
Ostatnia płyta Filharmonii Kame-
ralnej im. Witolda Lutosławskiego 
w Łomży Harmonia Polonica Nova 
została ponownie doceniona. Po no-
minacji do międzynarodowej nagrody 
International Classical Music Awards 
płyta zyskała uznanie Akademii Fono-
graficznej otrzymując nominację do 
prestiżowego FRYDERYKA 2022. To już 
jubileuszowa, 10. nominacja za płyty 
dla Łomżyńskich Filharmoni-
ków.

Płyta Harmonia Po-
lonica Nova została na-
grana wspólnie z wybit-
nymi polskimi solistami: 
Klaudiuszem Baranem 
(akordeon), Romanem 
Peruckim i Hanną Dys 
(pozytywy) oraz Kac-
prem Smolińskim (har-
monijka ustna) i zawiera 
utwory uznanych i wie-
lokrotnie nagradzanych, 
współczesnych polskich 
kompozytorów: Pawła 
Łukaszewskiego, Dariu-

sza Przybylskiego i Krzysztofa 
Herdzina. Album wydała jedna 
z najlepszych polskich wytwórni 
płytowych DUX, a patronat me-
dialny nad nim objęła TVP Kul-
tura. Płyta zyskała uznanie na 
całym świecie, otrzymując zna-
komite recenzje w Polsce ( Jazz 
Forum, Ruch Muzyczny) oraz 
na międzynarodowych portalach 

muzycznych (musicweb-interna-
tional). Krążek został nomino-
wany w kategorii Album Roku 
Muzyka Koncertująca, a w gro-
nie nominowanych w tej katego-
rii znalazły się również orkiestry: 
Sinfonia Varsovia, AUKSO i Or-
chestre Pasdeloup.

– Na płycie znajdują się dzie-
ła nigdy wcześniej nie nagrane 

– podkreśla dyrektor Fil-
harmonii Kameralnej im. 
Witolda Lutosławskiego 
w Łomży Jan Miłosz Za-
rzycki. - To bardzo waż-
ne, bo dzięki temu ten krą-
żek ma ogromną wartość: 
wprowadza do obiegu spo-
łecznego próbkę wspaniałej 
twórczości wybitnych pol-
skich kompozytorów. Jeste-
śmy dumni, że nasze wysiłki 
w kierunku upowszechnia-
nia muzyki polskiej są do-
strzegane i nagradzane – 
nie kryje zadowolenia Jan 
Miłosz Zarzycki. 

Filharmonia Kameralna 
w Łomży ma już na swoim kon-
cie Fryderyka, siedem nominacji 
do tej polskiej nagrody muzycz-
nej oraz trzy – do International 
Classical Music Awards.

Ponadto Opera i Filharmonia 
Podlaska - Europejskie Centrum 
Sztuki w Białymstoku otrzyma-
ło dwie nominacje. Album „Paweł 
Łukaszewski: III i VI Symfonia” na-
grany przez Orkiestrę i Chór Ope-
ry i Filharmonii Podlaskiej pod ba-
tutą Mirosława Jacka Błaszczyka 
nominowany został w kategoriach 

Album Roku Muzyka Symfonicz-
na oraz Najwybitniejsze Nagranie 
Muzyki Polskiej, a Maestro Mi-
rosław Jacek Błaszczyk, pełniący 
w OiFP funkcję kierownika ar-
tystycznego, poza dwoma nomi-
nacjami zdobytymi z białostocką 
instytucją, został również nomino-
wany w kategorii Album Roku Mu-
zyka Współczesna.
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Czy kolejny Fryderyk zamieszka w Łomży? Filharmonia Kameralna  
im. Witolda Lutosławskiego w Łomży z jubileuszową nominacją

W obliczu wojny za wschodnią granicą Po-
lacy wykazują się niezwykłą mobilizacją 
i solidarnością. W pomoc zaangażowali się 
również artyści z Łomży. W Regionalnym 
Ośrodku Kultury odbył się koncert chary-
tatywny pod hasłem „Łomżyńscy artyści 
Ukrainie”. ROK wypełniła nie tylko dobra 
muzyka zafundowana przez łomżyńskie 
zespoły. Podczas wydarzenia można było 
także podziwiać występy podopiecznych 
Klubu Tańca Towarzyskiego „Akat” oraz 
obejrzeć poplenerowy wernisaż. Równo-
legle w trzech salach Regionalnego Ośrod-
ka Kultury serca łomżyniaków i ich myśli 
spowite były kolorami ukraińskiej flagi.

Sztuka 
przeciw 
wojnie

Pochodząca z Ukrainy Anna Zagloduh nie kryła wdzięczności - Polacy to naprawdę prawdziwi bracia i siostry i nigdy Wam tego nie zapomnimy - mówiła



Mija miesiąc od 
zbrojnej agresji wojsk 
Federacji Rosyjskiej na 
terytorium Ukrainy. 
Działania wojenne 
doprowadziły do 
ogromnego kryzysu 
humanitarnego i dużej 
fali uchodźców. 

Do tej pory w Polsce znalazło 
się około 2,2 mln uchodźców wo-
jennych z Ukrainy, głównie ko-
biet i dzieci. Łomża już w pierw-
szych dniach od wybuchu wojny 
włączyła się w pomoc zarówno 
osobom pozostającym na Ukra-
inie, przebywającym na granicy 
oraz tym przybywającym do na-
szego miasta.

