentuje się w drogich butikach.

Krwawa strona luksusu
Focus TV piątek 22.50

Najdziwniejsza pogoda we wszechświecie

Deszcz diamentów

reklama
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Superpies

Policyjny 
duet

Reno jest psem policyjnym. Jego pan, 
Lou Swanson, prowadzi śledztwo 

w sprawie wybuchu w San Diego. Udaje 
mu się ustalić, że mężczyźni, których 

podejrzewa, mają bazę na statku 
zacumowanym w porcie. 

Nocą, wspólnie z Reno, zakrada się na okręt. 
W ładowni odkrywa materiały wybuchowe i broń. 

Niestety, Lou ginie, a jego ciało razem z ciężko 
rannym Reno, ląduje w wodzie.

Jako jedyny „świadek" tragicznego zajścia, pies 
może przyczynić się do złapania morderców. Kto 
będzie jego partnerem? Jake Wilder (Chuck Nor-
ris), długoletni kompan Swansona. Jak nietrudno 
się domyślić, początki współpracy nie są łatwe do 
obu stron. Po pewnym czasie jednak Jake i Reno 
przekonują się o swych wzajemnych zaletach i za-
czynają tworzyć coraz lepiej rozumiejący się duet. 

Superpies
TV6 sobota 10.45, niedziela 8.30

Lassie

Pies – przyjaciel
Opowieść o inteligentnym, sym-

patycznym psie rasy collie i o chłop-
cu, który go przygarnął. 

Matt wraz z ojcem i siostrą musi 
przeprowadzić się z miasta na ran-
czo. Chłopiec bardzo to przeżywa. 
Podczas podróży przybłąkał się do 
niego piękny pies. Matt przygarnia 
go i nadaje mu imię Lassie. Dzięki 
przyjaźni z psem chłopiec prze-
zwycięża wszelkie trudy związane 
z przeprowadzką i przyzwyczaja się 
do nowego środowiska. 

Wdzięczna za opiekę Lassie, do-
wodząc swego oddania i lojalności 
ratuje Matta z przeróżnych opresji – niebezpiecznego spotka-
nia z wilkami, burzliwych wód wodospadu, a także pociesza 
w najtrudniejszych chwilach. 

Lassie to ciepły i wzruszający film dla całej rodziny, który 
ukazuje przyjaźń pomiędzy człowiekiem a czworonogiem – 
najwspanialszym psiakiem, jaki chadzał po Ziemi. 

Lassie Stopklatka TV sobota 14.00

Doktor Proktor i wanna 
czasu

Niezwykły świat 
Kolejna seria przy-

gód Doktora Proctora. 
Tym razem przeniesie nas 
w zabawny świat, w którym 
wszystko jest dozwolone.

Doktor Proctor utknął 
w czasie po desperackiej 
próbie powstrzymania ślubu ukochanej Juliette i upiornego 
Claude'a. Lisa i Bulle dochodzą do porozumienia i razem po-
dróżują w czasie, wykorzystując wannę doktorka. Czy uda im 
się ocalić świat a tym samym prawdziwą miłość?
Doktor Proktor i proszek pierdzioszek.

Szalony Doktor Proktor niespodziewanie odkrywa najpo-
tężniejszy proszek pierdzioszek w całym świecie! Kiedy dwoje 
dzieci, mieszkających w okolicy naukowca, składa mu wizytę, 
wspólnie rozpoczynają oni niesamowitą przyjaźń i przygodę. 

Doktor Proktor i wanna czasu, TV Puls2 sobota 14.20, 
Doktor Proktor i proszek pierdzioszek 

TV Puls 2 niedziela 8.00

Emotki. Film

Co się dzieje w smartfonie...
Szacuje się, że każdego dnia na całym świecie wysyłamy 

ok. 6 miliardów emotek. 
Twórcy filmu zabierają widzów w wielką, pełną niespo-

dzianek i przygód podróż po zakamarkach świata aplikacji. 
Miliony smartfonów na świecie są pełne życia – w aplikacji 

do wysyłania wiadomości ukryte jest gwarne miasto Teksto-
polis. 

Mieszkają i pracują tam emotki. Każda z nich ma okre-
ślone zadanie i jedną, konkretną emocję do wyrażenia. Jedy-
nie żywiołowy i pełen dobrej energii Minek ma umiejętność 
wyrażania wszystkich emocji. Bohater chciałby być taki jak 
jego znajomi. Razem z najlepszym przyjacielem, „Piątką", oraz 
superhakerką, „Matrix”, wyrusza w podróż po telefonie w po-
szukiwaniu sposobu na rozwiązanie problemu.

Emotki. Film, Polsat sobota 20.10
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Meandry Losu  
– Powieść z nieznaną historią 

w tle, tom II, cz. 7
Zenon 
Krajewski

„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy odcinek 7 Tomu II, zaty-
tułowanego “Pod sowieckim butem”. 

Słońce już zachodziło, ale 
jeszcze było jasno. Wiernik nie 
miał żadnych trudności z od-
nalezieniem gospodarza i jego 
szwagra. Obydwaj siedzieli przy 
kuchennym stole, racząc się sa-
mogonem. Niewiele jeszcze wy-
pili z butelki, więc wyglądali na 
trzeźwych. 

- To szybko załatwił pan spra-
wę – zauważył Łyn. – Zapraszam 
do stołu – ręką odsunął krzesło.

- Nie, dziękuję serdecznie 
– pokłonił się gospodyni krzą-
tającej się przy kuchni. –  Przy-
szedłem nakarmić konia. Ta pani 
też musiała się zająć swoim do-
bytkiem.

- O konia już zadbaliśmy 
i zasiadamy do wieczerzy. Zapra-
szamy – Jankowski też chciał być 
gościnny, mimo że nie znajdował 
się w swoim, tylko w szwagra, 
domu.

- Dziękuję bardzo, ale muszę 
wrócić do tej pani, bo jeszcze nie 
omówiliśmy konkretów. Chciał-
bym wiedzieć, czy gospodarz nie 
spuszcza psa na noc, bo wolał-
bym bezpiecznie dotrzeć do sto-
doły, jak już ustalę wszystko z tą 
panią.

