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PIEKARNIA PIĄTNICA,  
ul. Stawiskowska 53 B, ZATRUDNI:

• magazyniera w piekarni,  
praca na noc,  

• piekarza, praca zmianowa. 

Kontakt w godz. 8.00–12.00. 
Tel. 862191334, 602 490 563, 

piekarnia.piatnica@op.pl 

Nasze dzieci są wyjątkowe i uczą 
się w wyjątkowym miejscu pod 
opieką wyjątkowych ludzi - mówiły 
z przejęciem przedstawicielki 
rodziców uczniów Zespołu Szkół 
Specjalnych w Łomży. Placówka 
obchodzi w tym roku jubileusz 
swoich 60. urodzin i z tej okazji 
w czwartek 20 stycznia dyrektor 
Lucyna Antecka zaprosiła grono 
przyjaciół szkoły. 

Jak przyznała dyrektor Lu-
cyna Antecka, jubileusz szkoły 
mającej swoje specjalne miejsce 
w systemie edukacyjnym  Łom-
ży i subregionu planowany był 
z większym rozmachem. Pande-
mia spowodowała jednak, że miał 
skromniejszy wymiar.  

- Czujemy się potrzebni. 
Pomagamy od 60. lat osobom 
z niepełnosprawnością i ich ro-
dzicom. Praca nie jest łatwa, 

jest bardzo wymagająca, ale je-
steśmy na to przygotowani, bo 
mam wspaniałą kadrę nauczycieli 
i całej obsługi.  Zaczynaliśmy od 
szkoły podstawowej, potem do-
szła zawodowa, jeszcze później 
przedszkole, a teraz w praktyce 
pomagamy od urodzenia dzie-
ciom, które mają jakieś dysfunk-
cje rozwojowe - powiedziała Lu-
cyna Antecka, dyrektor Zespołu 
Szkół Specjalnych w Łomży  

Zespół Szkół Specjalnych to 
w Łomży to obecnie przeszło 120 
uczniów od 3 do 25 lat. W obiek-
tach przy ul. Skłodowskiej-Curie 
oraz Nowogrodzkiej mieści się  
Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła 
Branżowa I stopnia, Szkoła Przy-
sposabiająca do Pracy nr 1, Ośro-
dek Rewalidacyjno – Wychowaw-
czy i Przedszkole Specjalne nr 3

- Miniony rok był wyjątkowo 
trudny, ponieważ tej dziedzinie 
edukacji, którą się zajmujemy, 
wyjątkowo nie sprzyja zdalne na-
uczanie. 

1,6 mln zł z funduszy europejskich 
umożliwi w mieście Kolno inwestycje 
w mikroinstalacje wykorzystujące 
odnawialne źródła energii (OZE), któ-
re będą użytkowane przez lokalną 
społeczność. Umowę w tej sprawie 

podpisali w poniedziałek, 24 stycznia, 
w Urzędzie Miejskim w Kolnie wice-
marszałek Marek Olbryś i burmistrz 
Andrzej Duda.

Budżet Łomży 
na 2022 rok 

przyjęty 
Podczas XLIX Zwyczajnej Sesji Rady 
Miasta pod obrady ponownie został 
poddany projekt  budżetu Łomży na 
2022 rok odrzucony na wcześniejszej 
sesji. Tym razem za jego przyjęciem 
głosowało 12 radnych, przeciw było 
10, natomiast jedna osoba wstrzyma-
ła się od głosu. 

Przyszłoroczny budżet za-
kłada dochody w wysokości 
416.131.588 zł oraz wydatki na 
kwotę 464.108.204 zł. Planowa-
ne największe inwestycje dotyczą 
rozbudowy bulwarów nadnar-
wiańskich i budowy dróg. W celu 
realizacji przyjętego programu 
wydatków oraz pokrycia deficy-
tu, który na koniec 2022 r. ma 
wynieść prawie 48 mln zł, mia-
sto zamierza zaciągnąć kredyt 
w wysokości 21,1 mln zł. Pozosta-
ła kwota deficytu zostanie pokryta 
przychodami z wolnych środków 
pozostałych po rozliczeniu budże-
tu zeszłorocznego w kwocie po-

nad 26 mln zł. Planowany poziom 
długu na koniec 2022 roku wynie-
sie ponad 188 milionów złotych. 

Po tym, jak podczas grudnio-
wej sesji budżet miasta na 2022 
rok nie został przyjęty, projekt zo-
stał ponownie poddany pod gło-
sowanie podczas XLIX Zwyczaj-
nej Sesji Rady Miasta. Podczas 
drugiego podejścia budżet został 
przegłosowany. Za jego przyję-
ciem głosowało 12 radnych. Bu-
dżet poparli radni z klubu prezy-
denta Mariusza Chrzanowskiego, 
trójka radnych z Klubu Koalicji 
Obywatelskiej: Edyta Śledziew-
ska, Maciej Borysewicz oraz Sta-
nisław Oszkinis, a także Mariusz 
Tarka oraz Artur Nadolny. Prze-
ciw było 10 radnych. Mowa tu 
o klubie Prawa i Sprawiedliwo-
ści oraz Przyjaznej Łomży. Jeden 
radny wstrzymał się od głosu. Był 
to Piotr Serdyński. 

Jak zatem przedstawia się bu-
dżet miasta na 2022 rok? 

W porównaniu do przewidy-
wanego wykonania w 2021 r. pla-
nowany budżet wydatków ogó-
łem na 2022 r. jest wyższy o nieco 
ponad 17 mln zł, tj. o 3,81%, 
z czego: wydatki bieżące są niż-

sze o 44,4 mln zł, tj. o 10,98%, zaś 
wydatki majątkowe wyższe o po-
nad 61,4 mln zł, tj. o 144,28 % 
i wynoszą 104 042 852 zł.

Większość przyszłorocznych 
wydatków majątkowych stano-
wią inwestycje w gospodarce ko-
munalnej i ochronie środowiska 
(ponad 29%), turystyce (ponad 
17%), oświacie (ponad 14%) oraz 
transporcie i łączności ( 21%). 
Miasto planuje je sfinansować ze 
środków własnych (26,8 mln zł), 
z kredytu (21,1 mln zł), środków 
z budżetu państwa, w tym Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg, 
Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych, Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Strategicznych 
(27,3mln zł) oraz środków ze źró-
deł zagranicznych, w tym Unii Eu-
ropejskiej (ok 29 mln zł).

- Planując wydatki majątko-
we, koncentrowaliśmy się na za-
bezpieczeniu środków na zada-
nia kontynuowane oraz zadania, 
na które pozyskaliśmy wcześniej 
dofinansowanie ze środków ze-
wnętrznych – mówi prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski.

Wielki jubileusz niezwykłej szkoły

Mieszkańcy Kolna zaoszczędzą 
na rachunkach za prąd

Dokończenie na str. 9

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 4

Podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych 
w przedstawieniu jasełkowym  

z okazji 60-lecia placówki



O jubileuszowym 30. finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, która zagra w tym roku 
równolegle w Łomży oraz Piątnicy 
z Moniką Orłowską, 
szefową łomżyńskiego sztaby WOŚP, 
rozmawia Marlena Siok. 

Marlena Siok: - Moniko, 30. stycznia, 
czyli już za niespełna tydzień jubile-
uszowy 30. finał Wielkiej Orkiestry. 
Kolejny rok zagra w nim Łomża, ale 
także Piątnica… 

Monika Orłowska: - Tak, 30. 
finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy zagra równo-
legle w Łomży i Piątnicy.  Tak 
naprawdę startujemy już 27 
stycznia (w czwartek). O 20:30 
w Piwiarni ,,Warka” odbędzie 
się koncert zespołu ,,Polityka”.  
Podczas wydarzenia planowane 
są także licytacje. Zapraszamy 
wszystkich bardzo serdecznie. To 
jest właśnie przedsmak 30. finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Natomiast jeśli chodzi 
o niedzielę 30. stycznia - rusza-
my tak naprawdę już od samego 
rana. O godzinie 10:00 na Plaży 
Miejskiej tradycyjnie odbędzie 
się  morsowanie z serduchem. 
Morsowanie wyjątkowe, ponie-
waż poza lodowatą kąpielą dodat-
kową atrakcją będzie WOŚPo-
geddon, czyli ekstremalny bieg 
z przeszkodami. Nie zabraknie 
gorących posiłków, ciepłej kawy 
i herbaty oraz różnych innych 
smakołyków. Każdy z uczest-
ników będzie miał możliwość 
ogrzania się przy ognisku i w bani 
z gorącą wodą. Natomiast od go-
dziny 12:00 zaczynamy WOŚPo-
we granie, równolegle w Łomży 
i w Piątnicy. W Łomży będzie 
to Park Jana Pawła II Papieża 
Pielgrzyma, w którym również 
o godzinie 15:00 odbędzie się 

III Bieg WOŚP Łomża ,,Biegamy 
z sercem", natomiast jeśli chodzi 
o Piątnice, to w tym przypadku 
zagramy w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Będzie to kilka godzin 
wyjątkowych koncertów i licyta-
cji. Finał będzie trwał do godziny 
20:00, kiedy to tradycyjnie wy-
puścimy światełko do nieba. 
M. S: - Czy z uwagi na to, że jest to ju-
bileuszowy 30. finał przygotowaliście 
coś specjalnego? 

M.O: - Staramy się, żeby każ-
dy finał był niepowtarzalny. Tak 
naprawdę to, jaki on jest, zależy 
w dużej mierze od mieszkańców, 
ponieważ to właśnie oni tworzą 
to wydarzenie. Mam tu na myśli 
wolontariuszy, partnerów, firmy, 
które przekazują przedmioty na 
licytację czy osoby, które wrzu-
cą datek do puszki. Nasza rola, 
jako sztabu, tak naprawdę jest 
niewielka. My odpowiadamy je-
dynie za koordynację tego wy-
darzenia, a wszystko jest zasługą 
właśnie mieszkańców, partnerów 
i wolontariuszy. Myślę, że jeśli 
chodzi o tę wyjątkowość, warto 
pamiętać, że dla nas wszystkich 
jest to trudny czas... W tamtym 
roku nasz finał odbył się w for-
mule online. I tej energii i obec-
ności ludzi brakowało nam bar-
dzo. Tak naprawdę to właśnie 
dla nich jesteśmy. Dlatego w tym 
roku zdecydowaliśmy się zagrać 
w sposób tradycyjny. Oczywiście 
z zachowaniem wszelkich środ-
ków ostrożności i reżimu sanitar-
nego. Tak naprawdę to właśnie ta 
magia tworzy finały, i myślę, że 
wyjątkowość tegorocznego tkwi 
w tym, że w tak trudnym czasie 
będziemy wszyscy razem. Jak co 
roku wyjątkowe są nasze licyta-
cje. Cały czas zgłaszają się do nas 
firmy czy osoby prywatne, które 
chcą przekazać różnego rodza-
ju usługi, przedmioty czy prace 
plastyczne. Zachęcam do tego by 
zajrzeć na nasze licytacje na al-
legro, znaleźć je można pod lin-
kiem: allegro.pl/uzytkownik/
wosp_lomza. Każdego dnia do-
dajemy nowe licytacje. Jest jesz-
cze możliwość  podzielenia się 
dobrem, ponieważ te przedmioty 

wciąż przyjmujemy. Tak, jak już 
wspomniałam, wiele licytacji od-
będzie się również na naszej sce-
nie głównej w dniu finału. 
M.S: - Jak dużo osób tworzy zatem 
łomżyński finał?

M.O: - Łomżyński sztab 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy tworzy około 10 osób. 
Każdy  z nas odpowiedzialny jest 
za jakąś część. Martyna sprawuje 
pieczę nad liczeniem pieniędzy 
w dniu finału, Agata koordynuje 
wolontariuszy, Edyta prowadzi 
licytację, Piotrek z Maćkiem zaj-
mują się współpracą z partnera-
mi, natomiast Alicja pomaga przy 
koordynacji wydarzeń na scenie 
i licytacjach.  Są z nami także nie-
zastąpione Agnieszka i Ewa, czyli 
nasze "krzykaczki", które w dniu 
finału rozgrzewają atmosferą i za-
chęcają do wrzucania datków do 
puszek i licytowania przedmio-
tów. Ja natomiast wszystko to 
koordynuję, doglądając w zasa-
dzie wszystkiego po trochu. Pa-
miętam, kiedy sztab składał się 
z trzech osób, dlatego bardzo cie-
szy mnie, że z każdym rokiem ta 
grupa się powiększa. I choć jest 
to niezwykle duże wyzwanie, to 
z pewnością także niesamowita 
przygoda.
M.S: - A co jeśli chodzi o wolontariu-
szy? Są oni już zgromadzeni i odpo-
wiednio przygotowani? 

M.O: - W tym roku mamy 
120 wolontariuszy. Odebra-
liśmy już ich identyfikatory 
i obecnie przygotowujemy dla 
nich całe pakiety. Każdy z nich 
otrzymuje bowiem poza identy-
fikatorem skarbonkę, serduszka, 
plecak, maseczkę oraz kamizel-
kę odblaskową, by byli dobrze 
widoczni, a przez to bezpiecz-
ni. Z każdym z nich mamy sta-
ły kontakt telefoniczny. Nad ich 
bezpieczeństwem czuwają tak-
że funkcjonariusze z Komen-
dy Miejskiej Policji z Łomży. 
Mamy rejonizację oraz ustalone 
procedury na wypadek różnych 
zdarzeń. Ponadto, kiedy mają 
taką potrzebę, zawsze mogą 
przyjść do siedziby sztabu i na-
pić się gorącej herbaty. 