Ilu uchodźców przyjęła Łomża?
W Łomży oficjalnie przebywa 

obecnie 363 uchodźców z Ukra-
iny. 229 osób znalazło schronie-
nie w jedenastu obiektach zgło-
szonych jako baza noclegowa dla 
uciekających przed wojną. Są to 
Hostel MOSiR, Dom Studenta 
Alex, dwa hotele Wyższej Szko-
ły Agrobiznesu, Caritas Diecezji 
Łomżyńskiej, Ośrodek Interwen-
cji Kryzysowej, Dom Studenc-
ki Rubikon Akademii Nauk Sto-
sowanych, Bursa Szkolna nr 1, 
Zespół Szkół Weterynaryjnych 
i Ogólnokształcących nr 7 oraz 
Hotel Gromada i Hotel Amade-

us. U 35 osób prywatnych prze-
bywają aktualnie 134 osoby. Cały 
czas do Miejskiego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego pod nr 
tel. (+48) 86 215 67 22 bądź ma-
ilowo na adres mczk@um.lomza.
pl należy zgłaszać chęć przyjęcia 
lub przyjęcie uchodźców wojen-
nych.

Numery PESEL
Od 16 marca obywatele 

Ukrainy, którzy po 24 lutego br. 
przybyli do Polski w związku 
z konfliktem zbrojnym, mogą 
składać wnioski o nadanie nume-
ru PESEL z dołączoną fotografią. 
Można to zrobić w dowolnym 
urzędzie gminy. Nadanie numeru 
PESEL dla uchodźców z Ukrainy 
w Urzędzie Miejskim w Łomży 
odbywa się od poniedziałku do 
piątku w godz. 7:30-17:30 oraz 
w soboty w godz. 8:00-12:00. Po-
siadanie numeru PESEL pozwala 
na korzystanie z opieki zdrowot-
nej i szczepień, ułatwia założenie 
konta w banku, zapisania dziec-
ka do szkoły oraz daje możli-
wość korzystania ze świadczeń 
pomocowych oferowanych przez 
MOPS. Do 24 marca w Łomży 
wydano 250 takich numerów.

Świadczenia MOPS
Osoby posiadające numer PE-

SEL mogą starać się o wsparcie 
finansowe w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej. Dotych-
czas przyznano 49 jednorazo-
wych świadczeń pieniężnych dla 
obywateli Ukrainy w wysokości 
300 zł. Złożonych zostało także 
6 wniosków o ustalenie prawa do 
zasiłku rodzinnego na 11 dzieci. 
Ponadto na 1 dziecko wnioskowa-
no o dodatek z tytułu wychowa-
nia dziecka w rodzinie wielodziet-
nej i na 8 dzieci wnioskowano 
o dodatek z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego. Przyznano także 
9 zasiłków okresowych. Obywa-
tele Ukrainy mogą także starać się 
o świadczenia z PFRON wszyst-
kie świadczenia rodzinne i usługi 
opiekuńcze. W momencie zgło-
szenia się takiej osoby pracownik 
socjalny przekazuje informacje 
o przysługujących zapomogach 
z pomocy społecznej.

Dzieci uchodźców w łomżyńskich 
szkołach

Uchodźcy z Ukrainy to w du-
żej mierze dzieci, którym należy 
zapewnić odpowiednią edukację. 
Do łomżyńskich szkół uczęsz-
cza obecnie 102 dzieci z Ukra-
iny, z czego 88 do szkół podsta-
wowych i 14 do szkół średnich. 
Najwięcej jest ich w Szkole Pod-
stawowej nr 2. Ponieważ brak jest 
wolnych miejsc w przedszkolach 
publicznych, w przyszłym tygo-
dniu w tej placówce planowane 
jest utworzenie punktu przed-
szkolnego dla dzieci uchodźców. 
Rozważane jest zatrudnienie 
w nim jako opiekunek przyby-
łych do Łomży dwóch obywa-
telek Ukrainy, mających odpo-
wiednie wykształcenie w tym 
zakresie. Miasto Łomża urucho-
miło specjalny numer tel.  (48) 
86 2162000, pod który należy 
kierować wszelkie zapytania do-
tyczące nauki dzieci z Ukrainy 
w szkołach i przedszkolach, któ-
rych organem prowadzącym jest 
samorząd miasta Łomży. Info-
linia jest czynna w godz. 7:30-
15:30, w dwóch językach – pol-
skim i ukraińskim.

Punkt Informacyjny w Hali Kultury – 
zmiana godzin funkcjonowania

Od 2 marca w Hali Kultury na 
Starym Rynku funkcjonuje Punkt 
Informacyjny. Można w nim uzy-
skać informacje o procedurach 

administracyjnych związanych 
z rejestracją uchodźców, formach 
pomocy i dostępnych bezpłat-
nych miejscach noclegowych oraz 
bieżącej ofercie kulturalnej. Infor-
macja prowadzona jest również 
w języku ukraińskim, także pod 
numerem telefonu +48 863 070 
044 oraz mailowo pod adresem 
pomocdlaukrainy@um.lomza.
pl. Skorzystało z niego już ponad 
400 osób, zarówno Polaków, jak 
i Ukraińców. Od 28 marca zmia-
nie ulegają godziny i dni funkcjo-
nowania Punktu Informacyjnego. 
Od poniedziałku do piątku bę-
dzie czynny w godz. 8:00-16:00, 
a w soboty w godz. 8:00-14:00. 
Od kwietnia, w niedziele, punkt 
będzie nieczynny.

Punkt Pomocy Humanitarnej
Już od pierwszego dnia wojny 

Miasto Łomża wspólnie z Pań-
stwową Wyższa Szkołą Informa-
tyki i Przedsiębiorczości (obecnie 
Akademia Nauk Stosowanych) 
rozpoczęło tworzenie Punktu Po-
mocy Humanitarnej w budynku 
uczelni przy ul. Akademickiej 1. 
Dotychczas wyjechało z niego 12 
transportów z pomocą humani-
tarną, w tym 11 bezpośrednio na 
Ukrainę, z czego większość tra-
fiła do miast partnerskich Łom-
ży. Po 3 transporty wyjechały 
do Borysławia i Kołomyi, 2 do 
Nowogrodu Wołyńskiego, 1 do 
Drohobycza, zaś pozostałe za po-
średnictwem Przemyśla trafiły 
na front działań wojennych. Ko-
lejny transport przygotowywany 
jest do Nowogrodu Wołyńskiego. 
Wszystko to było możliwe dzięki 
zaangażowaniu i wsparciu miesz-
kańców Łomży. 