- Bez obaw. Dziś nie spuszczę 
psa – uspokoił go Łyn, patrząc na 
niego uważnie.

- Tylko nie zostawaj pan 
u niej, bo to ciepła i hoża wdów-
ka, a pan młody i możesz być 
atrakcyjny dla każdej babki, a co 
tu gadać o takiej wyposzczonej, 
ryczącej czterdziestce – roześmiał 
się Jankowski.

- Nie ma obawy, panie Jan-
kowski, pewnie mogłaby być 
moją matką – zapewnił Wiernik.

- Ale nie jest – zauważył 
przytomnie Łyn – i nie wygląda 
na matkę, bo nigdy nie rodziła.

- To już i nie urodzi. Za stara 
– wtrącił Jankowski – ale do tych 
spraw pewnie jeszcze nie za stara. 
Poszłaby do przodu aż miło – pu-
ścił do Wiernika oko.

- Dosyć tego naigrywania się 
z młodego chłopaka – ofuknęła 
rozweselonych chłopów Łynowa. 
– Ma coś jeszcze z nią do zała-
twienia to niech idzie i załatwi. 
Po to tu chyba przyjechał z two-
ją pomocą – zwróciła się z nutą 
przygany w głosie do Jankow-
skiego. – A kiedy uzna za stosow-
ne, niech wraca. W domu miejsca 
nie ma, ale w stodole jest dużo. 
Zaniosę tam koc do przykrycia, 
gdyby było chłodno.

- Dziękuję bardzo, mam na-
dzieję umościć się do spania 
przed ciemną nocą, a skoro świt 
zapukam w okno i wyjeżdżamy, 
panie Jankowski. Mam do prze-
bycia długą drogę do Stawisk. 
Jutro rano powinienem stawić 
się w pracy, ale już wiem, że się 
spóźnię.

- Nie obawiaj się młodzień-
cze. Może to ja cię rano obudzę – 
odpowiedział chwacko Jankow-
ski. Dla nas dwóch taka jedna 
butelka to fraszka.

- Właśnie – potwierdził Łyn, 
na co jego żona parsknęła śmie-
chem, a chłopi jej zawtórowali.

- Cieszę się, że panowie do-
brze się bawią. To idę – oznajmił 
Wiernik cały czas stojący w pro-
gu. – Proszę nie spuszczać tego 
psa. 

- Bez obawy. Za godzinę ża-
den z nich nie będzie w stanie 
ruszyć się od stołu – zapewniła 
jakby pogardliwie Łynowa ści-
szonym głosem.

- Dobranoc.
- Dobranoc – odpowiedział 

mu chór głosów, także dziecię-
cych.

Szarzało. Wracając do Budzi-
szowej Elian poczuł przemoż-
ne znużenie. Wyjechał z Łomży 
wiele godzin temu, ale nie dotarł 
do Stawisk, tylko do uroczej, ale 
jednak leżącej na uboczu wsi nad-
narwiańskiej, jakieś dwadzieścia 
kilometrów na zachód od Łomży. 
Poczuł też dotkliwy głód i niepew-
ność czy coś konkretnego załatwi 
z tą okazałą, powabną zielarką.

Zastał Budziszową przygoto-
wującą przy świeczkach kolację. 
Zagotowała już wodę na kolejną 
herbatę i kroiła chleb do kanapek. 
Gdy wszedł do domu, poprosiła 
go, aby usiadł przy stole i pocze-
kał chwilkę. Niezwłocznie posta-
wiła przed nim chleb, ser i dżem.

- My mówimy: czym chata 
bogata. Proszę się częstować, za-

raz do pana dołączę. Czy może 
być herbata z mieszanki ziół?

- Oczywiście, proszę nie robić 
sobie kłopotu – to Wiernik był 
zakłopotany.

Po chwili kobieta przyniosła 
dwa kubki z płynem i siadła na-
przeciwko Eliana.

- Cukru, jak już mówiłam, 
niestety nie mam.

- Dziękuję za to, co jest na 
stole. Wspaniały chleb i coś do 
chleba – zaczął smarować dżem 
na chleb. 

- Mam jeszcze masło – wy-
krzyknęła Teofila.

- Wystarczy tego, co jest – za-
wyrokował Elian, biorąc kolejną 
kromkę chleba i nakładając na 
nią tym razem sera. Przełknął so-
lidny kęs i sięgnął po napój.

- Uprzedzam, że smak może 
pana zaskoczyć.

- Jestem Elian. Proszę tak do 
mnie mówić.

- Dobrze, ale chyba nie będę 
miała zbyt wielu okazji.

- Przynajmniej nie w tym 
roku. Chciałbym na poważnie 
zająć się samodzielną praktyką 
od wiosny przyszłego roku. Ale 
dlaczego pani nie je?

- Ja niewiele jem przed snem. 
Ledwie kromkę. – Wzięła jedną 
i posmarowała dżemem. – Mam 
na imię Teofila, młody człowieku. 
Proszę zjedz jeszcze. Przed tobą 
jutro długa droga. Może zrobię 
jakieś kanapki na drogę?

- Chyba nie będzie to ko-
nieczne – słabo zaprotestował 
Elian.

- Ależ tak – zawyrokowała, 
kończąc swoją kromkę. – Zrobię 
to później, jak położysz się spać.

- Proszę  sobie nie robić 
kłopotu. Uzgodniłem z panem 
Łynem, aby nie spuszczał psa, 
więc bez problemu dotrę do jego 
stodoły. A ujadania się nie boję. 
Zresztą muszę wstać o świcie, bo 
tak ustaliłem z panem Jankow-
skim. Bez niego nie dotrę szybko 
do Jankowa, a potem do Nowo-
grodu i dalej. Na prom w No-
wogrodzie trzeba pewnie będzie 
sporo poczekać.

- I myślisz, że on wsta-
nie wcześniej, niż ty? – spytała 
kpiąco.

- Zaczęli jakąś butelkę, ale to 
dla dwóch chłopów chyba nie-
wiele.

- To zależy jak mocną ma kto 
głowę.