M.S: - W tamtym roku udało się zebrać 
ponad 125 tysięcy. Myślisz, że w tym 
roku uda się pobić rekord? 

M.O: - Zawsze powtarzam, 
że my nie idziemy na rekor-
dy dlatego, że największą war-
tością tych finałów jest właśnie 
te zaangażowanie i emocje. Ta 
empatia, której można doznać 
tego dnia, ta serdeczność i jed-
ność jest bezcenna. W świecie 
tak podzielonym, pełnym nega-
tywnych emocji, egocentryzmu 
każdy finał pokazuje, że w sercu 
każdego z nas jest to dobro, któ-
rym chcemy się dzielić z drugim 
człowiekiem. Dla mnie osobiście 
ogromnym sukcesem jest to, że 
z każdym rokiem mamy coraz 
więcej wolontariuszy, partnerów, 
że coraz więcej osób angażuje się 
w te finały. I to są te nasze rekor-
dy. Pieniądze oczywiście są waż-
ne, bo to dzięki nim jest możliwy 
zakup sprzętu ratującego zdrowie 
i życie, ale wartości i nauka, któ-
ra płynie z tych finałów jest myślę 
jeszcze bardziej cenna. 
M.S: - Pamiętam historię kilkuletnich 
chłopców - Antoniego i Franciszka, 
którzy mieli trzy miesiące, gdy wraz 
ze swoimi rodzicami wyruszyli na 
ulice z puszkami Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Dla nich finał 
WOŚP stał się tradycją. Kiedy spotka-
łam ich dwa lata temu, mieli pięć lat, 
własne identyfikatory i puszki i sami 
zachęcali do pomagania. Jak mówiła 
ich mama, Pani Ania, kwestują żeby 
pomóc. Kiedyś Antoni i Franciszek 
korzystali z tego sprzętu, a teraz nad-
szedł czas by odpłacić się tym dobrem, 
które otrzymali...

M.O: - Większość osób, które 
wychodzą na ulice jako wolonta-
riusze, miało styczność ze sprzę-
tem zakupionym przez Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Są to na przykład dzieci, które 
z niego korzystały czy ich rodzice. 
To są historie osób, które przeży-
ły tylko dzięki temu, że ten sprzęt 
był. Oni są dowodem na to, że to 
działa. Niejednokrotnie też sły-
szałam od młodych kobiet, które 
wcześniej nie miały styczności ze 
sprzętem zakupionym przez fun-
dację, że dopiero po urodzeniu 
dziecka zaczęły dostrzegać ich 
rolę, kiedy to syn czy córka pod-
dawani byli na przykład badaniu 
słuchu. Właśnie za sprawą pro-
gramu, który stworzyła fundacja 
i sprzętu, który do tego przysto-
sowała. Te osoby przekonują się, 
że to co robimy ma sens, działa 
i same postanawiają do nas do-
łączyć. Za każdym finałem sto-
ją historie konkretnych osób. 
I to właśnie ci ludzie widząc, że 
ten sprzęt pomaga, będą grali 
do końca świata i o jeden dzień 
dłużej. Dla mnie finały to są mo-
menty pełne wzruszeń. Oczywi-

ście stoi za nimi mnóstwo cięż-
kiej pracy, którą trzeba wykonać 
i skoordynować, ale kiedy widzi 
się, że to wszystko się udało, że 
wolontariusze bezpiecznie wró-
cili do domów, kiedy to świateł-
ko do nieba wędruje, kumula-
cja emocji jest niewyobrażalna. 
Zmęczenie połączone z satys-
fakcją, wzruszeniem powoduje, 
że my niejednokrotnie stoimy 
za sceną i ryczymy, łzy po prostu 
same leją się po policzkach.  
M.S: - W tym roku Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zagra dla zapew-
niania najwyższych standardów dia-
gnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 
Jak się okazuje w Polsce każdego roku 
wykonuje się kilkaset skomplikowa-
nych operacji oczu u dzieci – dotyczą 
one jaskry, zaćmy, różnego rodzaju 
anomalii rozwojowych, ale także no-
wotworów. Specjaliści uwagę zwra-
cają również na krótkowzroczność 
wśród dzieci i młodzieży, która coraz 
częściej przybiera charakter epide-
miczny, co ma bezpośredni związek 
z nadmiernym korzystaniem z urzą-
dzeń elektronicznych. Problem wy-
daje się bardzo poważny… A dzięki 
temu finałowi co może się zmienić 
w tym obszarze jakim jest okulistyka 
dziecięca? 

M.O: - Przede wszystkim po-
przez zakup specjalistycznego 
sprzętu, jak na przykład angio-
grafu dwupłaszczyznowego do 
leczenia siatkówczaka - najczęst-
szego nowotworu złośliwego gał-
ki ocznej u dzieci, mikroskopów 
czy urządzeń do bezinwazyjnej 
diagnostyki schorzeń. Tylko dzię-
ki nowoczesnemu sprzętowi, któ-
rego niestety polskim placówkom 
brakuje, możliwa jest szybka dia-
gnoza i wdrożenie prawidłowej 
terapii, a co za tym idzie danie 
szansy tym najmłodszym na nor-
malne życie. Bardzo często choro-
ba zdiagnozowana na wczesnym 
etapie jest całkowicie wyleczal-
na. Doskonale wiemy, że wzrok 
to najważniejszy zmysł człowie-
ka. Jakiekolwiek problemy z nim 
związane wpływają na ogólny roz-
wój i poznawanie świata, dlatego 
tak istotne jest szybkie stwierdze-
nie ewentualnych nieprawidło-
wości i podjęcie leczenia,
M.S: - Moniko, bardzo dziękuję za 
rozmowę i zachęcamy do tego by 30. 
stycznia zauważyć wolontariuszy 
na ulicach naszego miasta ale także 
w Piątnicy i wrzucić do puszki chociaż-
by najmniejszy datek. 

M.O: - Dziękuję za zapro-
szenie do rozmowy i gorąco za-
chęcam, 30 stycznia podczas 30. 
finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy bądźmy wszy-
scy razem. Pamiętajmy, że każ-
da złotówka się liczy, i nigdy 
nie wiadomo kiedy ta pomoc 
będzie potrzebna nam bądź na-
szym bliskim. 

2 na Starym Rynku www.narew.info

18-400 Łomża, Stary Rynek 13
e-mail: redakcja@narew.info
tel./fax 86 216 71 07

WYDAWCA: Artur Filipkowski
Współpraca: Marlena Siok  

DYREKTOR BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ:
Monika Strzelecka, tel. 600 680 638
e-mail: reklama@narew.info
www.narew.info

„Tygodnik Narew” wydawany jest

przez Fundację Inicjatyw Lokalnych 

„Media Polska”

Druk: Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych 
ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

Za każdym finałem stoją historie konkretnych osób

Rozmowa w Telewizji Narew  
i na www.narew.info



U nas decydujący jest stały 
i bliski kontakt ucznia z opieku-
nami. Na 2022 rok życzyłabym 
nam wszystkim jak najwięcej 
bezpośredniej pracy ucznia i na-
uczyciela, siły do tej pracy cu-
downym osobom, które tworzą 

nasz zespół, siły rodzicom, bez 
których wielu rzeczy nie uda-
łyby się zrealizować. Byłoby też 
pięknie, gdybyśmy mogli wy-
remontować kolejne fragmen-
ty naszych budynków. Dla ca-
łego miasta życzyłabym przede 

wszystkim możliwości zrealizo-
wania w większym zakresie za-
trudnienia wspomaganego po 
ukończeniu szkoły. Trzeba stale 
więcej form wspierania naszych 
absolwentów - dodała dyrektor 
Lucyna Antecka.

Jej współpracownicy i pod-
opieczni zachwycili gości scenką 
odwiedzin wnuków u dziadków, 
która posłużyła przypomnie-
niu postaci i wydarzeń z historii 
szkoły, a przede wszystkim wido-
wiskiem jasełkowym. Owacją na 
stojąco widzowie przyjęli popi-
sy Gwiazdora, Turonia, Śmierci, 
Diabła i Aniołków, psotnej Kozy.      

- Lubię tę szkołę, czuję się tu 
bezpiecznie. Dziś mam rolę Dia-
bła i mam obowiązek kłuć wi-
dłami i straszyć, ale naprawdę 
to jestem aniołem - opowiadał 
z przejęciem Adam Zieja.

Wzruszenia w swoich wystą-
pieniach nie kryli m. in. wicemar-
szałek województwa podlaskie-

go Marek Olbryś, wiceprezydent 
Łomży Andrzej Garlicki i wice-
starosta Maria Dziekońska oraz 
pozostali goście. 

- To szkoła bardzo potrzeb-
na i zasłużona dla Łomży i całe-
go powiatu. W znakomity sposób 
sprawdza się w udzielaniu pomo-
cy osobom, które jej najbardziej 

potrzebują. Szacunek 
budzą umiejętności 
pedagogów i całej ob-
sługi, podziwiam tak-
że ich oddanie swoim 
podopiecznym i zaan-
gażowanie. Z wielką ra-
dością jestem w gronie, 
tych, którzy starają się 
pomagać szkole - mó-
wił wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

Dyrektor Lucynie 
Anteckiej przekazał 
grawerton z gratulacja-
mi i życzeniami podpi-
sany przez marszałka 

Artura Kosickiego i wszystkich 
członków zarządu województwa 
oraz bogaty zestaw prezentów, m. 
in. sprzęt sportowy i kosz słody-
czy dla najmłodszych.

Gospodarze na zakończenie 
jubileuszu 60-lecia ZSS w Łomży 
poczęstowali wszystkich wspa-
niałym tortem.  

3aktualności

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA  
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Koleżankom i Kolegom  

oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej ŚP. IGNACEGO JAWORSKIEGO 

Składa żona i córki.
Szczególne podziękowania Składamy Pani Teresie adamowskiej i oSobom związanym  

z galerią Sztuki wSpółczeSnej w łomży: Pani Karolinie SKłodowSKiej,  
Panu antoniemu mieczKowSKiemu, Panu GrzeGorzowi Gwizdonowi za wzruSzające 

wSpomnienia oraz redakcji tygodnika narew za ich publikację w dniu 18.01.2022 roku. 

Wielki jubileusz niezwykłej szkoły
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Wydatki bieżące w stosun-
ku do wykonania w 2021 r. mają 
być znacząco niższe, głównie ze 
względu na planowane niższe 
wydatki na wypłatę świadczeń 
wychowawczych, co związane 
jest z przekazaniem w 2022 r. re-
alizacji tego zadania do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Za-
planowano również niższe wy-
datki na inne zadania zlecone 
z zakresu administracji rządo-
wej tj. na poziomie kwot dotacji 
określonych w informacji prze-
kazanej przez wojewodę podla-
skiego.

Dochody budżetu miasta 
ogółem zaplanowano na po-
ziomie 91,02% przewidywa-
nego wykonania w roku bieżą-

cym. Dochody bieżące wyniosą 
364.328.757 zł i stanowią 83% 
dochodów roku bieżącego, zaś 
dochody majątkowe planowane 
są na poziomie aż 221,8% i wy-
noszą 51.802.831 zł.

- Planowane niższe dochody 
bieżące wynikają głównie z niż-
szych dochodów na zadania zle-
cone bieżące na realizację pro-
gramu Rodzina 500 Plus oraz 
na świadczenia rodzinne. Niższe 
też mają być wpływy z subwen-
cji i udziałów w PIT – tak wynika 
z informacji Ministra Finansów 
natomiast liczymy, że w marcu 
lutym otrzymamy informację 
o ostatecznych kwotach i będą 
one wyższe od tych projektowa-
nych. Wyższe dochody majątko-
we zostały zaplanowane na pod-
stawie podpisanych już umów 
o dofinansowanie planowanych 
do realizacji zadań inwestycyj-
nych, bądź też złożonych wnio-
sków o dofinansowanie, które 
przeszły ocenę formalną i me-

rytoryczną – tłumaczy skarbnik 
miasta Elżbieta Parzych.

INWESTYCJE 
Jedną z tych największych 

ma być rozpoczęcie budowy II 
i III etapu bulwarów nadnar-
wiańskich. Na ten cel łomżyń-
ski samorząd pozyskał łącznie 
ponad 47 mln z dofinansowania 
z Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego i Rządowego Progra-
mu Inwestycji Strategicznych. - 
W 2022 roku planujemy wydać 
na to zadanie ponad 17 mln zł, 
z czego około 4 mln zł będą sta-
nowiły środki własne – informu-
je zastępca prezydenta Andrzej 
Garlicki.

Ważnym punktem będą za-
dania inwestycyjne w oświacie, 
m.in. budowa sali gimnastycznej 
przy SP 5, termomodernizacja 
hali sportowej przy "Dziewiątce", 
budowa obiektów sportowych 
przy ZSMiO nr 5, modernizacja 
szatni w SP 10, ponadto termo-

modernizację przejdą obiekty 
ZSTiO nr 4.

W budżecie na rok 2022 za-
bezpieczono środki na zakup 
nowych autobusów oraz uru-
chomienie systemu roweru miej-
skiego w ramach projektu zrów-
noważona mobilność miejska 
z ok. 80% dofinansowaniem 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Woj. Podlaskiego na 
lata 2014-2020. Kontynuowana 
będzie także rewitalizacja płyty 
Starego Rynku z 85% dofinanso-
waniem ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego, a także termomodernizacja 
zabytkowej kamienicy przy ul. 
Polowej 65 z 85% dofinansowa-
niem z rządowego programu bu-
downictwa komunalnego).