- Nie jesteśmy w stanie wymie-
nić wszystkich darczyńców, nato-
miast wszystkim bardzo dzięku-
jemy za ogromne serce oraz chęć 

dzielenia się pomocą, która kiero-
wana jest również do uchodźców 
przebywających w naszym mie-
ście lub rodzin, które ich gosz-
czą – zwraca się do mieszkańców 
Łomżyński Magistrat. 

Najbardziej potrzebne na 
daną chwilę są:

• żywność dla dzieci: mleka 
modyfikowane (najbardziej po-
trzebne NAN 1 oraz NAN 2), 
musy (najbardziej potrzebne 
po 3 i 6 miesiącu), deserki oraz 
obiadki w słoiczkach;

• chemia domowa: płyny do 
naczyń, proszki lub płyny do pra-
nia, gąbki do mycia naczyń;

• artykuły higieniczne: papier 
toaletowy, dezodoranty damskie, 
kremy do twarzy i balsamy do 
ciała, podpaski, wkładki higie-
niczne, szczotki do włosów;

• żywność: makarony, kasza 
gryczana, wszelkiego rodzaju 
sosy do makaronów  (w proszku 
lub słoikach), dania gotowe, dże-
my, kremy czekoladowe/orze-
chowe, konserwy, pasztety, pie-
czywo chrupkie, wafle ryżowe, 
herbatniki, chrupki kukurydzia-
ne, słodycze, mleko UHT, mle-
ka roślinne, oleje, mąka, cukier, 
kawa, herbata, kakao;

• żywność typu instant: zupki 
chińskie, dania typu gorący ku-
bek, kisiele, budynie;

• komplety pościeli (kołdra 
+ poduszka), śpiwory, karimaty, 
koce (wszystko nowe lub w ide-
alnym stanie);

• artykuły szkolne;
• leki dla dzieci przeciwbólo-

we oraz przeciwgorączkowe (sy-
ropki, czopki), spraye na katar, 
sól fizjologiczna;

• leki: przeciwbólowe, prze-
ciwzapalne, na przeziębienie, 
uspokajające, przeciwalergiczne, 
węgiel, krople do oczu, środki 
odkażające i na oparzenia; u
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Miesiąc od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. 
A jak wygląda sytuacja w Łomży? 
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u • produkty opatrunkowe: bandaże, 
gazy, plastry, włóknina na rolce, paski do 
zamykania ran;

• latarki, latarki czołowe, baterie, zapał-
ki, zapalniczki, świece parafinowe, power 
banki;

• wszystkie elementy odzieży taktycz-
nej oraz buty (duże rozmiary);

• nowa bielizna damska (rozm. S i M), 
męska (rozm. L i XL) oraz dziecięca.

Powyższe dary są przyjmowane przy 
ul. Akademickiej 1, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 – 18:00 oraz 
w soboty i niedziele od 8:00 do 14:00.

Zbiórka odzieży i obuwia dla uchodźców
Warto dodać, że we współpracy 

z zarządem Łomżyńskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej i Centrum Integracji 
Społecznej, przy ul. Bernatowicza 6 uru-
chomiony został oddział Punktu Pomocy 

Humanitarnej przeznaczony do zbiórki 
i wydawania odzieży. Jeżeli komukolwiek 
z uchodźców wojennych, bądź z rodzin, 
które ich goszczą potrzebne jest wsparcie 
rzeczowe w postaci odzieży lub obuwia, 
zostanie ona udzielona w powyższym 
oddziale. Punkt jest czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach 8:00-
14:00. Aktualnie zbierane i przyjmowa-
ne są w nim: kapcie oraz klapki damskie, 
męskie i dziecięce, ubrania ciążowe, 
dresy męskie (komplety lub oddzielnie 
spodnie i bluzy) w rozmiarze L-XL, mę-
skie koszulki oraz lekkie obuwie wiosen-
ne (nie zimowe) damskie, męskie, dzie-
cięce. Wszystkie przynoszone ubrania 
i obuwie powinny być nowe lub w bardzo 
dobrym stanie, czyste i posegregowane 
z podaniem rozmiaru oraz typu ubrania 
(np. spodnie, koszulka, damskie, męskie, 
dziecięce, letnie, etc.).

Inne formy wsparcia uchodźców z Ukrainy
Do końca czerwca br. obywate-

le Ukrainy mogą bezpłatnie korzystać 
z przejazdów komunikacją miejską 
w granicach administracyjnych Łomży. 
Ponadto dzieci uchodźców od 4 marca 
mają zapewnione darmowe wejścia na 
salę zabaw „MOSiR-ek” w Parku Wod-
nym przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego 15 w Łomży. Natomiast w Hali 
Kultury na Starym Rynku w trzy najbliż-
sze weekendy zostaną zorganizowane 
bezpłatne emisje bajek i filmów z tłuma-
czeniem na język ukraiński. W najbliż-
szym czasie w Teatrze Lalki i Aktora 
odbędą się także dwa nieodpłatne spek-
takle „Koziołka Matołka” dla uchodźców 
z Ukrainy. Akademia Nauk Stosowanych 
oraz Wyższa Szkoła Agrobiznesu roz-
poczynają bezpłatne kursy nauki języka 
polskiego dla ukraińskich uchodźców.