- Ja tam jeszcze tego nie 
sprawdziłem.

- Wódki nie mam, ale wina 
własnej roboty możemy spróbo-
wać.

- Chętnie napiję się z panią, 
za przyszłą współpracę.

- Z Teofilą, mój młodzieńcze, 
z Teofilą – poprawiła go z przy-
ganą w głosie. – Zaraz przyniosę 
coś ciekawszego od tego, co żło-
pią tamci – podeszła do kredensu 
i wyjęła mały gąsiorek.

- To jak będzie z naszą współ-
pracą? – Elian nawiązał do naj-
bardziej interesującego go tema-
tu, gdy wino i szklanki pojawiły 
się już na stole.

- Musi być dobrze – i wła-
śnie ją opijemy – nalała wina 
do szklanek. – Proszę spróbo-
wać.

- Pani zdrowie – Wiernik 
podniósł szklankę.

- Nasze zdrowie – Budzi-
szowa podniosła szklankę do 
ust i wypiła całą zawartość jed-
nym łykiem. – To nie trucizna. 
Do dna, Elianie  – lekko zganiła 
chłopaka, gdy zauważyła, że tyl-
ko umoczył usta.

- Oczywiście, nasze zdrowie 
– tym razem wypił wszystko, co 
było w szklance i niemal natych-
miast nabrał kolorów.

Nalała do szklanek jeszcze raz.
- Co do naszej współpracy 

– przeszła do konkretów. – Ja 
zawsze mam surowca w nad-
miarze. Zbieram od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni to, co 
można zebrać w naturalnym 
środowisku, w okolicy. Upra-
wiam też sporo ziół, jak bazylię, 
miętę, szałwię, tymianek. Myślę, 
że wiem dosyć sporo o ziołach 

Robert Górski laureatem konkursu  
na temat „Meandrów losu”

Był najszybszy i bezbłędny. A na dokładkę miał trochę szczęścia w loso-
waniu. Pan Robert Górski został zwycięzcą konkursu na temat znajo-
mości książki „Meandry losu”, jaki redakcja Tygodnika Narew ogłosiła 

wspólnie z autorem powieściowego cyklu Zenonem Krajewskim.
- Już mam zapisy zainteresowanych wypożyczeniem i przeczytaniem 

książki – z uśmiechem mówił  Robert Górski, któremu w naszej redakcji 
wręczyliśmy nagrodę, czyli drugi tom „Meandrów losu”.      

Dokończenie na str. 18
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną historią w tle, tom II, cz. 7

Jak czytamy w Piśmie Świętym: Jeżeli 
Bóg domu nie zbuduje, próżno tru-
dzi się człowiek" . Dziękujemy zatem 
Panu Bogu, że dożyliśmy tego dnia, 
dziękujemy za jak zwykle dobrą  po-
godę, za tych wszystkich ludzi, którzy 
tworzą nasze parafie Bożego Ciała 
oraz Krzyża Świętego - mówi ksiądz 
Andrzej Godlewski, proboszcz parafii 
Krzyża Świętego.

Jak zwykle jedna z pierw-
szych czerwcowych niedziel na 
Wzgórzu Nadziei (tak zaczęło 
się w Łomży nazywać miejsce ze 
świątynią górujące nad wielkim 
osiedlem i miastem)  to czas za-
bawy wokół kościoła.       

- To już po raz 19  zaprosi-
liśmy na Festyn Rodzinny. Po-
czątek czerwca to zawsze Dzień 
Dziecka, rocznica powstania na-
szej parafii, rocznica wizyty Ojca 
Świętego w Łomży. Ale zawsze 
też znajdujemy jakąś specjalną 
okazję. W tym roku jest to 30. 

rocznica utworzenia  parafii Bo-
żego Ciała.  Miałem zaszczyt od 
samego początku tam pracować. 
Z tej parafii 22 lata temu wy-
dzielona została nasza - Krzyża 
Świętego. To jest właśnie nasze 
tegoroczne przesłanie. Pozosta-
jemy nadal w wielkiej przyjaźni. 
Kiedyś z księdzem Ferdynan-
dem Gryszko, który odszedł od 
nas w ubiegłym roku i któremu 
wiele zawdzięczam, teraz z księ-
dzem prałatem Wojciechem No-
wackim. Mamy wiele wspólnych 
inicjatyw np. Orszak trzech Króli 
czy Korowód Wszystkich Świę-
tych, 28 dnia każdego miesiąca 
Koronka do Miłosierdzia Boże-
go, tutaj wśród bloków naszego 
osiedla. Cieszę się bardzo tą zna-
jomością i przyjaźnią - wyjaśnia 
proboszcz Andrzej Godlewski.

Rzeczywiście, pogoda nie 
zostawia nic do życzenia. Tyle, 
że przed słońcem trzeba się tro-

chę osłonić  nakryciami głowy 
czy parasolami. Upał nie odbie-
ra apetytu na grochówkę i dania 
z grilla, którymi obdziela głod-
nych m. in. Agnieszka Muzyk, 
była wiceprezydent Łomży wraz 
z wieloma innymi wolontariusza-
mi.  Tuż obok kolejni zapraszają 
na chłodne napoje, kawę, herba-
tę i własnego wyrobu ciasteczka. 
Niedaleko można skorzystać ze 
spaceru na końskim grzebie-
cie (szczególnie podoba się to 
najmłodszym), poznać pojazdy 
i broń 13. Batalionu Lekkiej Pie-
choty, który stanowi część 1 Pod-
laskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej. Można sie tam poczuć jak 
kierowca wojskowego quada czy 
snajper .

- Blisko 30 różnego rodza-
ju podmiotów, czyli osób, firm, 
instytucji włączyło się w orga-
nizację naszego festynu. Jestem 
ogromnie wdzięczny wszystkim. 

Jeszcze dzisiaj kilka osób ofero-
wało mi po prostu wpłaty "na fe-
styn" - mówi proboszcz Andrzej 
Godlewski.