W sumie ok. 20 mln zł ma być 
przeznaczonych na przebudowę 
ulic, w tym m.in. od 50 do 80% fi-
nansowanych z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Są to ulice: 
Grabowa, Jaworowa, rozbudo-

wa ul. Jasnej, sięgacza ul. Weso-
łej, kontynuacja budowy nowych 
dróg w rejonie ul. Księcia Stani-
sława oraz przedłużenia ul. Me-
blowej od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Nowogrodzkiej.

WYDATKI NA OŚWIATĘ
Bardzo ważnym elementem 

łomżyńskiego budżetu jest finan-
sowanie edukacji. W przyszło-
rocznych wydatkach bieżących ta 
kwota ma wynieść 158.199.668 
zł, Dział 801-Oświata i wycho-
wanie ma największy procento-
wy udział w wydatkach ogółem 
ok 34%. Autopoprawkami do 
projektu budżetu zwiększono re-
zerwę na wydatki w oświacie ok. 
1 mln zł w stosunku do pierwot-
nie planowanej.

Planowane dochody z tytułu 
subwencji na zadania oświato-
we to 108.242.145 zł. - Stanowi 
to tylko ok. 70% pokrycia zapla-
nowanych bieżących wydatków 
oświatowych – podkreśla zastęp-
ca prezydenta Andrzej Stypuł-
kowski. Z tytułu dotacji "przed-
szkolnej" miasto ma otrzymać 
ponad 3 mln zł. Pozostałe środ-
ki na zabezpieczenie wydatków 
na potrzeby subwencjonowane 
i nieobjęte subwencją w związku 
z realizacją zadań oświatowych 
pokryte zostaną dochodami wła-
snymi miasta w kwocie ponad 43 
mln zł, czyli ponad 28%.

W trakcie dyskusji podczas 
sesji radny Artur Nadolny złożył 
wniosek, aby z rezerwy oświato-
wej przenieść 500 tys. zł na sport. 
- Te środki trafiły tam po zdjęciu 
z wcześniejszego projektu budże-
tu i chcę, by częściowo wróciły – 
mówił. W pierwotnym projekcie 

budżetu miasta na ten cel  zapisa-
na była kwota 1.380.000 zł, w no-
wym 780 tys. zł zostało przesu-
nięte do rezerwy oświatowej. 
- Mamy dużą wiedzę, jak to wpły-
nie na całą młodzież. Teraz klu-
by są w stanie finansować dzie-
ci, których nie stać na treningi 
czy obozy. Bez tych środków nie 
będzie to możliwe. Skutki braku 
tych pieniędzy mogą być opłaka-
ne – tłumaczył radny.

Do jego wypowiedzi odniósł 
się prezydent Mariusz Chrza-
nowski, przypominając, że to 
sami radni na poprzedniej sesji 
optowali za większymi środkami 
na oświatę, a głosując przeciwko 
budżetowi mieli świadomość, że 
w przypadku nieuchwalenia go 
i przygotowania planu finanso-
wego przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową, sport straciłby do-
finansowanie miasta. - Dlaczego 
więc był Pan przeciwko propo-
nowanemu budżetowi Łomży? 
– pytał radnego Nadolnego pre-
zydent.

- Nic się nie stanie, jak te pie-
niądze zostaną w rezerwie oświa-
towej, a w ciągu roku w miarę 
potrzeb mogą być rozdyspono-
wane. Bo jak mamy podejść do 
pieniędzy na sport dzieci, a jak do 
inwestycji w placówkach oświa-
towych. Nie możemy oszczędzać 
na bezpieczeństwie dzieci – argu-
mentował z kolei radny Andrzej 
Grzymała.

- Nie dlatego, że stawiam wy-
żej sport niż bezpieczeństwo 
w szkołach, ale dlatego, że staje-
my przed szansą uchwalenia tego 
budżetu – powiedział radny Ma-
ciej Borysewicz, podkreślając, 
że przyjęcie tego wniosku daje 
szansę zbudować większość po-
zwalającą uchwalić budżet mia-
sta – apelował o poparcie wnio-
sku radny Maciej Borysewicz. 
Tak też się stało.

ZADŁUŻENIE 
W celu realizacji przyjętego 

programu wydatków majątko-
wych oraz pokrycia w związku 
z tym deficytu budżetu, który na 
koniec 2022 r. ma wynieść prawie 
48 mln zł. Założono pozyskanie 
zewnętrznych źródeł finansowa-
nia w formie kredytu w wysoko-
ści 21,1 mln zł. Pozostała kwota 
deficytu zostanie pokryta przy-
chodami z wolnych środków po-
zostały po rozliczeniu budżetu 
zeszłorocznego w kwocie ponad 
26 mln zł.

Planowany poziom długu na 
koniec 2022 roku wyniesie 45,3% 
planowanych dochodów ogółem 
w 2022 r. tj. 188.342.528,31 zł. 
Miasto planuje spłacić zobowią-
zania te do 2037 roku. 

Budżet Łomży na 2022 rok przyjęty 
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Przez 38 z 40 miejscowości gminy 
Łomża przejeżdżają autobusy PKS 
Nova. W każdej z nich jest co najmniej 
jeden przystanek, na którym miesz-
kańcy mogą wsiadać do autobusów 
i dojechać nimi np. do Łomży. Za 
większość kursów odpowiada gmina, 
która przed rokiem została przymu-
szona do podjęcia się nowego zadania 
organizatora transportu zbiorowego. 
Po roku tych działań okazuje się, że 
gmina jest w stanie osiągnąć duże 
oszczędności – nawet na poziomie 
99%. 

Przez lata transport zbioro-
wy w gminie Łomża zapewniały 
autobusy Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacji z Łomży. 
Ich wyjazd na teren Gminy Łom-
ża od 2015 roku odbywał się na 
warunkach porozumienia doty-
czącego przejęcia przez Miasto 
Łomża zadania organizacji trans-
portu zbiorowego na terenie gmi-
ny Łomża, które wójt Piotr Kłys 
podpisał z prezydentem Miasta 
Łomża Mariuszem Chrzanow-
skim. Na tej podstawie w latach 
2016 - 2020 gmina Łomża prze-
kazała do budżetu miasta Łomża 
kwotę przekraczającą 450 000 zł. 

Gmina Łomża była jedynym 
samorządem na Ziemi Łomżyń-
skiej, który podpisał takie poro-
zumienie z miastem Łomża, ale 
w 2020 roku prezydent Mariusz 

Chrzanowski je wypowiedział. 
Pomimo kilkumiesięcznych roz-
mów o nieakceptowalnych dla 
gminy Łomża, ale także innych 
gmin regionu, żądaniach miasta 
dotyczących przede wszystkim 
płacenia przez gminy za przejaz-
dy autobusów ulicami w mieście, 
samorządy nie osiągnęły konsen-
susu. 

Od 1 stycznia 2021 roku 
Gmina Łomża została zmuszona 
do podjęcia we własnym zakresie 
zadania organizacji transportu 
publicznego. Zadanie to zostało 
zrealizowane z wykorzystaniem 
środków z rządowego Fundusz 
rozwoju przewozów autobuso-
wych o charakterze użyteczno-
ści publicznej. Początkowo Gmi-
na wystartowała z trzema liniami 
zastępując autobusy MPK au-
tobusami PKS Nova na trasach 
Łomża – Pniewo, Łomża – Stare 
Kupiski – Jednaczewo i Łomża – 
Konarzyce – Boguszyce - Czapli-
ce, przy czym w tym przypadku 
linia objęła dwie nowe miejsco-
wości Andrzejki i Kisiołki. Od 
września ubiegłego roku doszły 
dwie kolejne linie, których au-
tobusy przejeżdżają m.in. przez 
Wygodę, Modzele Skudosze 
i Modzele Wypychy, Bacze Su-
che i Giełczyn oraz Stare Choj-
ny i Chojny Młode, Grzymały 

Szczepankowskie, Stare Sierzpu-
ty i Sierzputy Młode, Janowo, Jar-
nuty i Mikołajki. 

- Uruchamiając kolejne linie 
autobusowe celem władz gmi-
ny było, aby mieszkańcy mo-
gli mieć zapewniony dojazd do 
miasta Łomża, gdzie znajdują 
się m.in. Urząd Gminy Łomża, 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej czy Zakład Usług Ko-
munalnych - informuje Justyna 
Napiórkowska z gminy Łomża. 
Priorytetem było, by autobusy 
PKS Nova kursowały nie rza-
dziej niż linie MPK, ale także, 
aby cena biletów autobusowych 
była niższa niż w MPK-ach - do-
daje urzędniczka. 

Teraz po podsumowaniu 
2021 roku okazuje się, że orga-
nizacja gminnych linii autobu-
sowych przyniosła wymierne 
oszczędności także w budżecie 
gminy. Np. linia do Pniewa, którą 
od września jeździ sześć autobu-
sów na dobę, czyli o jeden więcej 
niż gdy trasę obsługiwał MPK, 
przez cały ubiegły rok kosztowała 
gminę Łomża tylko 3.890,14 zł. 
Dla porównania miasto Łomża 
żądało za nią nawet blisko 40 000 
zł miesięcznie. To oznacza, że tyl-
ko na tej jednej linii, oszczędno-
ści budżetu gmina Łomża wyno-
szą 99,2%. 

- W sumie za cały ubiegły rok 
koszt organizacji transportu pu-
blicznego jaki poniosła gmina 
Łomża wyniósł 20.366,69 zł - mówi 
Justyna Napiórkowska z gminy 
Łomża.  - Tak wielkie oszczędności 
były możliwe dzięki wykorzystaniu 
dotacji z rządowego Fundusz roz-
woju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicz-
nej, ale także za sprawą wykorzysta-
nia każdej z linii autobusowych do 
dowozu dzieci do szkół gminnych 
- uzupełnia Napiórkowska. 

W ten sposób została wyko-
rzystana także możliwość po-
zyskania dopłaty do biletów 
szkolnych i wygenerowania do-
datkowych oszczędności w zaku-
pie przez poszczególne szkoły bi-
letów dla dzieci.

Łącznie w 2021 roku auto-
busy PKS Nova w ramach ob-
sługi gminnych linii autobuso-
wych przejechały ponad 65 000 
kilometrów. W 2022 roku ma to 
być już ponad 100 000 kilome-
trów, gdyż gmina Łomża stała 
się organizatorem już sześciu li-
nii. Osobny autobus przejeżdża 
przez Łochtynowo, Dłużniewo, 
Mikołajki, Jarnuty i Konarzyce 
zabierając pasażerów także z uli-
cy Młynarskiej. 

- Trzeba dodać, że Gmina 
Łomża już pozyskała na ten cel 
niemal 310 000 zł dofinansowa-
nia z Funduszu rozwoju prze-
wozów autobusowych o charak-
terze użyteczności publicznej 
- podsumowuje Justyna Na-
piórkowska.

PKS-em Nova taniej niż MPK w gminie Łomża 

Pandemia, kilkukrotny wzrost ra-
chunków za gaz i prąd. Coraz wyższe 
koszty prowadzenia działalności 
i nietrafione decyzje rządzących. To 
problemy, z którymi mierzą się Beata 
i Tomasz Siergiejowiczowie, właści-
ciele łomżyńskiej restauracji ,,Syta 
Panna”. Decyzja – zamknięcie intere-
su. Z łomżyńskimi przedsiębiorcami, 
właścicielem restauracji, ale także 
właścicielkami salonu fryzjerskiego, 
spotkał się szef Platformy Obywatel-
skiej Donald Tusk.

- Trzeba mieć dużo determi-
nacji, żeby czasami nie popaść 
w depresję, po tym, co się sły-
szy w różnych miejscach w kraju 
– powiedział Donald Tusk pod-
czas konferencji prasowej przed 
restauracją „Syta Panna” w Łom-
ży. – Właściciele tej restauracji nie 
są w stanie znieść tych fatalnych 
zbiegów okoliczności, czyli pande-
mii, złych decyzji rządu i podwy-
żek cen energii. Pierwsza refleksja 
mieszkańców Łomży, z którymi 
tutaj rozmawiałem, to poczucie, 
że chaos się pogłębia. Mało kto już 
wierzy w pozytywne sygnały ze 
strony rządu czy premiera Mora-
wieckiego - dodał były premier RP.

Jak powiedział szef Platformy 
Obywatelskiej i były Przewodni-
czący Rady Europejskiej, praw-
dziwy problem polega też na 
tym, że nikt nie wie, co przynie-
sie każdy kolejny dzień. W kolej-
nej fali pandemii ludzie chcieli-
by elementarną stabilizację, chcą 
wiedzieć jak zaplanować kolejny 
tydzień, następny miesiąc, na-
stępny rok. 

- Każda konferencja prasowa 
rządzących powoduje poczucie, 

że wszystko wymyka im się z rąk, 
ten nowy ład jest nawet gorszy 
niż ich stary bałagan – mówił Do-
nald Tusk w Łomży.

Pytany o cykl spotkań 
z przedsiębiorcami w Polsce i po-
wiązanie tego z kampanią wybor-
czą, odpowiedział: 

- Mamy wybory za około dwa 
lata, miej więcej za 100 tygodni, 
więc w żaden sposób nie jest to 
kampania wyborcza. Jest to kam-
pania informacyjna i to nie ja je-

stem nadawcą informacji. Gdy 
pojawiam się na przykład w Łom-
ży, to powoduje zainteresowanie 
mediów. Może w ten sposób ła-
twiej będzie dotrzeć z pewnym 
komunikatem, jak z tym smut-
nym pochodzącym z tej restau-
racji, że naprawdę padają firmy, 
ludzie ze łzami w oczach opowia-
dają o swoim życiu – podsumo-
wał Donald Tusk. 