Wsparcie ze strony Ukraińców
- Ogromne podziękowania należą 

się pracownikom i studentom Wyż-
szej Szkoły Agrobiznesu w Łomży 
(szesnastu z Ukrainy i sześciu z Bia-
łorusi), na czele z dr Zoią Sharlovych, 
którzy w ramach wolontariatu wspie-
rają pracę urzędników w Punkcie In-
formacyjnym w Hali Kultury oraz 
w Urzędzie Miejskim przy wydawa-
niu numerów PESEL. Dzięki ich pro-
fesjonalnej pomocy procedura nada-
wania numerów identyfikacyjnych 
oraz działania informacyjne przebie-
gają bardzo sprawnie. Podziękowa-
nia kierujemy także do pracowników 
i studentów Akademii Nauk Stosowa-
nych w Łomży za wsparcie przy pro-
wadzeniu Punktu Pomocy Humani-
tarnej – dziękuje za zaangażowanie 
Urząd Miejski w Łomży. 

 - Trudno być w nowej roli po takiej 
osobowości, jak Krystyna Michalczy-
k-Kondratowicz przez 15 lat - powie-
działa Maria Konopka, którą nowy 
11-osobowy Zarząd Oddziału TPZŁ 
w Łomży wybrał na 3-letnią kaden-
cję. Po 5 kadencjach kierowania naj-
liczniejszym, ponad 300-osobowym 
oddziałem TPZŁ w Polsce Krystyna Mi-
chalczyk-Kondratowicz dostała w po-
dzięce bukiet czerwonych róż i tytuł 
Honorowego Prezesa Oddziału TPZŁ. 
Walne Zebranie Oddziału odbyło się 
w I LO w Łomży.

Prezes Krystyna Michalczyk-
-Kondratowicz przez 15 lat stała 
się podobnie rozpoznawalną, lu-
bianą i cenioną postacią w Towa-
rzystwie Przyjaciół Ziemi Łom-
żyńskiej, jak przez 24 lata prezes 
Zarządu Głównego TPZŁ Zyg-
munt Zdanowicz. Oboje są z po-
kolenia seniorów, których mą-
drość, wiedza, doświadczenie, 
dorobek życiowy i okazana set-
kom ludzi pomoc, stanowią wi-
zerunkowy emblemat. Dlatego, 
mimo zapowiadanego rozstania 
z pełnioną funkcją, goście w I LO 
zachęcali Panią Prezes do konty-
nuacji działalności, ale nie dała 
się przekonać, nawet posłowi Jó-
zefowi Mioduszewskiemu. Zapo-
wiedziała, że będzie uczestniczyć 
w działaniach TPZŁ i dopoma-
gać nowemu Zarządowi, który 
wybrał w przerwie walnego ze-
brania spośród siebie na prezesa 
bankowca Marię Konopkę. Sta-
ło się to w sali poza aulą I LO - 
nowo wybrani zarządowcy jed-
nogłośnie aprobowali Doktor 
Bankowości.   

Uczcili Ofiary wojny z Ukrainy 
i Zmarłych z TPZŁ

Większość uchwał walne zgro-
madzenie Oddziału TPZŁ przyję-
ło jednogłośnie. Do I LO przybyło 
około 50 osób, nierzadko znają-
cych się od dziesiątków lat, więc 

atmosfera panowała jak w rodzi-
nie. Prezes Michalczyk-Kondrato-
wicz na przewodniczącą zebrania 
zgłosiła Marię Tocką z Tygodni-
ka Kontakty, która zaproponowa-
ła chwilę ciszy w 31. dniu inwazji 
Rosji na Ukrainę. Zebrani wstali 
z krzeseł, żeby uczcić pamięć ofiar 
i poległych w niepotrzebnej i tra-
gicznej wojnie. Sekretarzem był 
niezawodny w procedurach urzę-
dowych ekonomista Edward Ma-
tejkowski. Prezes Oddziału TPZŁ 
w Łomży podsumowała minioną 
kadencję, przypadającą na okres 
pandemii, gdy obowiązywały 
co i rusz rozmaite obostrzenia, 
w tym o zakazie spotkań i zgroma-
dzeń. W kwietniu 2019 Oddział 
TPZŁ w Łomży liczył 344 osoby; 
po trzech latach zmniejszył się do 
313 osób.

- Jak nigdy dotąd, odeszło 
wielu wypróbowanych, zasłużo-
nych, kochanych Przyjaciół... Tak 
wielka liczba, że robi się smutno. 
Uczcijmy Ich pamięć minutą ci-
szy... - mówiła po odczytaniu  Li-
sty Nieobecnych, np. nauczyciel-
ka Helena Polewaczyk, dyrektor 
"Wety" Albina Galik-Chojak, 
plastyk Sybirak Kazimierz Wo-
jewoda, poeta Henryk Gała, bu-
dowlaniec Henryk Sierzputow-
ski, fryzjer Kazimierz Kumiński, 
przewodnik Andrzej Skarzyński, 
wieloletni dyrektor Hotelu Po-
lonez (teraz Gromada) Ryszard 
Kozłowski, bp Stanisław Stefa-
nek...

Pani Prezes przypomnia-
ła, co jednak udało się zorgani-
zować, m.in. spotkanie nowo-
roczne 2020, bal, rejs gondolą 
po Narwi, piknik na bulwarze, 
wyjścia na wystawy do Muzeum 
Północno-Mazowieckego nt. 
Łomży podczas wojny i okupa-
cji oraz o sztuce polskiej. Przy-
woływała współpracę Oddziału 
TPZŁ z Łomżyńskim Parkiem 

Krajobrazowym Doliny Nar-
wi w Drozdowie, m.in., projek-
cję filmu i piknik, z ŁTN, TWP, 
TKJ. Pandemię przetrwały Koła 
TPZŁ w Prokuraturze Okręgo-
wej i PR w Łomży, Sądzie Okrę-
gowym i SR, TLiA i ANS. Prze-
stały działać koła młodzieży, co 
wynikało z nauczania zdalnego. 
Podziękowała za wzorowe pro-
wadzenie kroniki Stanisławo-
wi Ogrodnikowi i za inicjaty-
wę akcji wysyłania życzeń Alicji 
Dąbrowskiej. - Życzenia przy-
pominały, że jesteśmy z Wami - 
mówiła prezes Michalczyk-Kon-
dratowicz, głosem wzruszenia 
i stęsknienia za spotkaniami 
w tak licznym, jak niegdyś nie-
raz bywało, gronie łomżyńskich 
społeczników TPZŁ.