Pod sceną zbiorowa 
i podwójnie energetyczna zumba 
w pełnym słońcu, także na wóz-
ku inwalidzkim. Na scenie dzie-
ci z przedszkoli i szkół. A wśród 
nich Sebastian niewiele więk-
szy od mikrofonu, do którego 
chwacko recytuje "Na straganie" 
Jana Brzechwy, bez tremy i żad-
nych pomyłek. Komplet pasaże-
rów gromadzi kilkadziesiąt razy 
tego dnia "Szalony Kurp", czyli 
kolejowy wagonik zabierający 

młodszych i starszych na krót-
ką wyprawę po  osiedlu parafii 
Krzyża Świętego. Atrakcja goni 
atrakcję, uśmiechy nie znikają, 
kręci się koło loterii, w której 
każdy wygrywa. Wszystkie pie-
niądze zebrane podczas Festynu 
Rodzinnego będą przeznaczo-
ne na organizację tradycyjnych 
w parafii "Wakacji z Panem Bo-
giem".

- Bez tych ludzi, którzy tu 
przychodzą  nie byłoby takich 
fajnych wspólnot w naszych pa-
rafiach. I to jest chyba najważ-
niejsze - dodaje ksiądz Andrzej 
Godlewski. 

i ich stosowaniu. Pewnie dużo 
mógłbyś się ode mnie nauczyć – 
mimowolnie uśmiechnęła się do 
swoich myśli.

- Jestem tego pewien – 
podniósł szklankę z winem. 
– Zdrowie. Wiem, że ze mnie 
jeszcze niedouczony lekarz. 
Gdyby nie Hitler i Stalin po-
społu, i oczywiście ich pazer-
ność na obce ziemie, pewnie 
bym skończył studia. A teraz 
wszedłem na poletko, które-
go niemal wcale nie znałem. 
Bardzo zainteresowała mnie 
ta alternatywna do chemicz-
nej medycyna. W dzisiejszych 
czasach nie ma wyjścia, wszy-
scy musimy bazować na zioło-
lecznictwie.

- Miałam pokazać ci jak 
i gdzie składuję swoje plony. – 
Wzięła świecę. – Chodź!

Wiernik niechętnie wstał 
od stołu i poszedł za gospody-
nią. Wyszli z kuchni i przez sień 
weszli do pokoju, który nie miał 
podłogi, tylko gliniane klepisko. 
Wokół ścian stały półki od wy-
sokości metra aż po sufit. Był też 
piec na ścianie sąsiadującej z dru-
gim pokojem.

- Nazywam to trzecie po-
mieszczenie pustkami, ale ono 
wcale puste nie jest, jak wi-
dzisz. Zapełnione jest surowcem 
z ostatnich kilku lat. Co roku 
pozbywam się najstarszego rocz-
nikiem surowca, a w jego miejsce 
wstawiam plon z bieżącego roku. 

Wszystko jest opisane węglem na 
drewnianych tabliczkach, które 
wyrabia dla mnie kuzyn. Suro-
wiec każdego gatunku jest w od-
dzielnych woreczkach z napisami 
na nanizanych na sznurki drew-
nianych wizytówkach.

- Zdumiewający porządek. To 
wręcz niewiarygodne – Elian nie 
mógł powstrzymać swoich entu-
zjastycznych uwag.

- Wiem co gdzie stoi i mogła-
bym znaleźć każdy mój produkt 
po ciemku i z zawiązanymi ocza-
mi – pochwaliła się gospodyni.

- Niesamowite. A ten piec to 
spełnia tu jakąś rolę – zapytał.

- Ogrzewa pokój i to po-
mieszczenie równocześnie. Nie 
mogę dopuścić do zawilgotnie-

nia towaru, bo zamiast pomóc, 
mogłabym komuś zaszkodzić. 
A jaka jest pierwsza zasada w le-
czeniu ludzi? – spytała z przekorą 
w głosie.

- Primum non nocere. Przede 
wszystkim nie szkodzić – wyre-
cytował natychmiast Elian po 
łacinie i po polsku znaną mu do-
skonale podstawową maksymę.

- Właśnie - przyznała. – Dla-
tego staram się, żeby tu od jesieni 
do wiosny nie spadła temperatura 
poniżej kilku stopni. Potrzebuję 
zatem drewna więcej, niż inni. 
Muszę sprzedawać zioła, aby ku-
pić drewno. I tak to się kręci. Do 
tego, co robię trzeba poświęcenia. 
Mało kto to rozumie – westchnę-
ła.

- Ja rozumiem i … podzi-
wiam panią – dodał. – Jest pani 
jak najpiękniejszy diament na tej 
zapadłej wsi.

- Dobra, dobra – roześmiała 
się kpiąco. – Gadasz w tej chwili 
jak rycerz, który przejrzał w obec-
ności starszej kobiety, niczego 
wcześniej nie widział i uważa ją 
za pierwszy cud świata. 

- Naprawdę podziwiam pa-
nią – zapewnił ją gorliwie. – Jaką 
to trzeba mieć samodyscyplinę, 
pracowitość i przede wszyst-
kim chęci, aby tak wzorcowo to 
wszystko zorganizować i prowa-
dzić – pokręcił głową z najwyż-
szą atencją.

C.D.N.

Festyn na Wzgórzu Nadziei
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Pożar w Siemieniu

Ogień pojawił się krótko po godzinie 12 na podaszu murowanego budynku 
w Siemieniu Nadrzecznym. Nie wiadomo czy wybuch pożaru wiąże się z warun-
kami atmosferycznymi, ale akcja w upalnych warunkach była esktremalnym 
sprawdzianem dla strażaków.    

Na tą chwilę trudno oszacować straty oraz określić przyczyny po-
żaru, który wybuchł ma poddaszu obiektu, w kórym znajdowały się 
między innymi bele z sianem. W akcji brało udział 6 zastępów straży 
pożarnej zarówno z PSP Łomża jak i okolicznych OSP. Dogaszanie 
pogorzeliska było także bardzo utrudnione z powodu pogody.