Zatem, jak tłumaczył szef 
Platformy Obywatelskiej,  
w "kampanii informacyjnej" pro-
wadzonej przez niego w Polsce 
chodzi o to, żeby rządzący na-
prawdę zrozumieli co się dzieje 
w kraju. Donald Tusk przekony-
wał zebranych, że on to rozumie, 
bo kiedy rządził to nie zawsze 
wszystko dostrzegał z tzw. góry. 
Dlatego uważa, że pomoc jest 
niezbędna, bo ludzie napraw-
dę cierpią i bardzo wiele decy-
zji, które władza podejmuje, jest 
bez sensu. Potrafią te decyzje za-
bijać przedsiębiorstwa, nadzieję, 
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Optymizmem napawa go fakt, że 
zarówno panie z łomżyńskiego 
zakładu fryzjerskiego, które - jak 
powiedział były premier - są bar-
dzo energetyczne, jak i właścicie-
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- Tutaj w restauracji też ener-
gii nie brakuje, tylko okoliczno-
ści są dramatycznie złe. Wszyscy 
jesteśmy przygnębieni, zaczyna-
my się emocjonować, ale mamy 
też nadzieję. Mam osobisty i po-
lityczny interes w tym, aby tych 
złych emocji było mniej - po-
wiedział na zakończenie Donald 
Tusk, a jest - jego zdaniem - kilka 
spraw, by wszyscy Polacy mogli 
się porozumieć. 

- Jestem o tym bezdyskusyj-
nie przekonany – podsumował.

Przewodniczący PO będąc 
z wizytą w województwie podla-
skim odwiedził także Zambrów. 
Spotkał się tam z właścicielem 
hostelu Fabryka Jedzenia Euge-
niuszem Kaczyńskim, z którym 
również rozmawiał m.in. o pod-
wyżkach cen oraz o tym, co niesie 
za sobą Polski Ład, przekonując, 
że "rozmowa Tuska z Kaczyń-
skim jest możliwa". 

Widziałem łzy w oczach tego człowieka, kiedy mówił o zamknięciu restauracji. 

Donald Tusk spotkał się z właścicielem Sytej Panny
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Wojna na szosie
Walka na śmierć i życie  
policjanta z drogówki.  
Opowieść o zabójstwie i zemście, 
której akcja rozgrywa się 
w nieokreślonej przyszłości 
w Australii. Cywilizacja upada, 
świat terroryzują różne bandy. 

Legendarny film, wokół którego na-
rosło wiele plotek i mitów.

Bohater filmu, tytułowy Max Rocka-
tansky (Mel Gibson), prowadzi niejako 
podwójne życie. Prywatnie jest czułym 
mężem i kochającym ojcem, poza do-
mem jednak zmienia się w pozbawio-
nego skrupułów brutalnego gliniarza 
egzekwującego prawo na australijskich 
szosach. Max, czując się rozdarty między 
domem, a wyniszczającą pracą, nosi się 
z zamiarem porzucenia zawodu. Które-
goś dnia, w czasie pościgu, nieumyślnie 
doprowadza do śmierci leadera gangu 
motocyklowego, Nocnego Jeźdźca. Ta 
przypadkowa śmierć staje się pierw-
szym ogniwem łańcucha wypadków, któ-
re zburzą spokój miasta, a także samego 
bohatera. 

Odbierając trumnę z ciałem swojego 
przywódcy członkowie motocyklowego 
gangu terroryzują miasteczko. Oprócz 
wielu mniejszych chuligańskich wybry-
ków mają na swoim koncie zbiorowy 
gwałt na młodej dziewczynie. Przybywszy 
na miejsce zbrodni Max i jego przyjaciel 
Goose zastają tam jeszcze jednego z prze-

stępców, którego aresztują. Chłopak zosta-
je jednak wypuszczony następnego dnia, 
z braku dowodów i oczywiście poprzysię-
ga zemstę. Jej ofiarą pada najpierw Goose 
– członkowie gangu podpalają go w jego 
własnym samochodzie. Po tym wydarze-
niu szef wysyła Maxa na urlop. Wyjeżdża 
razem z żoną i kilkuletnim synkiem. Przy-
padek chce, że po drodze spotyka zniena-
widzony gang. Farma, na której zatrzymu-
je się z rodziną zostaje zaatakowana. 

„Film jest »surowy«: wiele ujęć było 
robionych z ręki, w naturalnym świetle. 
Mel Gibson był jedynym aktorem, który 
miał oryginalną skórzaną kurtkę: pozo-
stali musieli się zadowolić winylowymi 
podróbkami. Jednak właśnie ta suro-
wość, która jest efektem braku pienię-
dzy, stała się atutem Mad Maksa – dodała 
mu autentyczności i siły oddziaływania. 
W niektórych scenach można wręcz od-
nieść wrażenie, że to film dokumentalny 
z przyszłości... "

Mroczna, klasyczna już, bo nakręco-
na na początku lat osiemdziesiątych wi-
zja przyszłości, społeczeństwa na skraju 
przepaści, w którym starająca się zapro-
wadzić porządek policja musi uciekać 
się do brutalnych metod, dorównując 
okrucieństwem ściganym przestępcom. 
Przygnębiająca i przekonująca wizja 
rozpadającego się świata, w którym do-
minuje przemoc i szaleństwo. Nigdzie 
w filmie wprost nie powiedziano o woj-
nie atomowej, która zniszczyła świat, 
ale wielokrotnie pojawiają się aluzje do 
niej. To robiło wrażenie na widzach, tym 
bardziej, że świat był u szczytu zimnej 
wojny i kataklizm wisiał w powietrzu 
(pół roku po premierze ZSRR wkroczył 
do Afganistanu).

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 100 milionów dolarów, 

kosztował 650 tys. Trafił do Księgi 
Rekordów Guinnessa jako film 
z największym zyskiem liczonym 
na podstawie stosunku zysku do 
budżetu.

J  George Miller, reżyser i twórca filmu, 
pracował jako lekarz na oddziale 
ratunkowym w Sydney. W ten sposób 
zarabiał, by zrealizować ten film. 
Wtedy naoglądał się krwawych 
efektów wypadków samochodowych 
i bójek. Te obrazy zostały z nim na 
całe życie. I posłużyły jako podstawa 
do zrealizowania Mad Maxa. 

J  Główny bohater, Max Rockatansky 
został nazwany na cześć lekarza 
Carla von Rokitansky'ego, patologa, 
który opisał wrodzony brak 
żeńskich dróg rodnych.

J  Miller zatrudnił prawdziwych 
członków gangu The Vigilanties 
(Strażnicy), aby motocykliści 
wyglądali jak najbardziej 
prawdziwie.

J  Miller płacił kierowcom i niektórym 
motocyklistom skrzynkami piwa.

J  23- letni Mel Gibson dostał rolę 
Maksa Rockatansky'ego w wyniku 
castingu. Zgłosił się nań dzień po 
bójce w barze i dzięki temu został 
zapamiętany – jego twarz była 
mocno posiniaczona.

J  Gibson był wtedy studentem szkoły 
aktorskiej, za występ w filmie dostał 
10.000 dolarów.

J  Mel Gibson był wówczas tak dalece 
nikomu nieznany, że gdy film 

wszedł na ekrany w Ameryce, żaden 
zwiastun nie pokazał go nawet 
przez ułamek sekundy, skupiając 
się na eksplozjach i katastrofach 
samochodowych.

J  Reżyser George Miller, w wyniku 
napiętego budżetu, skasował swój 
własny samochód w jednej ze scen. 

J  Nakręcono cztery filmy z tej 
serii: Mad Max (1979), Mad Max. 
Wojownik szos (1981), Kopuła 
Gromu (1985) i Na drodze gniewu 
(2015). W tym ostatnim filmie 
w roli Maxa wystąpił Tom Hardy.

J  „W jednej z kręconych scen 
operator David Eckby siedział za 
motocyklistą i trzymał oburącz 
kamerę, gdy jednoślad rozwijał 
prędkość 180 km/godz. To takie 
tempo, że podczas zwykłego 
kichnięcia przejeżdża się ponad 100 
metrów”. 

J  Z powodu małego budżetu, niektóre 
samochody wykorzystywane były 
w filmie po kilka razy. Były one 
nieustannie przemalowywane 
i przez to często jeździły jeszcze 
z niewyschniętą farbą. 

J  Reżyser nazwał pracę ekipy 
„filmowaniem partyzanckim”: 
zamykano drogi bez pozwolenia 
na filmowanie, nie używano 
krótkofalówek, bo ich częstotliwość 
pokrywała się z policyjnym radiem, 
a po skończeniu zdjęć wszyscy, 
łącznie z reżyserem, zamiatali 
drogi. 

Mad Max
TVN7 niedziela 23.00

HALO  TV
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TVN7 niedziela 23.00

HALO  TV wybierz coś  
dla siebie

ELIZJUM
Super Polsat piątek 20.00

SF. Rok 2154. Świat podzielony na dwie kasty. 

Członkowie uboższej marzą, by zamieszkać 

w rajskim Elizjum. Do buntowników próbują-

cych się tam dostać dołącza robotnik Max (Matt 

Damon), któremu zostało kilka dni życia.

KLĄTWA JESSABELLE
Stopklatka piątek 21.40

Horror. Jessie w wyniku tragicznego wypad-

ku traci chłopaka. Postanawia przeżyć żałobę 

w domu swojego ojca, w odludnej Luizjanie. 

Znajduje taśmy, które zostawiła dla niej nieży-

jąca już matka. Okazuje się, że na jej powrót od 

lat czeka mrożąca krew w żyłach siła.

TŁUMACZKA
TVN sobota 22.15

Thriller. Tłumaczka (Nicole Kidman) pracująca 

w siedzibie ONZ przypadkowo słyszy rozmowę 

dotyczącą zamachu na życie przywódcy afry-

kańskiego kraju. Śledztwo w tej sprawie stawia 

ją w centrum podejrzeń. Jej przeszłość nie jest 

wolna od zastrzeżeń.

POWRÓT SOMMERSBY'EGO 
Nowa TV sobota 23.05, niedziela 21.35

Dramat historyczny. Po siedmiu latach do domu 

wraca żołnierz wojny secesyjnej, Jack Som-

mersby. Dawniej brutalny i gwałtowny, teraz 

jest uosobieniem wrażliwości. Laurel zasta-

nawia się nawet, czy Jack jest jej prawdziwym 

mężem.

CUDZOZIEMIEC
TV Puls niedziela 20.00

Sensacyjny z Jackie Chanem i Piercem Brosna-

nem. To historia mężczyzny, który prowadzi 

niewielką restaurację w Londynie. Jego spokoj-

ne życie rozpada się na kawałki, gdy w zama-

chu terrorystycznym ginie nastoletnia córka. 

Poprzysięga zemstę. 

MONSTRUM
TVP Kultura niedziela 20.00

Komedia sensacyjna. Media donoszą o gigantycz-

nym monstrum, które zaatakowało stolicę Ko-

rei Południowej. Gloria (Anne Hathaway) jest 

po utracie pracy i rozstaniu z chłopakiem. Do-

chodzi do wniosku, że jej losy są w jakiś sposób 

związane z wydarzeniami w Seulu.

Przeprowadzka

Sztuka zrywania

W jednym 
mieszkaniu

Bohaterowie tej romantycznej komedii, Gary 
Grobowski (Vince Vaughn) i Brooke Meyers (Jenni-
fer Aniston), poznają się podczas meczu bejsbola. 
Od tej pory umawiają się na randki, a ich znajo-
mość przeradza się w uczucie. Kupują nawet razem 
mieszkanie. 

Związek Brooke i Gary'ego przeżywa jednak 
kryzys i osiąga punkt krytyczny, kiedy kochan-
kowie nawzajem zaczynają oskarżać się o brak 
zainteresowania. Szczególnie Brooke czuje się za-
niedbywana i niedoceniana. Gary ma dość jej uty-
skiwań, chciałby mieć więcej swobody i spokoju, 
zwłaszcza kiedy wraca do domu po ciężkim dniu 
pracy. Jej gniew sięga zenitu, kiedy po przyjęciu 
w ich domu, Gary ani myśli pomagać w sprzątaniu. 
Brooke zrywa z chłopakiem, choć nadal darzy go 
uczuciem. 

Atmosfera gęstnieje, nabrzmiewa konflikt 
między skłóconą parą. Żadne z nich nie zamierza 
jednak ustąpić, a tym bardziej wyprowadzić się 
z ich wspólnego mieszkania. Zaczynają więc robić 
sobie na złość i prowokować. Gary zaśmieca dom, 
zaprasza do siebie na rozbieranego pokera kilka 
dziewczyn. Brooke z kolei umawia się na randki 
z różnymi mężczyznami. Obydwoje prześcigają 
się w pomysłach, jak dokuczyć drugiemu, z czego 
wynika mnóstwo przykrych, ale czasem też zabaw-
nych sytuacji. 

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 205 milionów dolarów, 

kosztował 52 miliony.
J  W jednej ze scen na okładce magazynu widać 

twarz Angeliny Jolie. W czasie kręcenia filmu 
Brad Pitt zostawił Jennifer Aniston dla Jolie.

J  Vince Vaughn, rzucił palenie w czasie 
kręcenia filmu i przybrał na wadze prawie 
13 kg. 