Pani Prezes zgłasza pierwszą 
kandydatkę  

- Liczę na dobrą wolę, że 
chcecie zrobić coś dobrego dla 
naszego miasta - kończyła, przy-
pominając, że praca społeczna to 
dodatkowy obowiązek, wymaga 
poświęcenia prywatnego czasu. 
Zachęciła do zbiórki datków na 
leczenie genowe chłopczyka Fi-

lipka z Łomży. W przerwie pod-
chodziła z puszką do społeczni-
ków, apelując o szczodrość na 
terapię półtorarocznego łomży-
niaka. W jej kadencji nie udało 
się do rejestru zabytków wpisać 
domu przy ul. Bernatowicza, 
gdzie bywał Bolesław Leśmian. 
Na przypomnienie zasługują: 
Justyna Budzyńska, Rafał Kra-
jewski i Stanisława Osiecka. 
Na temat Pani Prezes Krystyny 
wypowiedziano wiele dobrych 
słów, że jest aktywna, empatycz-
na, wrażliwa, skromna i innowa-
cyjna. Podczas zgłaszania kandy-
datur do Zarządu Oddziału jako 
pierwsza podała Marię Konop-
kę, która zgłosiła b. historyczkę 
I LO Helenę Kołomyjską i Ma-
rię Tocką. Zagłosowały na kar-
tach tajnie 34 osoby, wybierając 
11 spośród 13 kandydatur. Tyl-
ko Maria Tocka otrzymała 34 
głosy poparcia, 100% od Zgro-
madzenia, a najmniej nieobecny 
polityk PO Maciej Borysewicz 
– 15.

Skład Zarządu Oddzia-
łu TPZŁ w Łomży zmienił się 
w ponad połowie. Dotychczaso-
wi członkowie to: Maria Tocka 

- wybrana oddzielnie na zebra-
niu Zarządu wiceprezes ZO, rad-
ny Waldemar Cieślik, bankowiec 
Alicja Dąbrowska (wiceprezes 
ZO), Helena Kołomyjska, Maria 
Konopka (nowa prezes).

"Skuteczne okażą się nie hasła, nie 
słowa, a działania"

Nowe postacie Zarządu Od-
działu TPZŁ to: kierownik 
GSzW Karolina Skłodowska 
(drugi wynik - 32 głosy), dyrek-
tor Muzeum Przyrody - Dworu 
Lutosławskich  w Drozdowie Ewa 
Sznejder (trzeci wynik - aż 30 
głosów), prezes Oddziału ZNP 
Ewa Chludzińska, przedsiębior-
ca Agata Gołaszewska, dyrektor 
OKE Agnieszka Muzyk, banko-
wiec Łucja Wszeborowska. Nowe 
gremium kierownicze w łomżyń-
skim TPZŁ to 10 kobiet i 1 męż-
czyzna... Prezes Zygmunt Zdano-
wicz z Zarządu Głównego TPZŁ 
przez prawie 4   godziny był na 
walnym zgromadzeniu z wice-
prezesami TPZŁ: Wawrzyńcem 
Kłosińskim i Józefem Babielem. 
Pogratulował nowej prezes Ma-
rii Konopce i Zarządowi Oddzia-
łu w Łomży. Powiedział im, że 
"przejęcie i poprowadzenie Od-
działu łomżyńskiego jest bardzo 
trudne, bo skuteczne okażą się 
nie hasła, nie słowa, a działania". 
O prezes Michalczyk-Kondrato-
wicz miał mnóstwo dobrego do 
powiedzenia za to, że zaktywi-
zowała wiele środowisk. Zamie-
rza zaproponować Zarządowi 
Głównemu Towarzystwa, aby 
zgłosić na Zjeździe honorowe 
członkostwo TPZŁ Pani Prezes 
Krystynie Michalczyk-Kondra-
towicz - najwyższe wyrónienie, 
jakim dysponuje zacne Towa-
rzystwo. Walne Zebranie Od-
działu TPZŁ wybrało też w so-
botę 17-oro delegatów na Zjazd 
TPZŁ w czerwcu. 

MIROSŁAW R. DEREWOŃKO 
tel. red. 696 145 146 

Maria Konopka prezesem Oddziału TPZŁ w Łomży

Łomża

Krystyna Michalczyk-Kondratowicz 15 lat pełniła funkcję prezesa łomżyńskiego 
oddziału TPZŁ
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W związku z toczącym się w ostatnich 
miesiącach sporem o ,,stołek” Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Łomży 
między dwoma partiami polityczny-
mi: PiS i PO, z dniem 23.03.2022 roku 
na podstawie art. 19 pkt. 5 Ustawy 
o samorządzie gminnym, składam 
rezygnację z pełnionej przeze mnie 
funkcji Przewodniczącej Rady Miej-
skiej Łomży –  napisała Alicja Ko-
nopka w rezygnacji, którą przedło-
żyła podczas marcowej sesji. Zanim 
jednak rezygnacja przewodniczącej 
została poddana pod obrady, odby-
ły się dyskusje w klubach radnych. 
Kiedy wrócili do obradowania, Alicja 
Konopka zrezygnowała z rezygnacji 
i poinformowała, że zostaje na sta-
nowisku przewodniczącej Rady Miej-
skiej Łomży.

Alicja Konopka miejską rad-
ną jest od blisko 30 lat. W tej ka-
dencji wybrana została  przewod-
niczącą Rady Miejskiej Łomży. 
Jej rezygnacja była sporym za-
skoczeniem. 