Bądź 
bezpiecznym 
pielgrzymem 

Z okazji „Dnia Bezpiecznego Week-
endu” kilkadziesiąt osób zostało 
przeszkolonych przez WORD w Łomży 
w zakresie kierowania ruchem dro-
gowym. Kurs był raczej nietypowy, 
ponieważ wzięłi w nim udział głów-
nie księża i klerycy Wyższego Semi-
narium Duchownego w Łomży oraz 
osoby odpowiedzialne za bezpieczeń-
stwo zorganizowanych grup pieszych 

na drogach - konduktów 
żałobnych czy pielgrzy-
mek.

Uczestnicy mo-
gli sprawdzić również 
w praktyce, symulato-
ry takie jak alkogogle 
i narkogogle oraz na 
własnej "skórze" prze-
konac się jak prowa-
dzi się samochód pod 
wpływem środków 

odurzających. Osoby szkolone 
zostały także wyposażone w ka-
mizelki i opaski odblaskowe oraz 
materiały dydaktyczne przydatne 
w późniejszej pracy. 

W ramach Dnia Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego łomżyń-
ska policja otrzymała, warte ok. 
12 tys. zł alkomaty.  Uroczystego 
przekazania urządzeń dokonał 
Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego .

Dwa zwycięstwa odnieśli łomżyńscy 
tancerze break dance ze Studia Tańca 
BK Step  w zawodach w dwóch różnych 
częściach Polski. - 8 czerwca 2019 to 
na pewno dzień do zapamiętania jako 
jeden z niepowtarzalnych – mówi 

Marek Kisiel, prawdziwy wódz łom-
żyńskiego środowiska tanecznego.

„Breakstok to zawody tanecz-
ne w kategorii breakdance, które 
mają za zadanie ukazać wschodni 
charakter i temperament naszego 

regionu. Białystok nie bez koze-
ry nazywany jest polską stolicą 
tańca i z przyjemnością organi-
zatorzy imprezy udowodnią to 
wszystkim przyjezdnym zawod-
nikom oraz lokalnym miłośni-

kom tańca, którzy przyjdą na wy-
darzenie” - opisują organizatorzy 
imprezę która wprowadza do 
stolicy województwa organizacja 
Dom Latających Tancerzy zwią-
zana z kulturą hip-hop.

Tym bardziej miło jest, że 
w „polskiej stolicy tańca” mi-
strzowską klasę na zawodach 
"Breakstok"  w kategorii do lat 
11 zademonstrowała 10-letnia 
Justyna Dudas. Nie miała sobie 
równych wśród ponad 50 startu-
jących uczestników, w tym gości 
z Białorusi i Litwy. 

- Rośnie nam tancerka na-
prawdę mistrzowskiego formatu 
– dodaje Marek Kisiel

Nad Wisłę, do Kozienic, wy-
brała się z kolei inna ekipa re-
prezentantów BK Step. Wzięli 
udział w szóstym Ogólnopol-
skim Turnieju Tańca Break Dan-
ce „Kozienice City Breakers”. 
W amfiteatrze nad Jeziorem 
Kozienickim pojawili się najlepsi 
tancerze z całego kraju (tak przy-
najmniej zapewniają gospodarze) 
na zaproszenie Kozienickiego 
Dom Kultury imienia Bogusława 
Klimczuka. 

Tam również najwyższą klasą 
błysnęli łomżyniacy. Po puchar 
w kategorii 2vs2 do lat 15 sięgnę-
li Wiktor Sekściński oraz Szy-
mon Dmoch wygrywając wszyst-
kie swoje walki jednogłośnym 
werdyktem 3:0. To podopieczni 
trenera Maciej Brzostowskiego 

- To duża satysfakcja i po-
twierdzenie, że młodzież z Łom-
ży ma mocne miejsce na polskiej 
scenie tańca breaking – mówi 
twórca BK Step.. 

BK Step. Puchar w Białymstoku, 
puchar w Kozienicach  
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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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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783. 

H ydraul ik , 
I n s t a l a c j e 
s a n i t a r n e 
i C.O. mon-
taż kotłowni, grzejników, ogrzewanie 
podłogowe, przeróbki, odkurzacze cen-
tralne, pompy ciepła C.W.U. 
Tel. 668 645 922. 

Usługi dekarskie - Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, mon-
taż okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.  

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczalnia 
sprzętu budowlanego i  i ogrodniczego:
- młoty wyburzeniowe i inne
- zagęszczarki
- rusztowania
- piły spalinowe
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
- sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B. 
Tel. 600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER  Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno – kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłownie (olejowe, gazowe, 
węglowe), kolektory słoneczne, pełen za-
kres usług. Tel. 516 376 389.  

Układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołowska 
– twoja pewność w rozliczeniach z Urzę-
dem Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: ul 3 
Maja 9. Tel. 862 173 474, 606 728 258. 

Pożyczki pozabankowe pod grunty rolne i nie-
ruchomości bez Bik, umowa notarialna, RRSO 
36%, szybko i uczciwie. Tel. 577 873 616.

USŁUGI RTV AGD

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

Zakład Usługowy RTV - Marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 
862 115 343, 696 884 735. Usługi w zakre-
sie naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAP-
TOPY, 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 we-
selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. 
www.zespol-amor.dzs.pl 

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

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie przy ul. Ks. Anny 
22, pow. 72,5 m2, cztery pokoje, duża 
kuchnia. W mieszkaniu parkiet dębowy, 
drewniana stolarka wewnętrzna, okna 
PCV, blisko centrum handlowo - usługo-
we, Galeria, szkoła i przedszkola, szpital, 
przystanek MPK. Tel. 662 307 684.

Sprzedam łąki  9 ha lub trawa, ciągnik 
Zetor 7211 stan bdb, przyczepę do bel 
i inny sprzęt rolnniczy. Tel. 512 807 562

Sprzedam pola i łąki, kawałek lasu 3,29 ha 
Tel. 86 217 92 34, 518 273 277.

Sprzedam atrakcyjną działkę budowla-
ną ze strumykiem 25 ar, Stare Kupiski. 
Tel. 798 356 571.