J  Jennifer Aniston za zrobienie filmu dostała  
20 milionów dolarów.

Ollie Trinke (Ben Affleck) jest 
odnoszącym sukcesy promotorem 
muzycznym. Na jednym z przy-
jęć gwiazdkowych poznaje 

Gertrude Steiney (Jennifer 
Lopez), piękną kobietę, któ-
ra jest wydawcą książek. 
Oboje szaleńczo się 
w sobie zako-
chują, a następ-
nie pobierają. 
Wkrótce spo-
dziewają się 
dziecka. Wydaje 
się, że Ollie ma 
wszystko w życiu 
czego można za-

pragnąć. Jednak tragiczny wypadek 
wywraca jego idealne życie do góry nogami, po-
zostawiając go samotnym ojcem i to w ogóle nie 
przystosowanym do tej roli. Musi samemu wycho-
wywać córeczkę, co z kolei koliduje z jego karierą 
zawodową. 

Wkrótce jego życie jeszcze bardziej się kompli-
kuje – traci pracę. Bez pracy i bez szczęścia w życiu 
jest zmuszony zamieszkać ze swoim ojcem (Geo-
rge Carlin) na przedmieściach New Jersey. Życie 
Olliego ponownie nabiera sensu, kiedy w wypoży-
czalni kaset video spotyka Maya'ę (Liv Tyler)...

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 36 milionów dolarów, kosztował 

35 milionów.
J  Po klapie finansowej jaką zrobił w 2003 

roku film Gigli, studio usunęło wszystkie 
podobizny Jennifer Lopez z reklamówek 
i innych materiałów promocyjnych tego 
filmu, aby widownia nie kojarzyła go 
z poprzednim (nieudanym!) występem Bena 
i Jennifer.
J  Ben Affleck dostał 10 milionów dolarów, 

a Jennifer Lopez 4 miliony dolarów. 
J  Specjalna premiera filmu odbyła się 

w liceum w Paulsboro – miasteczku, 
w którym kręcono wiele scen. Reżyser 
Smith bardzo je polubił. Ulicę prowadzącą 
do szkoły nazwano jego imieniem – Kevin 
Smith Way.

J  Wydanie DVD filmu było promowane 
reklamówką, w której Kevin Smith błaga 
ludzi, żeby kupili tę płytę, aby miał pieniądze 
do zapewnienia szczęścia swojej seksownej 
żonie.

Dziewczyna z Jersey
TV Puls niedziela 17.55

Sztuka zrywania 
TVN7 piątek 20.00

Dziewczyna 
z Jersey
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W przededniu 159. rocznicy wybuchu 
powstania styczniowego prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski, radni 
Andrzej Grzymała i Andrzej Podsiadło, 
wicestarosta Maria Dziekońska, przed-
stawiciele wojska oraz harcerze złożyli 
kwiaty i zapalili znicze przed pomni-
kiem Bohaterów Powstania Stycznio-
wego, znajdującym się przy Szosie 
Zambrowskiej. Powstanie rozpoczęło 
się 22 stycznia 1863 roku w wyniku 
narastającego rosyjskiego terroru wo-

bec oporu Polaków przeciwko zaborcy 
i trwało do jesieni 1864 r.

Pomnik Bohaterów Powstania 
Styczniowego znajduje się w Łom-
ży w miejscu straceń z okresu Po-
wstania Styczniowego, na tzw. Mo-
krej Łączce, gdzie znajduje się 
również zbiorowa mogiła powstań-
ców styczniowych. Na odsłoniętym 
2 listopada 1916 roku, z inicjatywy 
E. Zajączkowskiego, pomniku – gła-
zie widnieje napis „1863 - BOJOW-

NIKOM ZA WOLNOŚĆ OJCZY-
ZNY RODACY”. Obok znajdują się 
dwie tablice zawierające nazwiska 
powstańców straconych w Łomży 
w latach powstania:

- zabitych przez rozstrzelanie: 
Konstanty Kulesza, Sylwester 
Jewreinow, Jan Chodkiewicz, 
Izrael Chonczak, Władysław Icz-
kowski, Tomasz Kojka, Aleksan-
der Koniński, Julian Obucho-
wicz, Krajewski, Szumski;

- powieszonych: Dominik 
Trzciński, Franciszek Stoduba, 
Stanisław Banach, Ignacy Bru-
liński, Józef Michalski, Antoni 
Brzóska, Cyprian Januszczyk, 
Fabian Konopka, Andrzej Kruli-
kowski, Chrzanowski.

W czasie Powstania Stycz-
niowego, m.in. na Ziemi Łom-
żyńskiej działał liczący nawet do 
tysiąca osób, oddział Józefa Kon-
stantego Ramotowskiego „Waw-
ra”, który w 1830 roku ukończył 
w Łomży Szkołę Wojewódzką.

Śniadowo. 
W hołdzie 

powstańcom
"W hołdzie bohaterom powstania 
styczniowego"- głosi napis na nagrob-
nym krzyżu, który poświęcony został 
na cmentarzu w Śniadowie w niedzie-
lę 23 stycznia. Na symbolicznej mogi-
le wiązankę kwiatów od samorządu 
województwa podlaskiego złożył wi-
cemarszałek Marek Olbryś wraz z rad-
nym sejmiku Piotrem Modzelewskim.

- Nasza obecność tutaj to 
obowiązek wynikający z patrio-

tyzmu i szacunku dla mieszkań-
ców gminy, którzy pamiętają 
o swoich bohaterach. Powstanie 
nie było triumfem militarnym, 
ale niezwykle trudną próbą dla 
narodu, który od dziesięcioleci 
nie miał swojej państwowości. 
A jednak Polacy nie rozpłynęli 
się w zaborczych mocarstwach 
Rosji, Prusach i Austrii, udo-
wadniali, że są dużym narodem 
godnym swojego państwa . Kto 
wie jak wyglądałoby odradzanie 
niepodległej Polski, gdyby nie 
ofiara powstania listopadowego 
a potem styczniowego - powie-
dział wicemarszałek Marek Ol-
bryś

Obchody rocznicy powstania 
styczniowego w Śniadowie roz-
poczęła msza w kościele parafial-
nym.           

- Na ołtarzu Ojczyzny zosta-
ła złożona ofiara patriotów tych, 
którzy przed 159 laty zechcie-
li upomnieć się o Polskę. Dziś 
my składamy na ołtarzu naszą 
pamięć o tych, którzy z bronią 
w ręku walczyli o wolność umiło-
wanej ojczyzny - mówił w homilii 
ksiądz Tomasz Wilga, proboszcz 
parafii w Śniadowie.

W lokalnej świątyni odbył się 
także krótki wykład dra Zbignie-
wa Morawskiego. W jego bro-
szurze poświęconej powstaniu 
styczniowemu wydanej z okazji 
rocznicy znalazło się m. in. kil-
kadziesiąt nazwisk mieszkańców 
Śniadowa i pobliskich miejsco-
wości, którzy wówczas walczyli, 
byli represjonowani, wywiezieni 
czy zmuszeni do emigracji. Ar-
tystyczny program przygotowali 
uczniowie miejscowego zespołu 
szkół. 

- Powstańcy byli bardzo sza-
nowani w okresie II Rzeczpospo-
litej, której  niektórzy doczekali. 
Marszałek Józef Piłsudski nadał 
im status i wszelkie przywile-
je należne żołnierzom polskim 
- przypomniał senator Marek 
Adam Komorowski.

W towarzystwie orkiestry 
i zespołu z Gminnego Ośrodka 
Kultury uczestnicy uroczysto-
ści przeszli po mszy na pobliski 
cmentarz, na którym znajduje 
się symboliczna mogiła powstań-
ców. Jak wyjaśniał wójt Śniado-
wa Rafał Pstrągowski, oryginalny 
nagrobek powstał  prawdopo-
dobnie w początkach XX wieku. 
Odrestaurowany został jesienią 
ubiegłego roku z zachowaniem 
elementów z piaskowca stano-
wiących część dawnej konstruk-
cji oraz odwzorowaniem napisu.  

- Serdecznie dziękuję za 
wsparcie tego dzieła przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego - dodał wójt Rafał 
Pstrągowski.

Poświęcenia nagrobka do-
konał proboszcz Tomasz Wil-
ga. Obok wicemarszałka Mar-
ka Olbrysia i radnego Piotra 
Modzelewskiego kwiaty w hoł-
dzie bohaterom złożyli m. in. 
uczestniczący w uroczystości 
wiceminister edukacji Dariusz 
Piontkowski, który podkreślił 
znaczenie "materialnego znaku 
pamięci", senator Marek Adam 
Komorowski, starosta łomżyń-
ski Lech Marek Szabłowski, 
przedstawiciel 18 Pułku Logi-
stycznego w Łomży, samorzą-
dowcy ze Śniadowa.

Kwiaty w miejscu straceń z okresu 
Powstania Styczniowego
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– Sprawy odnawialnych źró-
deł energii, poszanowania śro-
dowiska są w centrum uwagi za-
rządu województwa, a projekt, 
z którego skorzysta miasto Kol-
no, był jednym z ostatnich pro-
jektów z listy rezerwowej, które 
oczekiwały na środki. Ta dotacja 
oznacza pokaźne oszczędności 
dla mieszkańców miasta – po-
wiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Jak dodał, realizacja progra-
mu oznacza korzyści nie tylko dla 
bezpośrednich beneficjentów, ale 
także będzie miała dobroczynny 
wpływ na ochronę środowiska.

Dodatkowa pomoc z Unii

Dodatkowe pieniądze, dzię-
ki którym został zwiększony bu-
dżet konkursu dla samorządów 
na instalacje tego typu, pochodzą 
z funduszy, jakie Województwo 

Podlaskie otrzymało z React-EU 
(Recovery Assistance for Cohe-
sion and the Territories of Euro-
pe). To nowy mechanizm Komisji 
Europejskiej, utworzony w odpo-
wiedzi na kryzys wywołany przez 
pandemię. Część z tych środków 
zarząd województwa przeznaczył 
na inwestycje w OZE.

W mieście zostaną zamon-
towane dwa rodzaje instalacji 
(sześć instalacji kolektorów sło-
necznych i 61 paneli fotowol-
taicznych). Dzięki temu roczny 
spadek emisji gazów cieplarnia-
nych wyniesie ponad 200 ton 
równoważnika CO2. Wartość 
tego projektu wynosi 2 mln zł, 
a dofinansowanie z funduszy eu-
ropejskich - 1,6 mln zł. Wszystkie 
instalacje zostaną zamontowane 
na dachach indywidualnych go-
spodarstw domowych.

– Kolno nie od dzisiaj dba 
o środowisko. Na wszystkich 

budynkach administracji pu-
blicznej mamy już od lat pane-
le fotowoltaiczne. Wiemy, że 
to się opłaca, mamy konkretne 
oszczędności finansowe i ko-
rzyści ekologiczne. Tym chęt-
niej przystąpiliśmy do tego 
projektu. Przed nami intensyw-
na praca, bo chcemy, żeby nasi 
mieszkańcy mogli zainstalować 
panele jeszcze do momentu, 
kiedy będą mogli jako prosu-
menci sprzedawać energię na 
dotychczasowych warunkach 
– poinformował burmistrz An-
drzej Duda.

Jeszcze w tym tygodniu od-
będzie się nadzwyczajna sesja 
miejskiego samorządu i ruszą 
wszelkie procedury oraz szuka-
nie wykonawców. Burmistrz An-
drzej Duda ocenia, że nawet na 
nowych warunkach fotowoltaika 
jest przedsięwzięciem opłacal-
nym.

Mieszkańcy Kolna 
zaoszczędzą na 

rachunkach za prąd

Samorządy otrzymają łącznie prawie 2,7 mln zł 
z funduszy europejskich. Pieniądze pozwolą za-
montować w gospodarstwach domowych na ich 
terenie 209 instalacji OZE. 

Projekty, których dotyczą umowy, do 
tej pory znajdowały się na liście rezerwo-
wej konkursu prowadzonego przez urząd 
marszałkowski. Będą mogły być zreali-
zowane dzięki pieniądzom z dodatkowej 
puli środków unijnych przyznanych Pod-
laskiemu w odpowiedzi na kryzys wywo-
łany przez pandemię. Fundusze te mogły 
być wykorzystane na odbudowę gospo-
darki regionu w obszarze m.in. energetyki 
czy przedsiębiorczości.

– Dziś chcemy w sposób symboliczny 
zakończyć już konkurs dla samorządów 
dotyczący odnawialnych źródeł energii. 
Pierwotny jego budżet wynosił 30 mln zł 
i bardzo szybko został wyczerpany. Wtedy 
złożyliśmy obietnicę, że wszystkie wnio-
ski, które zostały pozytywnie ocenione, 
uzyskają dotacje. Słowa dotrzymaliśmy. 
Wszystkie 101 wniosków uzyskało wspar-
cie – mówił Artur Kosicki.

Marszałek zachęcał samorządy do 
przygotowywania tego typu projektów, 
szczególnie w obliczu zbliżającej się per-
spektywy finansowej 2021-2027.

– Chcemy, żeby projektów związanych 
z odnawialnymi źródłami energii w na-
szym województwie było jak najwięcej. 
Są to przedsięwzięcia bardzo pożyteczne 

z punktu widzenia ochrony środowiska, 
zmniejszają koszty utrzymania gospo-
darstw domowych. Pieniędzy w nowym 
programie będzie o 40 mln euro więcej, 
dlatego jeszcze więcej z nich trafi do na-
szych samorządów, firm i mieszkańców – 
podkreślił marszałek.