- Cała sytuacja skutkowa-
ła tym, że w grudniu ubiegłego 
roku nie została podjęta uchwa-
ła w sprawie budżetu miasta, co 
spowodowało negatywne kon-
sekwencje w funkcjonowaniu 
naszego samorządu. Przez 28 
lat sprawowania przeze mnie 
mandatu radnej nie było sytu-
acji, w której interes partyjny 
był przedkładany nad dobro 
Łomży i jej mieszkańców.  Nie 
godząc się z tą sytuacją podję-
łam decyzję o rezygnacji z peł-

nionej funkcji. Nadmieniam, że 
zostałam wybrana z bezpartyj-
nego komitetu samorządowego, 
żeby służyć mieszkańcom mia-
sta Łomży, rozwiązywać proble-
my jakie napotykają, a nie brać 
udział w rozgrywkach politycz-
nych – pisała w rezygnacji Alicja 
Konopka.

Do wyboru nowego Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Łomży jednak nie doszło, gdyż 
z rezygnacji przewodnicząca zre-
zygnowała po blisko dwugodzin-
nej przerwie, którą zarządzono 
w obradach. 

- Złożyłam wniosek, że nie 
będę rezygnować z przewodni-
czącego rady – poinformowała 
Alicja Konopka. 

Alicja Konopka złożyła rezygnację z pełnienia 
funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej 

Łomży, a potem „rezygnację z rezygnacji”

Dzień otwarty  
w Akademii Nauk 

Stosowanych 
6 kwietnia w godzinach 10:00-15:00 
Akademia Nauk Stosowanych w Łomży 
zaprasza maturzystów oraz uczniów 
szkół średnich na Dzień Otwarty. Będzie 
to okazja do bliższego przyjrzenia się 
ofercie dydaktycznej oraz infrastruktu-
rze uczelni. Każdy uczestnik w tym dniu 
poczuje się jak student. Poznając labo-
ratoria, pracownie, aule i sale wykłado-
we, bibliotekę, Dom Studenta, dowiesz 
się jak studiuje się w Akademii.

Kampus ul. Akademicka
ANS zaprasza na część wykładową 

oraz warsztatową. W laboratoriach do-
wiesz się między innymi jak wygląda pro-
dukcja lodów czy chrupek. Każdy będzie 
miał okazję spróbować swoich sił, przyj-
rzeć się z bliska oraz skosztować wypro-
dukowanej żywności. Podczas warszta-
tów w sali symulacji rozpraw sądowych 
zobaczycie jak wygląda proces sądowy. 
Warsztaty dietetyczne pozwolą poznać 
skład ciała oraz fakty i mity związane ze 
zdrowym odżywianiem. Wydział Kosme-
tologii zajmie się płcią piękną. Podczas 
warsztatów, Panie będą miały okazję po-
znać kondycję skóry oraz tajniki makijażu 
dziennego. Dla młodych uczelnia przy-
gotowała strefę automatyki i robotyki. 
W pracowniach komputerowych będzie 
okazja zmierzenia się w pracy i zabawie 
z robotami, dowiesz się jakie możliwości 
daje skanowanie i drukowania na drukar-
ce 3D oraz poznasz obsługę urządzeń su-
blimacyjnych i termotransferowych.

W części wykładowej poczujesz się 
jak student podczas wykładów przygo-

towanych przez Wydział Nauk Społecz-
nych i Humanistycznych. ANS przy-
gotowała szeroki wachlarz tematów 
i zagadnień, który przybliży studiowanie 
na kierunkach Administracji, Filologii, 

Prawa, Pedagogiki, Pracy Socjalnej, Za-
rządzania.

Kampus ul Wiejska 
Odwiedź także kampus przy ul. 

Wiejskiej 16. Tutaj zobaczysz jak wy-
gląda życie studenckie w akademiku. To 
wyjątkowe miejsce, stworzone z myślą 
o studentach. Zobacz jak mieszkają stu-
denci. Wpadnij na chwilę na kawę czy 
drobną przekąskę w bufecie Domu Stu-
denta. Obok Domu studenta znajduje 
się serce Wydziału Nauk o Zdrowiu – 
Centrum Symulacji Medycznej. Zobacz 
jak wyglądają profesjonalne sale me-
dyczne symulujące pracę z pacjentami. 
Poznaj specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń 
gdzie na co dzień kształcą się studenci.

To tylko część przygotowanych dzia-
łań. Przyjedź i sprawdź jakie korzyści 
daje studiowanie   w Akademii. Wizyta 
z pewnością pomoże w podjęciu jakże 
ważnej, życiowej decyzji, gdzie i na jakim 
kierunku podjąć studia po zbliżającej się 
maturze?

Fotowoltaika  
w Kinie Millenium 

w Łomży
Przyznana z funduszy europejskich dotacja, zo-
stanie przeznaczona na montaż dwóch modułów 
paneli fotowoltaicznych na dachu kina. W Urzę-
dzie Marszałkowskim w Białymstoku, Marek 
Olbryś, wicemarszałek województwa oraz Karol 
Charubin i Radosław Charubin, właściciele obiek-
tu, podpisali umowę o dofinansowaniu przedsię-
wzięcia.

Przyznane pieniądze pochodzą z RAC-
T-EU (instrumentu Komisji Europejskiej). 
Dzięki decyzji zarządu województwa, 
część funduszy z tej specjalnej puli prze-
znaczonej na walkę z kryzysem gospodar-
czym, została skierowana właśnie na inwe-
stycje OZE.

– Kolejny raz możemy się przekonać 
w jaki sposób fundusze europejskie po-
magają zrealizować ważne dla naszej spo-
łeczności tzw. „zielone” projekty. Projekty, 
dzięki którym m.in. przedsiębiorcom ra-
dykalnie obniżą się rachunki za prąd, a do 
obiegu trafia coraz więcej energii z odna-

wialnych źródeł – mówił podczas podpi-
sania umowy o dofinansowanie Marek Ol-
bryś.

Dzięki urządzeniom zakupionym w ra-
mach dotacji, Kino Millenium w Łomży, 
rozpocznie produkcję prądu, który będzie 
wykorzystywać m.in. na potrzeby energe-
tyczne obiektu.