Sprzedam Kawalerkę po remoncie ka-
pitalnym. 29 m2 (własnościowa). IV 
piętro, ul. Wojska Polskiego. Kontakt: 
533649897
Sprzedam działkę rekreacyjną w Bali-
kach-Ptakach, o powierzchni 800 m2, 
z domkiem (na dole duży pokój z anek-
sem kuchennym i łazienką, na górze 

dwie sypialnie). Tel. 667744311

Lokal usługowo - handlowy 40 m2 do wy-
najęcia. Łomża, Ks. Janusza 11. 
Tel. 507 24 74 64.

Sprzedam 2,76 ha lasu Jurzec Włościański 
tel. 600 343 819

Sprzedam M 5, 80m, 1 piętro w Kolnie 
tel. 600 343 819

Wynajmę dobry lokal w Centrum na dzia-
łalność handlowo - usługową, Łomża, ul. 
Sienkiewicza 2. Tel. 508 051 512

Sprzedam 0.60 ha siedliska, dom muro-
wany, dwa budynki gospodarcze, staw, 
ogród tel. 600 343 819

RÓŻNE

RENOWACJA WYROBÓW SKÓRZANYCH. 
ZAJMUJEMY SIĘ: RENOWACJĄ MEBLI 
SKÓRZANYCH ,TAPICERKĄ SAMOCHO-
DOWĄ SKÓRZANĄ,ODNAWIANIEM KOM-
BINEZONÓW MOTOCYKLOWYCH ORAZ 
INNE USŁUGI. TEL. 882 621 247

Sprzedam kojec dla psa 2x2,5 m2 z budą. 
Tel. 572 345 607

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

Sprzedam kuchenkę gazową, lodówkę, koła 
do WSK, rowery po 70 zł. Tel. 721 807 932.

MOTORYZACJA
AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO DE-
MONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. DOBRE 
CENY. 18 – 400 Grzymały 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 Li-
lianna U. Lechowicz. Tel. 086  218 22 29, 
604 504 694.  

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ 
ANTYCELULITOWY (WYŁĄCZNIE 
DLA KOBIET). TEL. 532 284 383.

PRACA
Przyjmę pracownika do gospodarstwa 
rolnego, może być rencista lub emeryt.  
Tel. 784 497 101. 

Kobieta 52l.szukam stałej pracy jako nia-
nia lub pom.kuchenn, praca na ter. Łom-
ży od zaraz, rozważana każda propozycje. 
tel. 609 108 027.

Zatrudnię barmankę, pomoc kuchenną. 
Karczma w Kisielnicy, Tel. 606 387 387.

Zatrudnię pomoc na cukierni,piekarni. 
Praca zmianowa -Piekarnia Piątnica, 

Stawiskowska 53b, kontakt w godz.8-12,
tel 862191334,602490563, 
piekarnia.piatnica@op.pl

GABINET TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

REUMATYZM, BORELIOZA, AUTYZM, STOPA 
CUKRZYCOWA,  SM, PROBLEMY DERMATOLOGICZNE

 Łomża, ul. Mazowiecka 1/21
 www.tlenoterapia. lomza.pl Tel. 660 345 055. 

tel. 503 010 038
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Jak zwykle w zawodach wzię-
li udział zarówno doświadczeni 
biegacze, dla których przygoto-
wano dystans półmaratonu – 21 
km, jak i mniej zaawansowani – 
10 km i 5 km. Trasa wytyczona 
była ulicami Piątnicy oraz poza 
miejscowością drogami o na-
wierzchni asfaltowej. To, co wy-
różnia imprezę to fakt, że uczest-
nicy cały dystans przemierzają 
z tytułową butelką mleka z OSM 
Piątnica.

Głównym „rywalem” biegaczy 
był w tym roku upał. Niektórym 
wysoka temperatura zdecydo-
wanie nie przeszkadzała - prak-
tycznie na każdym odcinku mieli 
uśmiech na ustach. Inni jednak 
błogosławili strażaków, którzy na  
trasie przygotowali wodne kurty-
ny dla ochłody.

- Trasa jest wymagająca – 
podkreślał Mariusz Niziński.

Według listy zgłoszeń, w Bie-
gu z Butelką Mleka wzięło udział 
około 450 uczestników. Mniej 
więcej na równe grupy na każdym 
dystansie. Organizatorzy przygo-
towali dla każdego kończącego 
rywalizację medale, a zwycięzców 
czekały jeszcze dodatkowe na-
grody. 

Najlepszymi specjalistami od 
biegania w upale i na dodatek 
z litrową butelką mleka w ręku 
lub przy pasku okazali się: To-
masz Rak (5 km), Michał Ło-
bacz (10 km) i Andrzej Leończyk 
(półmaraton).

Cały dochód z wpisowego 
oraz dodatkowych wpłat organi-
zatorzy przekażą na cel charyta-
tywny. Wytypowali trzy łomżyń-
skie organizacje: Stowarzyszenie 
Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej Intelektualnie działa-
jące przy Domu Pomocy Spo-
łecznej, Stowarzyszenie Kobiet 
z Problemem Onkologicznym 
oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum„ pod we-
zwaniem Świętego Ducha.                  

sport

Tenisowe nadzieje na 
łomżyńskich kortach

Pola Langiewicz z Bielska-Białej wygrała PIĄTUŚ CUP, czyli Ogólnopolski Turniej 
Klasyfikacyjny Młodziczek w Tenisie zorganizowany przez UKS Return Łomża 
i III LO. Głównym sponsorem imprezy, która jest jednym z ważniejszych w kraju 
przeglądów nadziei tenisowych, jest tradycyjnie OSM Piątnica, producent przy-
smaku dzieci i młodzieży, jogurtów Piątuś. Finansowego wsparcia turniejowi 
udzielił również prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Jak relacjonuje Tomasz Waldziński z UKS Return Łomża, przez 
trzy dni na kortach    przy III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży 
rywalizowało 14 tenisistek, niemal z każdego regionu Polski. W eli-
minacyjnej fazie turnieju mecze rozgrywane były w czterech grupach, 
każdy z każdym, natomiast w fazie finałowej systemem pucharowym.   