Setki nowych instalacji
Dzięki podpisanej umowie na terenie 

gminy Jedwabne powstanie 77 mikroin-
stalacji: 46 instalacji paneli fotowolta-
icznych (w tym 27 na terenie wiejskim) 
oraz 31 instalacji kolektorów słonecznych 

(w tym 23 na terenie wiejskim). Koszt 
przedsięwzięcia to prawie 2 mln zł. Dota-
cja to niemal 1,4 mln zł.

– W historii naszej gminy to drugie 
tego typu przedsięwzięcie. Przedsięwzię-
cie, na które wszyscy bardzo czekają, które 
bardzo poprawi komfort życia ludzi. Pan 
marszałek dotrzymał słowa i dzięki temu 
możemy realizować ten projekt – mówił 
Adam Niebrzydowski, burmistrz Jedwab-
nego.

Z odnawialnych źródeł energii w swo-
ich gospodarstwach będą korzystać także 
mieszkańcy gminy Łapy. Powstaną tam  

132 mikroinstalacje wykorzystujące od-
nawialne źródła energii w gospodarstwach 
domowych. Będą to w części instalacje hy-
brydowe, co oznacza jednoczesny montaż 
instalacji fotowoltaicznej i kolektorów sło-
necznych. Wartość tego projektu to ponad 
2 mln zł. Dofinansowanie z funduszy unij-
nych wyniesie prawie 1,3 mln zł.

– To szalenie istotne dofinansowanie 
dla mieszkańców miast i gmin. Dlatego, że 
im więcej takich instalacji, tym mniej za-
nieczyszczenia środowiska, mniejszy ślad 
węglowy – mówił o projektach wicemar-
szałek Marek Olbryś.

Ponad 120 mln zł na OZE
Nabór w konkursie na dotacje do od-

nawialnych źródeł energii realizowanym 
przez samorząd województwa był prowa-
dzony pomiędzy końcem grudnia 2019 r. 
a końcem lutego kolejnego roku. W jego 
ramach można było starać się o dotacje 
na niewielkie instalacje, montowane w go-
spodarstwach domowych mieszkańców 
poszczególnych gmin i miast. 

Pierwotna konkursowa pula unijnych 
funduszy na ten cel, wynosząca 30 mln 
zł, szybko okazała się niewystarczająca, 
wobec dużego zainteresowania ze stro-
ny samorządów. W związku z tym bu-
dżet w ciągu minionego roku był wielo-
krotnie zwiększany. Ostatecznie wyniósł 
123,3 mln zł, a dotacje otrzymały kolej-
ne projekty z listy rezerwowej. Dzięki 
decyzjom zarządu województwa z dofi-
nansowania do instalacji OZE skorzysta-
li do tej pory mieszkańcy łącznie ponad 
100 samorządów.

Gminy Jedwabne i Łapy z dotacjami  
na odnawialne źródła energii
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Pewnie  
nie wiesz...
J  Sceny w jaskiniach 

zostały nakręcone 
w kompleksie 
Cango Caves w RPA. 
Cango jest jednym 
z najbardziej 
rozległych 
systemów jaskiń 
na świecie, 
wiele z nich jest 
niezbadanych. 
Odkryty w 1780 
roku przez farmera 
Jacobusa Van 
Zyl system tuneli 
i komór ma ponad 
4 km długości. 
Pierwsza komora 
jest długości boiska 
piłkarskiego. 

Bohemian Rhapsody

Gwiazda 
pierwszej 
wielkości

Historia zespołu Queen i jego wokalisty, który przełamując stereotypy 
i konwencje, zdobył uwielbienie niezliczonych fanów na całym świecie. Fred-
die Mercury, urodzony na Zanzibarze artysta (nazywał się Farrokh Bulsara), 
swoją ponadczasową muzyką i charyzmatyczną osobowością podbił świat. 
Lider Queen zmarł 31 lat temu, ale nieśmiertelna pozostanie jego legenda 
i przeboje.

Film zaczyna się od legendarnego występu Queen na Live Aid – jednego 
z najważniejszych wydarzeń kulturalnych lat osiemdziesiątych. 13 lipca 1985 
roku na dwóch scenach – Wembley Stadium w Londynie oraz John F. Kennedy 

Stadium w Filadelfii – pojawiły się największe gwiazdy 
świata. Koncert, zorganizowany, by zebrać środki na 
osoby dotknięte głodem w Etiopii, był jednym z naj-
większych wydarzeń transmitowanych przez satelity 
i stacje telewizyjne w historii, gromadząc przed tele-
wizorami 1,9 miliarda widzów w 150 krajach świata. 

Bohemian Rhapsody
TVP Kultura

Sobota 20.00

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 912 milionów dolarów, 

kosztował 52 miliony.
J  W 2019 roku, w kategorii Najlepszy Aktor 

Pierwszoplanowy, Oscara dostał Rami 
Malek za rolę Freddy'ego Mercury'ego.

J  Tytuł filmu pochodzi od singla „Bohemian 
Rhapsody”, który odniósł ogromny sukces 
komercyjny i zapewnił muzykom Queen 
status gwiazd. 

J  Na filmie płynnie miesza się śpiew 
Freddiego Mercury'ego, kanadyjskiego 
piosenkarza Marca Martela  
i Ramiego Malka.

J  Rami Malek w całym filmie nosi perukę.
J  W roli Freddiego Mercury'ego Rami 

Malek nosił protezę, aby odtworzyć zgryz 
Freddiego.

J  Powodem, dla którego Freddie Mercury nie 
naprawił swoich wystających zębów, choć 
ich nienawidził, jest to, że obawiał się, że 
straci swój czterooktawowy głos.

Wygnani z ojczyzny Wikingowie, pod wo-
dzą nieustraszonego Asbjörna, wyruszają do 
Brytanii, by zrabowanym z klasztorów złotem 
wykupić swą wolność i powrót do kraju. Gdy ich 
podróż przerywa sztorm, który zatapia statek 
i wyrzuca rozbitków na szkockim wybrzeżu, je-
dyną szansą na przetrwanie za linią wroga staje 
się wyprawa do rządzonej przez Wikingów osa-
dy Danelaw. 

Po drodze ludzie Asbjörna napadają na 
zbrojny konwój, a w ich ręce wpada piękna 
Lady Inghean, córka króla Szkotów. Zrozpa-
czony władca wzywa na pomoc Wilcze Stado 
– oddział okrytych złą sławą najemników, któ-
rym przewodzi para bezlitosnych morderców 
Hjorr i Bovarr. Pogoń jest coraz bliżej, jednak 
do Wikingów dołącza niespodziewanie tajem-
niczy mnich, który zna lokalizację Ścieżki Węża 
– zagubionego i cieszącego się złą sławą traktu 
wiodącego do Danelaw. Pogoń jest tuż, tuż, tym-
czasem Lady Inghean odkrywa, że jej serce bije 
szybciej w towarzystwie jednego z porywaczy…

W „Sadze wikingów” znajdziemy w zasadzie 
wszystkie składniki udanego kina przygodowe-
go: bandę wyjętych spod prawa, ale w sumie 
sympatycznych drabów, zbirów spod ciemnej 
gwiazdy, zarysowujący się romans, pojedynki 
wręcz i na miecze, miejscowe legendy, tajemni-
czego mnicha i piękne plenery. Dlatego szuka-
jący tylko i wyłącznie czystej rozrywki powinni 
się nieźle bawić. 

Saga wikingów

Rozbitkowie na szkockiej ziemi

Saga Wikingów
Stopklatka niedziela 22.10
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Malek nosił protezę, aby odtworzyć zgryz 
Freddiego.

J  Powodem, dla którego Freddie Mercury nie 
naprawił swoich wystających zębów, choć 
ich nienawidził, jest to, że obawiał się, że 
straci swój czterooktawowy głos.

Wygnani z ojczyzny Wikingowie, pod wo-
dzą nieustraszonego Asbjörna, wyruszają do 
Brytanii, by zrabowanym z klasztorów złotem 
wykupić swą wolność i powrót do kraju. Gdy ich 
podróż przerywa sztorm, który zatapia statek 
i wyrzuca rozbitków na szkockim wybrzeżu, je-
dyną szansą na przetrwanie za linią wroga staje 
się wyprawa do rządzonej przez Wikingów osa-
dy Danelaw. 

Po drodze ludzie Asbjörna napadają na 
zbrojny konwój, a w ich ręce wpada piękna 
Lady Inghean, córka króla Szkotów. Zrozpa-
czony władca wzywa na pomoc Wilcze Stado 
– oddział okrytych złą sławą najemników, któ-
rym przewodzi para bezlitosnych morderców 
Hjorr i Bovarr. Pogoń jest coraz bliżej, jednak 
do Wikingów dołącza niespodziewanie tajem-
niczy mnich, który zna lokalizację Ścieżki Węża 
– zagubionego i cieszącego się złą sławą traktu 
wiodącego do Danelaw. Pogoń jest tuż, tuż, tym-
czasem Lady Inghean odkrywa, że jej serce bije 
szybciej w towarzystwie jednego z porywaczy…

W „Sadze wikingów” znajdziemy w zasadzie 
wszystkie składniki udanego kina przygodowe-
go: bandę wyjętych spod prawa, ale w sumie 
sympatycznych drabów, zbirów spod ciemnej 
gwiazdy, zarysowujący się romans, pojedynki 
wręcz i na miecze, miejscowe legendy, tajemni-
czego mnicha i piękne plenery. Dlatego szuka-
jący tylko i wyłącznie czystej rozrywki powinni 
się nieźle bawić. 

Saga wikingów

Rozbitkowie na szkockiej ziemi

Saga Wikingów
Stopklatka niedziela 22.10

Wstrząsy

Rekin pod ziemią

Wstrząsy
TV4 niedziela 20.05

Cyrano de Bergerac

Miłość  
i nadzieja 

Poeta Cyrano de Bergerac zakochuje 
się w swojej kuzynce Roxane, ale trzyma 
to w tajemnicy. Jedynej rzeczy, jakiej nie 
lubi najbardziej na świecie, to jego duży 
nos, co według niego jest przyczyną nie-
powodzenia w miłości. Cyrano pisze do 
Roxane listy w imieniu Christiana, który 
także jest zakochany w dziewczynie, ale 
nie wie jak jej o tym powiedzieć. Roxane 
jest pod wrażeniem poetyckich wyznań, 

ale uważa, że stoi za nimi Christian. Co 
się wydarzy, gdy pozna prawdę?

Pewny siebie, „do wypitki i do wybit-
ki” muszkieter Jego Królewskiej Mości 
zapewne mimo barwnego życia nie po-
zostawiłby po sobie legendy, gdyby nie 
olbrzymi, sterczący nos. Dlatego Cyrano 
wdawał się w awantury, prowokował bur-
dy, wyzywał na pojedynki. Pragnął wymu-
sić szacunek dla swej ułomności. Ale także 
dlatego stał się poetą. Głęboko wewnętrz-
nie zraniony, wrażliwszy niż inni, uczynił 
poezję bronią w zwycięstwie piękna du-
cha nad brzydotą ciała. Taki właśnie jest 
bohater sztuki Edmonda Rostand'a, cie-
szącej się niesłabnącą popularnością od 
chwili jej powstania w 1897 roku. 

Pewnie nie wiesz...
J  Film wymagał około dwóch tysięcy 

aktorów i tyleż samo kostiumów. 
Połowa została zaprojektowana 
specjalnie do filmu.

J  Podczas kręcenia filmu użyto około 
1000 sztuk broni.

J  Gérard Depardieu (Cyrano) 
i Vincent Perez, grający Barona 
Christiana de Neuvillette, 
rywalizują o uczucia Roxanne. 
W prawdziwym życiu obaj mieli 
dziecko z aktorką i modelką, Karine 
Silla. Córka Depardieu z tego 
związku ma na imię Roxane.

J  Tytułowy bohater to postać 
historyczna. Urodził się w 1619, 
a zmarł w 1655. Nie ma dowodów 
na to, że potrafił tworzyć 
i recytować wiersz podczas 
pojedynków.

Cyrano de Bergerac
TVP Kultura piątek 20.00,  

sobota 12.40

Czarna komedia sci-fi. 
W tajemniczych okolicznościach znikają 

mieszkańcy miasteczka na pustyni w Neva-
dzie. Wśród pozostałych przy życiu krążą opo-
wieści o bestii żyjącej pod ziemią. Sejsmolodzy 
potwierdzają możliwość wystąpienia silnego 
trzęsienia ziemi, wywołanego przez potwora. 
W miasteczku panuje stan oblężenia. 

Bestia się ujawnia. Okazuje się, że może się 
poruszać pod powierzchnią pustyni niczym 
ogromna ryba wśród fal oceanu. Do jej schwy-
tania niezbędna okazuje się pomoc dwóch 
niezwykle zręcznych kowbojów: Vala McKee 
i Earla Bassetta. Chcieli oni opuścić rodzinne 
strony w poszukiwaniu lepszego życia, jednak 
gdy miasteczko Perfection zaczynają nawie-
dzać dziwne stwory, mężczyźni postanawiają 
zostać i stawić im czoło.

Pewnie nie wiesz...
J  Pomysł filmu powstał kiedy scenarzyści 

S.S. Wilson i Brent Maddock pracowali 
dla Marynarki Wojennej Stanów 
Zjednoczonych jako filmowcy. Obaj 
wspięli się na duży pustynny głaz i zaczęli 
się zastanawiać co by było, gdyby coś 
nie pozwalało im na zejście z tej skały. 
Zaowocowało to pomysłem, który 
nazwali: „Land Sharks” (Rekin lądowy).