Obsługa kina jest energochłonna. Dużo 
prądu potrzebują projektory, ale też klima-
tyzatory, system rekuperacji, oświetlenie 
wewnątrz i na zewnątrz.

– Cieszę się z tej dotacji, bo Kino Mil-
lenium, to kawał historii Łomży, a obecnie, 
po remoncie, obiekt jest ładny komfortowy 
i nowoczesny – dodał wicemarszałek.

Obecne wyposażenie Millenium nie 
odbiega od standardów oferowanych przez 
największe kina w regionie. Zapewniali 
o tym jego właściciele.

– Ze starego kina zostały tylko cztery 
ściany. Nawet dach zmienialiśmy. Zosta-
ło zrobione bardzo wiele, wiedzieliśmy, że 
będzie to długofalowa inwestycja, nie ża-
łowaliśmy środków. Zainwestowaliśmy też 
w laserowy sprzęt zapewniający dużo lep-
szą jakość obrazu i dużo lepsze nagłośnie-
nie. To jedyne kino z taką aparaturą w re-

gionie – przekonywał 
Radosław Charubin.

Jak podkreślili, 
kino jest chętnie od-
wiedzane przez oko-
licznych mieszkańców. 
Widzą w tym zasługę 
nie tylko wyposażenia, 
ale też panującej w nim 
rodzinnej atmosfery 
oraz…. bufetu oferu-
jącego różne posiłki, 
w tym ulubione przez 
widzów hot-dogi, któ-
re można zjeść pod-
czas sensu.
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– W Regionalnym Ośrodku 
Kultury potrafimy tworzyć kul-
turę. Mamy to szczęście, że pra-
cujemy z ludźmi wrażliwymi i, to 
co stało się na Ukrainie, ugodzi-
ło chyba każdego z nas. Postano-
wiliśmy zorganizować to, co naj-
lepiej nam wychodzi. Stąd taki 
koncert – powiedział Jarosław 
Cholewicki, dyrektor Regional-
nego Ośrodka Kultury w Łom-
ży. – Wojować nie chcemy, bić się 
nie potrafimy, natomiast umiemy 
robić kulturę i w ten sposób zaak-
centujemy problem na Ukrainie 
– dodał Jarosław Cholewicki, 
dziękując artystom, tancerzom 
i plastykom oraz pracownikom 
Regionalnego Ośrodka Kultury, 
bo wszyscy tego dnia otworzyli 
swoje serca i pracowali za darmo.

„Kultura łomżyńska pędzlem 
malowana”

 „Kultura łomżyńska pędzlem 
malowana” to wystawa podsu-
mowująca siódmą edycję ogól-
nopolskiego pleneru malarskie-
go, który odbył się w czerwcu 
ubiegłego roku. Sobotnie spo-
tkanie było również inauguracją 
kameralnej Galerii - Atelier Do-
brego Smaku. Swoje prace za-
prezentowało 12 twórców Ziemi 
Łomżyńskiej i nie tylko. Znalazły 
się tam również prace artystów 
z Wrocławia czy Katowic. 

- Dzisiejsze otwarcie nowej 
sali w Regionalnym Ośrodku 
Kultury (ROK) zainaugurowali-
śmy poplenerową wystawą „Kul-
tura łomżyńska pędzlem malo-
wana” - przywitała gości Justyna 
Kryszpin-Żmuda,  komisarz ple-
neru malarskiego. - W 2021 roku 

plener zorganizowany był w 
,,Mamuciej Dolinie'' w Szosta-
kach nad pięknym brzegiem Bie-
brzy. Mimo, że był krótki, to za 
to bardzo intensywny i pracowi-
ty. Powstało wiele ciekawych ob-
razów inspirowanych przyrodą 
tego urokliwego miejsca. Mieli-
śmy tam przepiękne widoki i kra-
jobrazy, które stały się inspiracją 
dla wielu uczestników pleneru. 
Mam nadzieję, że w przyszłości 
będą się tu odbywały wystawy 
nie tylko dorosłych, ale również 
zdolnej młodzieży, która uczest-
niczy w zajęciach plastycznych 
organizowanych przez ROK - 
dodała Justyna Kryszpin-Żmuda.

Jak podkreślała komisarz ple-
neru wystawa „Kultura łomżyń-
ska pędzlem malowana” to do-
skonała integracja i okazja, by 
się wspierać. Justyna Kryszpin–
Żmuda przekazała swoją pracę 
na wsparcie zbiórki dla Ukrainy. 
Jej barwny motyl to z pewnością 
symbol przemiany, przeistacza-
nia się w coś nowego i pięknego. 

Łomżyńska scena muzyczna 
Ukrainie

Obok Galerii parterowa sala 
ośrodka kultury pękała w szwach 
za sprawą koncertów łomżyń-
skich muzyków. Na scenie poja-
wiali się podopieczni Agnieszki 
Żemek-Pawczyńskiej ze Studia 
Wokalnego ROK, muzycy Skiela 
Kapela, Żaklina i Michał Olcho-
wikowie oraz Przemek Kamiński 
i Czarek Borusiewicz. Nie zabra-
kło też języka ukraińskiego, a to 
za sprawą Anny Zlagodukh, któ-
ra od kilku lat mieszka z mężem 
w Łomży. Tu urodziła się ich có-

reczka Monika i Łomża okazała 
się być ważnym miejscem w ich 
wspólnym życiu. 

- Jestem pod wrażeniem ilu 
muzyków z Łomży postanowi-
ło zagrać, by wesprzeć Ukrainę. 
Chcę podziękować z całego ser-
ca wszystkim Polakom, to jest dla 
nas bardzo ważne, to pokazuje, że 
Polacy to naprawdę prawdziwi 
bracia i siostry i nigdy Wam tego 
nie zapomnimy - ze wzruszeniem 
powiedziała Anna Zlagodukh. 