W półfinale tenisowej imprezy zameldowały się obok później-
szych finalistek także Julia Cieśluk z Warszawy i Oriana Gniewkow-
ska reprezentująca Sopot. W finale rozstawiona z numerem jesen Pola 
Langiewicz pokonała Karolinę Rajcę z Łodzi 6:3 6:2. 

- Nasza tenisistka Aniela Galińska rozegrała trzy pojedynki,  dwa 
pierwsze przegrała, natomiast w trzecim 6:1 6:1 pokonała Angelikę 
Koszubowicz z Białegostoku. Aniela jest o trzy lata młodsza od ry-
walek i w turnieju zbierała doświadczenie,wykazując się wolą walki 
i dobrym przygotowaniem technicznym – podkreśla z dumą Tomasz 
Waldziński, prezes i szkoleniowiec UKS Return.

Młodziutkie tenisistki rywalizowały o nagrody rzeczowe, puchary 
ale także o cenne punkty do rankingu Polskiego Związku Tenisa.  

Z mlekiem bieg  
dla zdrowia i dobra 

Kolejny „Bieg z Butelką Mleka" przeszedł już do kronik łomżyńskiego środowiska biegowego i Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Piątnicy. Czwartą edycję biegu, tak jak w ubiegłych latach, zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Sportu „Biegamy dla Zdrowia”, którego płucami i sercem jest Mariusz Niziński, znany propagator biegania 
przy. Miał wsparcie gminy Piątnica, a przede wszystkim tytularnego sponsora, czyli OSM Piątnica.
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Z kilkoma medalami i rekordami 
życiowymi wrócili z serii ostatnich 
zawodów zawodnicy LŁKS „PREFBET 
ŚNIADOWO” Łomża. 

W Zamościu wzięli udział 
w Mistrzostwach Polski Zrze-
szenia LZS, na których  wywal-
czyli 4 medale

- Złoto w trojskoku zdobył 
Przemysław Łyskawy i dołożył 
do tego srebro w skoku w dal.  
Srebro zawisło także na piersi 
Rafała Pogorzelskiego na 3000 m 
z przeszkodami. Trzecia na 1500 
metrów juniorek młodszych była 
Karolina Dzwonkowska – infor-
muje z satysfakcją Andrzej Ko-

rytkowski, prezes i szkoleniowiec 
klubu Prefbet.   

Jak dodaje, oprócz medali 
jego podopieczni osiągnęli rów-
nież 4 rekordy życiowe. Karolina 
Dzwonkowska w swoim „brązo-
wym” występie na 1500 metrów 
– 4:59,42; Paweł Dąbrowski, 
czwarty  na 100 m – 11.40; Piotr 
Dąbrowski również czwarty na 
400 m - 50.31 i piąty na tym 
samym dystansie Bartosz Jurak 
- 51.58.          

Prosto z Zamościa zawodnicy 
udali się na eliminacje sztafet do 
Ogólnpolskiej Olimpiady Mło-
dzieży. 

- Nasi zawodnicy w tworzą-
cy zespół PREFBET I, czyli 
Bartosz Jurak, Dawid Likwiarz, 
Igor Duchnowski i Piotr Dą-
browski zajęli pierwsze miejsce 
uzyskując bardzo dobry wynik 
3:26.00, co jest na razie naj-
lepszym wynikiem w tym roku 
w kategorii juniora młodszego 
w Polsce.  Drużyna PREFBET 
II w składzie Paweł Dąbrow-
ski, Szymon Borowski, Bar-
tosz Folga i Kuba Kwieciński 
uzyskała wynik 3:35,08 co daje 
obecnie 11 - 12 miejsce w kra-
ju – informuje Andrzej Koryt-
kowski.   

Andrzej Korytkowski w służbie Kró-
lowej Sportu jest wojownikiem nie-
złomnym. Z powodów finansowych 
musiał – z goryczą – ogłosić odwo-
łanie międzynarodowego mityngu 
lekkoatletyczne Prefbetu Śniadowo 
na łomżyńskim stadionie. Ale jednak 
Łomża gościła za jego sprawą kilkuset 
młodych i bardzo młodych sportow-
ców. Bo Królowa Sportu, jak nazywa-
na jest lekkoatletyka, jest naprawdę 
tylko jedna. Choćby większy poklask 
(i, niestety, wsparcie finansowe) zdo-
bywały inne dyscypliny.

- Polski Związek Lekkiej 
Atletyki w imię naszej wielo-
letniej współpracy zdecydowal 
się pomóc nam w organizacji 
mityngum chociaż w krajowym 
wydaniu. Okazało się też, że jest 
ogromne zapotrzebowanie na 
dobrą imprezę w tym okresie, 
gdy sezon na dobre się rozpo-
czyna. Dzwonili do mnie tre-
nerzy i przedstawiciele klubów. 
No, to w ciągu tygodnia przygo-
towaliśmy zawody z udziałem 
około 300 lekkoatletów z kilku 
województw – mówi Andrzej 
Korytkowski, prezes klubu 
„PREFBET Śniadowo” Łomża 
i szkoleniowiec.

Królewska kula
Liczbę uczestników mityn-

gu ma „rozpisaną” nie na osoby, 
a na „osobostarty”. I tak np. Beata 
Trzonkowska liczy się za dwa, bo 

wzięła udział i w konkursie rzutu 
dyskiem i w pchnięcia kulą. Nie-
stety, tej kolejności.

- W dysku miałam bardzo 
równą serię w pobliżu rekordu 
życiowego, ale trochę się zmęczy-
łam. I jeszcze ta pogoda... - ob-
razowo pokazuje jak bardzo jest 
gorąco Beata Trzonkowska, od 
niedawna akademicka mistrzyni 
Polski w pchnięciu kulą.

Urocza i ambitna studentka 
łomżyńskiej PWSIiP w każdą 
próbę na rzutni wkłada całą sie-
bie i dodaje kuli skrzydeł ekspre-
syjnym okrzykiem, ale   w tych 
zawodach dysk z jej dłoni wyfru-
wał lepiej.