J  Kevin Bacon nazwał kręcenie filmu 
„najbardziej zabawnym w całej mojej 
karierze”.

J  W całym filmie są tylko dwa ujęcia 
wnętrz: sklepu Waltera oraz piwnicy 
Burta i Heather. Cała akcja dzieje sie na 
wolnym powietrzu.

Wojenny biznes

Zabójstwo  
na weselu

Turagistan to fikcyjne państwo, które okupowane jest 
przez amerykańską, prywatną korporację, Firma ta kie-
rowana jest przez byłego wiceprezydenta USA (Dan Ay-
kroyd). Mężczyzna ma dość nietypowe marzenie – chciał-
by wywołać pierwszą na świecie wojnę zorganizowaną 
nie przez państwo, a prywatną firmę. Udział korporacji 
w potyczkach mógłby przynieść jej właścicielom ogromne 
zyski. Z brutalnym planem nie zgadza się bliskowschodni 
minister ds. ropy naftowej Omar Sherif. Aby zneutralizować 
problem, były wiceprezydent zatrudnia płatnego zabójcę 
Branda Hausera (John Cusak). Ten ma dokonać ataku na 
ministra podczas gali firmy Tamerlane.

Dodatkową atrakcją dla osaczonych przez Amerykanów 
mieszkańców tego targanego wojną domową kraju ma być 
ślub syna turagistańskiego potentata z azjatycką gwiazdką 
muzyki pop Yonicą Babyyeah (Hilary Duff). Okazuje się, że 
ona i dziennikarka Natalie staną płatnemu zabójcy na dro-
dze do wykonania zadania.

Pewnie nie wiesz...
J  Zdjęcia do filmu kręcono w Płowdiw i Sofii w Bułgarii. 

Dlatego niemiecki biznesmen i jego towarzysze, 
a także dzieci mówią mieszanką bułgarskiego 
i niezrozumiałego bełkotu. 

J  Joan Cusack grająca Marshę to siostra Johna 
Cusacka, który zagrał główną rolę, napisał 
scenariusz i wyprodukował ten film. To dziesiąty film 
w którym rodzeństwo wystąpiło razem. 

J  Reżyser, Jozue Seftel przez wiele tygodni mieszkał 
w rumuńskim sierocińcu, by nakręcić swój film 
dokumentalny o losie 120 000 osieroconych 
i porzuconych dzieci (1991 rok), który zachęcił setki 
amerykańskich rodzin do adopcji rumuńskich sierot. 

Wojenny biznes
TV Puls niedziela 22.10 
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Pobili go za 
zwrócenie uwagi 

Łomżyńscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn 
podejrzanych o pobicie 48-latka. Zaatakowali 
go, bo zwrócił uwagę 31-latkowi, żeby nie za-
łatwiał potrzeby fizjologicznej na ogrodzenie 
jego posesji. 31-letni mieszkaniec gminy Śnia-
dowo i jego 28-letni towarzysz usłyszeli zarzuty 
pobicia. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Łomżyńscy kryminalni zatrzymali 2 
mężczyzn podejrzanych o pobicie 48-lat-
ka. Do zdarzenia doszło w Konarzycach. 
Mundurowi ustalili, że jeden ze sprawców 
załatwiał potrzebę fizjologiczną na ogro-
dzenie posesji. Właściciel widząc całą sy-

tuację, wracając akurat do domu, zwrócił 
uwagę mężczyźnie. Wtedy ten zaczął szar-
pać zgłaszającego i obrzucać go wulgary-
zmami. Do napastnika od razu dołączył 
jego kolega, którzy widząc sytuację wy-
biegł z samochodu. Razem bili go ręka-
mi, a kiedy upadł kopali go po całym cie-
le. Gdy czekająca na nich w aucie kobieta 
zwróciła im uwagę, wsiedli do audi i od-
jechali. Policjanci bardzo szybko ustalili 
zamieszanych w pobicie mężczyzn. I już 
następnego dnia zostali oni zatrzyma-
ni. Okazali się nimi 31–letni mieszkaniec 
gminy Śniadowo i jego 28–letni kolega 
z okolic Tykocina. Po nocy w policyjnym 
areszcie obaj usłyszeli zarzuty pobicia. Za 
to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozba-
wienia wolności.

Policjanci z drogówki zatrzymali nietrzeźwe-
go kierowcę bmw. Jak się okazało, mężczyzna 
miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. 
Przejechał przez żywopłot, jeździł po trawniku, 
a następnie uderzył w blok mieszkalny. Zgod-
nie z kodeksem karnym za kierowanie pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat po-
zbawienia wolności.

Kilka dni temu łomżyńscy policjan-
ci otrzymali zgłoszenie, że pod jednym 
z bloków w centrum miasta, kierowca 
bmw jeździ po trawniku. Funkcjonariu-
sze z drogówki zauważyli pojazd, w któ-
rym za kierownicą siedział mężczyzna. 

Ślady na śniegu wskazywały, że kierow-
ca przejechał przez żywopłot, jeździł po 
trawniku, a następnie uderzył w blok 
mieszkalny. W trakcie rozmowy mun-
durowi wyczuli od 74-latka alkohol. 
Badanie alkomatem wykazało, że miał 
on ponad pół promila alkoholu w orga-
nizmie. Mężczyzna stracił prawo jazdy, 
a jego samochód został odholowany na 
parking strzeżony. Dodatkowo odpowie 
za kolizję drogową.

Zgodnie z kodeksem karnym za kie-
rowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 
grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Rząd wprowadził poważne zmiany 
w przepisach drogowych. Od 
początku roku obowiązuje nowy 
taryfikator grzywien za wykroczenia 
drogowe. O tym jak dotkliwe są 
to kary finansowe przekonali 
się kierowcy zatrzymani przez 
funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej 
Policji w Łomży. 

Kierująca mercedesem jecha-
ła o 69 kilometrów na godzinę za 
szybko w terenie zabudowanym, 
bo śpieszyła się odebrać zamó-
wionego psa. Nie było to jej je-
dyne przewinienie… Policjanci 
z łomżyńskiej drogówki zatrzy-
mali kobiecie prawo jazdy. Kie-
rująca została ukarana manda-
tami w wysokości 3500 złotych. 
Dodatkowo jej konto zasiliło 20 
punktów karnych.

W Piątnicy policjanci 
z łomżyńskiej drogówki zauwa-
żyli mercedesa, którego kierowca 
wyprzedzał na przejściu dla pie-
szych. Jadąc za samochodem, aby 

zatrzymać go do kontroli, mun-
durowi ujawnili kolejne wykro-
czenie, które zarejestrował poli-
cyjny wideorejestrator. Siedząca 
za kierownicą 26-latka jechała 
z prędkością 119 kilometrów na 
godzinę w obszarze zabudowa-
nym, przekraczając tym samym 
dozwoloną prędkość o 69 kilo-

metrów na godzinę. Swoje za-
chowanie tłumaczyła tym, że 
śpieszy się na Litwę, aby odebrać 
zamówionego psa. Kobieta stra-
ciła prawo jazdy, została ukara-
na dwoma mandatami karnymi 
o łącznej wysokości 3500 zło-
tych, a jej konto wzbogaciło 20 
punktów karnych.

25-latek, który jechał ulicą 
Wojska Polskiego również szyb-
ko nie zapomni swojej kontroli. 
Mężczyzna jadąc volkswagenem 
wyprzedzał bezpośrednio przed 
przejściem dla pieszych. Został 
ukarany mandatem karnym w wy-
sokości 1500 złotych, a jego konto 
wzbogaciło 10 punktów karnych.

Kolejny kierowca wpadł 
w oko kamery nieoznakowanego 
radiowozu w Piątnicy. Kierowca 
hyundaia jechał 105 kilometrów 
na godzinę, w miejscu gdzie obo-
wiązywała "pięćdziesiątka". Za 
kierownicą auta siedział 47-latek, 
który tłumaczył policjantom, że 
nie zauważył znaku informują-
cego o obszarze zabudowanym. 
Mężczyzna stracił prawo jazdy 
i został ukarany mandatem kar-
nym w wysokości 1500 złotych, 
a jego konto zasiliło 10 punktów 
karnych. Drugi z kierowców spo-
wodował kolizję na skrzyżowaniu 
ulic Wojska Polskiego i Spokoj-
nej. Jak ustalili policjanci 28-let-
ni kierowca peugeota nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu i zde-
rzył się z audi. Na szczęście niko-
mu nic się nie stało, ale 28-letni 
mieszkaniec gminy Łomża otrzy-
mał mandat w wysokości 1500 
złotych, a na jego konto wpłynę-
ło 6 punktów karnych. 

Funkcjonariusze z Komendy 
Miejskiej Policji w Łomży apelu-
ją o rozwagę na drodze przypo-
minając, że nadmierna prędkość 
to wciąż jedna z głównych przy-
czyn wypadków drogowych.

Wysokie kary za przewinienia na drodze 

Nietrzeźwy 74-latek jeździł  
po trawniku i uderzył w blok
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RÓŻNE/SPRZEDAM

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, AL-
TANY, PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, 
POKRYCIE NA ŁAODZIE, TAPICER-
KA, SKÓRY, TRUDNE MATERIAŁY. 
KOLNO UL. SENATORSKA 2. TEL. 
698 947 100. 

Sprzedam widlak - udźwig do 1 
tony, wysokośc 1,6 m, silnik dwu-
cylindrowy chłodzony powietrzem. 
Stan dobry , cena do uzgodnienia. 
Tel. 796 371 614.

PROFESJONALNE USŁUGI OGROD-
NICZE. ŁOMŻAI OKOLICE. TEL. 536 
514 207.

Sprzedam las do wycięcia - olcha 
i świerk. Tel. 531 884 575.

1 stycznia 2022 roku zaginął 
oswojony ptak - sokół wędrowny 
(okolice szpitala w Łomży). Sokół 

posiada dwie obrączki, w tym 
jedna z numerem telefonu. 

Ostatnio był widziany przed 
Czerwonym Borem. Nagroda. 

Tel.  602 223 132.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele 
podłogowe i inne prace wykończe-
niowe. Tel. 791 538 893. 

Pomalują, poszpachlują. 
Tel. 503 969 530 

Tynki gipsowe agregatem, profesjo-
nalnie i z doświadczeniem. Tel. 511 
917 737 

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

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: po-
krycia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materia-
ły. Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego: -młoty wyburze-
niowe i inne -zagęszczarki –rusz-
towania, piły spalinowe - kosiarki, 
wykaszarki do trawy, areator - sprzęt 

rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir:  

instalacje CO, instalacje  
wodno-kanalizacyjne, montaż 

urządzeń sanitarnych, kotłowanie 
(olejowe, gazowe, węglowe), 

kolektory słoneczne,  
pełen zakres usług. 

Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: pod-
jazdy, tarasy, chodniki i schody. 
SOLIDNIE. Tel. 509 981  956. Usługi 
wykończeniowe solidnie i szybko - 
szpachlowanie i malowanie. Tel. 503 
969 530 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro ra-
chunkowe, Edy-
ta Sokołowska 
- twoja pewność 
w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: NOWY ADRES Łomża, ul. No-
wogrodzka 155 d. Tel. 862 173 474,  
606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

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

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

Multi Serwis. 
Serwis kompu-
terowy 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. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

Fotografia ślubna, portretowa i oko-
licznościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252. 

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

Zespół Mu-
zyczny Amor. 
Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okoliczno-
ściowym i inne imprezy. Tel. 508 637 
509. www.zespol-amor.dzs.pl 

MOTORYZACJA 

AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO 
DEMONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. 
DOBRE CENY. 18-400 Grzymały k. 
Łomży. 
Tel. 602 259 306, 734 857 500. 

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdze-
nie szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. 
Akacjowa 5. Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA 

Specjalista foniatra-otolaryngolog 
Lilianna U. Lechowicz. 
Tel. 086 218 22 29, 604 504 694. 

MATRYMONIALNE

SAMOTNY BEZ ZOBOWIĄZAŃ I NA-
ŁOGÓW POZNA PANIĄ W WIEKU OK 
60 LAT DO ŻYCIA WE DWOJE. 
TEL. 572 336 245

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 
Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038 Zegarmistrz – Stary Rynek 13.  
Zapraszam
poniedziałek – piątek od 9.00 – 17.00. 
Sobota od 10.00 – 14.00.

Wasz Zegarmistrz od 1981 roku

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

100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów
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Bezpłatne zajęcia tań-
ca hip-hop odbywać 
się będą do 28 stycznia 
w Hali Kultury na Sta-
rym Rynku. Adresowane 
są do dzieci i młodzieży 
w wieku od 8 do 18 lat 
i będą prowadzone przez 
wykwalifikowanych in-
struktorów z Master Kids 
Dance Studio. Zapisy pro-
wadzone są telefonicznie 
(komórka): 792 061 890.

Zajęcia będą pro-
wadzone z podziałem 
na grupę wiekową 
8-11 lat (godz. 11:00) 
oraz 12-18 lat (godz. 
12:00). 

- Hip-hop to ta-
niec, z którym spoty-
kamy się stosunkowo 
często na co dzień. 
Wystarczy obejrzeć 
teledyski znanych 
wykonawców muzy-
ki hip-hop, R&B czy 
soul takich, jak Cia-
ra, Usher, Missy El-
liott, Janet Jackson 
lub Jennifer Lopez – 
informują instrukto-
rzy Krystian Pieloch, 
Jeremiasz Cieniewicz 
i Alicja Bojarska, za-
praszając do spraw-
dzenia, czym ten 
taniec się charaktery-
zuje i poznania jego 
podstawowych kro-
ków.

W światowy dzień śniegu podlascy policjanci 
spotkali się z dziećmi i młodzieżą na stoku 
w Rybnie. Wszystko po to, aby porozmawiać 
z nimi o bezpieczeństwie na stoku. Właśnie 
rozpoczęła się zimowa przerwa w nauce, 
a funkcjonariusze dbają o to, aby upłynęła ona 
radośnie i beztrosko.

W światowy dzień śniegu podla-
scy policjanci spotkali się z dziećmi 

i młodzieżą na stoku w Rybnie. Mun-
durowi przygotowali moc atrakcji dla 
najmłodszych. Oprócz rozmów o bez-
pieczeństwie na stoku, funkcjonariu-
sze zorganizowali zawody narciarstwa 
alpejskiego. Uczestników i zabawy nie 
brakowało. Policjanci przygotowali 
również stoisko profilaktyczne, zwią-
zane z bezpiecznym spędzaniem cza-
su wolnego zimą. Spotkanie było też 
doskonałą okazją, aby z bliska przyj-
rzeć się, jakimi pojazdami poruszają się 
mundurowi oraz porozmawiać o ich 
służbie. Jedną z atrakcji przygotowała 
również grupa ratownicza ,,Nadzieja” 
z Łomży. Uczestnicy spotkania dowie-
dzieli się jak należy udzielić pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży zaprasza 
młodych czytelników do udziału w zajęciach zor-
ganizowanych w ramach akcji Ferie w Bibliote-
ce. W dniach 24.01 – 04.02.2022 r., w Oddziale 
dla Dzieci i filiach MBP czeka na najmłodszych 
moc atrakcji: zajęcia literackie i plastyczne, gry 
i zabawy, spotkania, czytanie i polecanie ksią-
żek, konkursy.

Oddział dla Dzieci, ul. 3 Maja 6A  – 
stacjonarnie - EkoFERIE pod pierzynką

Poniedziałek – piątek  – godz. 11:00 – 
13:00

– Książka dobra na wszystko (wybiera-
my i czytamy),

– Zabaw bez liku w bibliotecznym ką-
ciku – zabawy literackie, gry planszowe,

– Wydzieranki, wyszywanki, kartono-
we niespodzianki.

Czwartek – Czytanie na śniadanie – 
dla dzieci w wieku przedszkolnym  – godz. 
10:00 -11:00

– głośne czytanie,
– zabawy integracyjno-edukacyjne 

i ruchowe,
– prace plastyczne.
Planszogracze – spotkania dla miłośni-

ków gier planszowych i karcianych

Zagadkowe środy on-line  – godz. 
10:00

Filia Nr 2, ul. Księżnej Anny 2 - godz. 
11:00 – 13:00 – stacjonarnie - Z nami 
nuda się nie uda – dookoła świata z bi-
blioteką

– Zabawy na statku – zabawy ruchowe,
– Z Nelą podróże małe i duże – głośne 

czytanie powieści przygodowych,
– Spacer po oceanie na Magicznym 

Dywanie
– W chińskiej restauracji – zabawa,
– Pokój zagadek,
– Francja elegancja – dziecięcy pokaz 

mody,
– Pudełkowa, kolorowa rafa koralowa 

– praca plastyczna,
– Afryka dzika – konkurs czytelniczy,
– Quizy i zabawy podróżnicze,
– Ciekawostki ze świata – dyskusje nad 

książką.

Filia Nr 4, ul. Spółdzielcza 31 – godz. 
11:00 – 13:00 – stacjonarnie

– gry i zabawy integracyjno-edukacyj-
ne i ruchowe,

– głośne czytanie,

– Wesoła ferajna – wspólne śpiewanie,
– zajęcia manualno-plastyczne Torby 

bawełniane, ręcznie malowane, Wiklinowe 
wariacje papierowe, Papierowa zima 3D,

– gry planszowe i stolikowe.

Filia Nr 6, ul. Małachowskiego 1 – 
godz. 11:00 – 13:00 – spotkania on-line

– Czytanie na śniadanie – dla dzieci 
w wieku przedszkolnym – głośne czytanie 

dla najmłodszych czytelników, zagadki, 
praca plastyczna,

– Zimowe wyzwanie językowe – za-
gadki i zadania edukacyjne, konkurs,

– Podróże z Małym Księciem – zagad-
ki i zadania literackie, konkurs.

Wszystkie zajęcia będą odbywać się 
w reżimie sanitarnym. Liczba miejsc ogra-
niczona.

„Kręci mnie 
bezpieczeństwo  

na stoku”  
w Rybnie 

Ferie w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Łomży 
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Uczniowski Klub Sportowy „Return” 
Łomża, działający przy III Liceum 
Ogólnokształcącym został najlepszym 
tenisowym klubem w województwie 
podlaskim już po raz dziesiąty rzędu. 
To wynik najnowszego - za rok 2021 
- rankingu Polskiego Związku Tenisa. 
W skali kraju łomżyński klub plasuje 
się na 107 miejscu, 116 jest Akademia 
Tenisowa Dzikiewicz, a na 151 miej-
scu znajduje się się klub UKS Sokół Asy 
Białystok. Natomiast liderem rankin-
gu jest BKT Advantage Bielsko Biała.

- Sukces klubu to oczywiście 
zasługa trenerów i instruktorów 
Tomasza Waldzińskiego, Alek-
sandry Durzyńskiej, Zuzi Łem-
pickiej, Marysi Rusieckiej, Oli 
Wawrzyniak ale w tym miejscu 
chciałbym również podziękować 
osobom ściśle związanym i na co 
dzień współpracującym z Retur-
nem. Serdecznie dziękuję dyrek-
cji i nauczycielom wychowania 
fizycznego III Liceum Ogólno-
kształcącego w Łomży, fizjotera-
peutce Ewie Waldzińskiej (w na-
szym klubie realizującej program 
„Systemowe podejście do profi-
laktyki w tenisie”), dyrektorowi 
Radia Nadzieja, sparingpartne-
rom naszych zawodników,  tak-
że Krzysztofowi Pałusce i Nor-
bertowi Sobocińskiemu, którzy 
w roku 2021 opiekowali się kor-
tami na co dzień i podczas turnie-
jów. Dziękuję również naszym 
sponsorom: OSM w Piątnicy, 
JBB w Łysych, MJ Jedwabne, He-
xabank, MOSiR Łomża, Restau-
racji „Cztery Pory Roku”, oraz 
oczywiście Prezydentowi Miasta 
Łomży Mariuszowi Chrzanow-

skiemu, bez którego szkolenie 
dzieci i młodzieży, organizacja 
ogólnopolskich imprez teniso-
wych na tak wysokim poziomie 
nie byłaby możliwa. Cieszę się, 
że co roku zajmujemy wysoką 
pozycję w ogólnopolskim ran-
kingu klubów tenisowych i ta 
piękna dyscyplina sportu rozwi-
ja się w naszym mieście. Nasi tre-
nerzy propagują również tenis 
w Publicznym Przedszkolu Nr 2 
w Łomży, Szkole Podstawowej 
Nr 7 w Łomży (gdzie dyrektor 
za zgodą władz miasta wdroży-
ła Ministerialny Narodowy Pro-
gram Upowszechniania Tenisa 
- Tenis 10), a także wśród osób 
niepełnosprawnych- działająca 
przy klubie sekcja tenisa na wóz-
kach - mówi prezes UKS Return 
Łomża, Tomasz Poreda.  - Ob-
serwując jednak sytuację szkole-
nia dzieci i młodzieży pod kątem 
tenisa w naszym mieście, docho-
dzę do wniosku, że nasz klub po-
winien bezsprzecznie zająć się 
również szkoleniem osób zajmu-
jących się uczeniem gry w tenisa 
w Łomży – dodaje. 

Dlatego w bieżących roku 
przy współpracy z Polskim 
Związkiem Tenisa, UKS Return 
Łomża zamierza zorganizować 
trzy kursy szkoleniowe: Anima-
tora, Instruktora i Trenera Szko-
lenia Podstawowego w Tenisie. 
Jak przekonuje Tomasz Poreda 

przyczyni się to z pewnością do 
podniesienia jakości meryto-
rycznej zajęć tenisowych dla naj-
młodszych realizowanych w na-
szym mieście.

- Cieszę się, że studenci kie-
runku Wychowanie Fizyczne 

Państwowej Wyższej Szkoły In-
formatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży w ramach specjalizacji 
instruktorskiej z tenisa pozna-
ją tajniki tej pięknej dyscypliny 
sportu. Specjalizacja kończy się 
uzyskaniem dyplomu Instrukto-

ra Tenisa akredytowanego przez 
Ministerstwo Sportu i Polski 
Związek Tenisowy. Dzięki temu 
przyszli nauczyciele wychowa-
nia fizycznego posiądą dodatko-
we kwalifikacje i będą mogli z po-
wodzeniem wprowadzać tenis do 
szkół lub rozpocząć prywatną 
praktykę w tej dziedzinie - tłuma-
czy Tomasz Poreda, prezes UKS 
„Return” Łomża.

Zdaniem Tomasza Poredy, 
czas pandemii jest bardzo trud-
nym okresem dla tenisistów 
i całego klubu. Ze względu na 
ich bezpieczeństwo zawodni-
cy w ubiegłym roku trenowali 
zdecydowanie mniej na korcie, 
rzadziej wyjeżdżali na ogólno-
polskie i wojewódzkie turnieje 
a treningi ogólnorozwojowe re-
alizowali samodzielnie. 

- Mam ogromną nadzieję, że 
już wkrótce pandemia COVID 
19 przejdzie do historii - mówi 
prezes klubu.

Ranking najlepszych klubów 
w Polsce publikowany jest przez 
Polski Związek Tenisa raz w roku. 
Pod uwagę brane są przede 
wszystkim wyniki tenisistów 
w turniejach ogólnopolskich 
i międzynarodowych, szkolenie 
w ramach Tenis 10 oraz wykształ-
cenie i kwalifikacje trenerów.

W województwie podlaskim 
aktywnie działa sześć licencjo-
nowanych klubów tenisowych: 
KT Okuła Białystok, UKS Sokół 
Asy Białystok, Akademia Teniso-
wa Dzikiewicz, TT Stanley Bia-
łystok, TMKS Kamila Suwałki 
i UKS Return Łomża.

Kolejny udany start w zawodach 
halowych mają za sobą 
lekkoatleci KS Prefbet-Sonarol. 
Tym razem podopieczni Andrzeja 
Korytkowskiego za cel startu 
obrali zawody w Spale. Cel został 
wybrany nie przypadkowo, gdyż 
już od 24 stycznia zawodnicy 
biorą udział w zgrupowaniu 
zaplecza Kadry Narodowej w tym 
ośrodku, więc można powiedzieć, 
że zostało połączone przyjemne 
z pożytecznym. 

W zawodach uczestniczyło 
ponad 700 osób a biegacze z KS 
Prefbet-Sonarol startowali na 
400, 600 i 800 metrów. Bieg open 
na 400 metrów zakończył się zwy-
cięstwem Piotra Dąbrowskiego 
a jego wynik 49,36 sek. jest zale-

dwie o 0,02 sek. gorszy od jego 
rekordu życiowego.  Czwarty na 
tym  samym dystansie przybiegł 
Bartosz Jurak z rekordem życio-
wym 49,69 sek. Trzecie miejsce 
na dystansie 600 metrów wśród 
juniorek młodszych wywalczyła 
Wiktoria Grabowska z nową „ży-
ciówką” 1:38,87 sek. Natomiast 
bardzo dobry wynik pobiegła 
Martyna Krawczyńska zwycięż-
czyni biegu na cztery okrążenia 
czyli na 800 metrów. 

- Nasza biegaczka 
w samotnym biegu uzyska-
ła czas 2:11,72 sek. Dało to jej 
zwycięstwo open w całych za-
wodach. Co ciekawe wyniki 
Piotra Dąbrowskiego i Mar-
tyny Krawczyńskiej są obec-
nie najlepszymi wynikami 
w Polsce w kategorii juniorów 
w 2022 roku. Cała czwórka 
zawodników jest uczniami Li-
ceum Mistrzostwa Sportowego 
w Łomży – informuje Andrzej 
Korytkowski, prezes i szkole-
niowiec KS Prefbet-Sonarol. 

Krawczyńska i Dąbrowski najlepsi w Polsce 

UKS Return Łomża 10 raz z rzędu najlepszym 
klubem tenisowym w województwie podlaskim 

Tomasz Poreda, 
prezes UKS 
„Return” Łomża

Od lewej 
Piotr Dąbrowski, 

Martyna Krawczyńska, 
Wiktoria Grabowska, 

Bartosz Jurak
 i Andrzej Korytkowski



16 www.narew.info

DANIA  NA  WYNOS
ZADZWOŃ  I  ZAMÓW   
TEl.  512  113  853

Mieszkania

od  31 m2

do  61 m2

Szmaragdowa 21 15 lat doświadczenia
tel. 508 178 747

86 219 8181

BIURO SPRZEDAŻY: UL. ZAWADZKA 27
www.developmentlomza.pl

INWESTOR DEVELOPMENT
SP. J. ZACHARZEWSKI I SKOWROŃSKI

15 lutego o godz. 19:00 w Sali Filharmonii Kameralnej  
im. W. Lutosławskiego. Bilety w cenie 130 zł i 150 zł do kupienia  

w redakcji Telewizji Narew, Stary Rynek 13. Tel. 862 167 444