Pchnięcie kulą to tym razem 
koronna konkurencja mityn-
gu Prefbetu i Andrzeja Koryt-
kowskiego, choć odbywająca się 
nieco na uboczu, nie na głów-
nej płycie miejskiego stadionu 
MOSiR. Rzutnia urządzona 
jest poza ogrodzeniem, w po-
bliżu kortów. W rywalizacji ko-
biet bok Beaty Trzonkowskiej 
bierze udział m.in. Emel Dereli 

z Turcji, medalistka mistrzostw 
Europy. Kulą pcha także jej 
rodak Osman Can Özdeveci. 
Ale oczy większości obserwa-
torów zwrócone są na gościa, 
a właściwie gości, z jeszcze od-
leglejszych stron. Tejinder Pal 
Singh Toor reprezentuje Indie. 
Jest w swoim kraju gwiazdą, bo 
pierwszym od lat hinduskim 
mistrzem Azji w lekkoatlety-
ce. Potężnie zbudowany Sikh 
(chociaż startuje bez tradycyj-
nego dla tej narodowości za-
woju na głowie) przyjechał do 
Łomży z drobniutkim siwobro-
dym trenerem, który cały nie-
mal cały konkurs przesiedział 
na trawiastym wale koło rzutni, 
w trzydziestostopniowym upale 
okrywając głowę ciemną kurt-
ką.

Całą trójką kulomiotów, któ-
rzy sprawili, że mityng był jed-
nak imprezą międzynarodową, 
opiekował się w Łomży Ireneusz 
Bukowiecki. Jego znakomity syn, 
Konrad, bardzo jeszcze młody, 
ale już utytułowany kulomiot, 

bardzo lubi łomżyńskie zawo-
dy Andrzeja Korytkowskiego 
i przyjeżdża na nie regularnie 
(zaczynał jeszcze jako dziecko), 
ale tym razem musiał jednak wy-
brać start w Rzymie.

Kulomioci nie sprawili wi-
dzom zawodu, choć żadnemu nie 
udało się przekroczyć 19 metrów. 
Od razu wychwyciła to świet-
na przed laty kulomiotka Krysty-
na Danilczyk-Zabawska, która 
tym razem pomagała w sędzio-
waniu konkursu.

- Widać, że są w treningu, 
a nie w formie startowej – facho-
wo podsumowała.

Na bieżni i skoczniach
Mityng „Prefbetu” miał bo-

gaty program. Łącznie z rza-
dziej rozgrywanymi na łomżyń-
skim stadionie rzutami dyskiem, 
oszczepem czy skokiem wzwyż. 
Pogoda dopisała, publiczność nie 
bardzo, ale trochę zabrakło czasu 
na lepsze rozpropagowanie wy-
darzenia.

Niektóre wyniki:
Kobiety
100 m płotki: Aleksandra 
Kiryluk (Podlasie Biały-
stok) - 13.83 s.
400 m płotki: Aleksandra 
Masiejczyk (Podlasie Bia-
łystok) – 66.37 s.
100 m: Aleksandra Kiry-
luk (Podlasie Białystok) – 
12.22 s.
trójskok: Marta Łada (UK 
Siódemka Ostrołęka) – 
10.95 m.. Zuzanna Poteraj 
(LKS Narew Kurpiewski 
Łomża) – 10.63 m.
400 m: Julia Gadomska 
(MKS Pogoń Siedlce) – 
56.73 s.
rzut dyskiem: Beata 

Trzonkowska (LŁKS PREFBET Śnia-
dowo Łomża) – 48.08 m.
800 m: Justyna Kaczmarczyk (MKS 
Juvenia Białystok) – 2:12.05 m.
200 m: Małgorzata Prusińska (KS 
AZS UWM Olsztyn) – 25.32 s.
skok wzwyż: Anna Bernatowicz 
(Podlasie Białystok) – 1.60 m.
pchnięcie kulą: Emel Dereli (Turcja) 
– 17.53 m, Beata Trzonkowska (LŁKS 
PREFBET Śniadowo Łomża) – 13.41.
600 m: Martyna Krawczyńska 
(LŁKS PREFBET Śniadowo Łomża) – 
1:38.68.
1500 m: Sylwia Ciołko (Podlasie Bia-
łystok) – 4:49.95 m.
1500 m z przeszkodami: Karolina 
Dzwonkowska (LŁKS PREFBET Śnia-
dowo Łomża) – 5:27.88.
rzut oszczepem: Gabriela Andruko-
nis (UKS Czwórka Białystok) – 49.29.
skok w dal: Magdalena Żebrowska 
(Podlasie Białystok) – 6.02 m.
Mężczyźni
110 m pł: Paweł Suproń (Podlasie 
Białystok) – 14.78.
400 m pł: Bartosz Dudek (MKS Juve-
nia Białystok) – 52.28.
100 m: Damian Trzaska (MKS Bank 
BS Płońsk) – 10.67.
skok wzwyż: Adam Kozłowski (LKS 
Narew Kurpiewski Łomża) – 2.00 m.
400 m: Mateusz Kwiatkowski (MKS 
Juvenia Białystok) – 49.62 s.
trójskok – Przemysław Łyskawy 
(LŁKS PREFBET Śniadowo Łomża) – 
13.70 m.
800 m: Sylwester Jaciuk (MKS Pogoń 
Siedlce) – 1:59.40 m.
200 m: Dominik Smosarski (KS AZS 
UWM Olsztyn) – 21.51 s.
1000 m: Bartosz Folga (LŁKS PRE-
FBET Śniadowo Łomża) - 2:39.22.
pchnięcie kulą: Jan Parol (WLKS 
Nowe Iganie) – 18.51.
skok w dal: Bartosz Chojnowski 
(Podlasie Białystok) – 7.31.
1500 m: Wiktor Kujawa (KS AZS 
UWM Olsztyn) – 4:06.34.

Sztafeta Prefbetu pobiegnie na Olimpiadzie.  
Na razie młodzieżowej 

Królowa dotarła do Łomży 

Medaliści mistrzostw Polski LZS: od lewej Przemysław Łyskawy, 
Karolina Dzwonkowska i Rafał Pogorzelski

Tejinder Pal Singh Toor

Emel Dereli
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