Scena Regionalnego Ośrodka 
Kultury co chwilę zmieniała swo-
je brzmienie za sprawą kolejnych 
łomżyńskich formacji muzycz-
nych takich jak Tutorial, Holy 
Water czy Raban, który w obec-
nym składzie gra ze sobą od końca 
grudnia 2021 roku. Grają covery 
ulubionych zespołów, ale próbują  
już tworzyć własne numery.  

- Wzięliśmy udział w dzisiej-
szym koncercie, bo naprawdę 
chcemy pomóc Ukrainie. To co 
się tam dzieje jest straszne i trze-
ba z tym walczyć - powiedziała 
Emilia Sobocińska, wokalistka 
grupy Raban. 

Kaja Lenart frontmenka ze-
społu Leczsami rozpoczęła występ 
piosenką Beaty Kozidrak „Co mi 
Panie dasz”, ale wszyscy, łącznie 
z wokalistką wzruszyli się balladą 
„Tęskno mi Boże”, której tekst au-
torstwa Kamili Zielińskiej powstał 
dwa lata temu i jak się okazało cze-
kał na koncert dla Ukrainy. 

- Cieszymy się, że chociaż tak 
muzycznie możemy dołożyć ce-
giełkę pomocy dla Ukrainy - po-
wiedziała Kaja Lenart, liderka ze-
społu Leczsami z Łomży. 

Wojna to zupełnie nowe i nie-
zrozumiałe doświadczenie dla 
dzieci. Razem ze swoja mamą na 
scenie wystąpiła również Pola. 

- Trochę się wstydziłam, ale 
fajnie było na scenie – tłumaczy-
ła Pola, początkująca wokalistka. 
- Smutno mi, że na Ukrainie jest 
wojna i mam nadzieję, że to dłu-
go nie potrwa i szybko się po po-
rostu skończy – dodała Pola.

Taniec o pokój na Ukrainie

W górnej sali Regionalnego 
Ośrodka Kultury odbywały się 
pokazy tańca niemalże z gwiaz-
dami. Na parkiecie ośrodka po-
jawili się podopieczni Magdaleny 
i Jacka Baczewskich.  

- Jest nam niezmiernie miło, że 
możemy pokazami tańca naszych 
podopiecznych wesprzeć koncert 
łomżyńskich artystów – powie-
dział Jacek Baczewski. - Pokazu-
jemy naszą solidarność z Ukra-
iną, jednoczymy się z nimi w ich 
walce o spokój i wolność. Naszy-
mi pokazami, muzyką i tańcem 
manifestujemy poparcie dla wol-
nej Ukrainy - dodał trener Klubu 
Tańca Towarzyskiego „Akat”.

Były pokazy najmłodszych 
wychowanków klubu tańca 

,,Akat”, wicemistrzów woje-
wództwa podlaskiego oraz Do-
miniki z Ukrainy, która klika 
dni temu uciekając przed wojną 
przyjechała do Łomży z mamą. 
W środkowo-wschodniej Ukra-
inie, w Dnieprze, w swoim ro-
dzinnym mieście, trenowała 
codziennie taniec towarzyski, 
teraz ma nadzieję kontynuować 
go pod okiem małżeństwa Ba-
czewskich.

Mieszkańcy Łomży nie po raz 
pierwszy pokazali, że mają otwar-
te serca, i jak bardzo są solidarni 
w potrzebie. Podczas sobotniego 
wydarzenia udało się zebrać 3984 
złote i 84 grosze. Całkowity do-
chód z wydarzenia zostanie prze-
kazany Polskiemu Czerwonemu 
Krzyżowi, który prowadzi szeroko 
zakrojone działania pomocowe. 
PCK na bieżąco monitoruje sytu-
ację i dostosowuje swoje działania 
do panujących warunków. Uru-
chomił zbiórkę środków finanso-
wych na rzecz pomocy ofiarom 
wojny na Ukrainie. Wszystkie 
akcje są skoordynowane z dzia-
łaniami Międzynarodowej Fede-
racji Stowarzyszeń Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 
i Międzynarodowego Komitetu 
Czerwonego Krzyża oraz Ukraiń-
skiego Czerwonego Krzyża, który 
działa na tam miejscu.

Sztuka przeciw wojnie
Łomżyńscy artyści dla Ukrainy

aktualności

Otwarcie poplenerowej wystawy „Kultura łomżyńska pędzlem malowana”

Występ Julii Krynicy i Wiktora Jezuska  
z Klubu Tańca Towarzyskiego „Akat”

Występ zespołu Leczsami

Relacja do obejrzenia w Telewizji Narew 
i na www.narew.info
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Jak informuje Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad oferta 
firmy Intercor została uznana za naj-
korzystniejszą w przetargu, który 
wyłoni nowego wykonawcę obwod-
nicy Łomży. Do wykonania ma prawie 
13-kilometrowy odcinek drogi eks-
presowej S61 od węzła Łomża Zachód 
do węzła Kolno, wraz z mostem nad 
Narwią.

Kontynuacja drugiego przetargu
Przetarg ma wyłonić wyko-

nawcę, który zrealizuje obwodni-
cę Łomży po odstąpieniu GDD-
KiA od umowy z włoską firmą 
TOTO (oferta 525,6 mln zł). Wy-
konawca ten zrealizował więk-
szość prac projektowych, a 12 li-
stopada 2020 r. uzyskał decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID). Potem 
jednak nie poczynił żadnych po-
stępów w zakresie przygotowania 
frontu robót i mimo wezwań do 
rozpoczęcia konkretnie wskaza-
nych prac - robót nie rozpoczął.

- W maju 2021 r. odstąpili-
śmy od umowy z nierzetelnym 
wykonawcą, a 23 lipca ubiegłego 
roku ogłosiliśmy nowy przetarg. 
15 grudnia 2021 r. wybraliśmy 
najkorzystniejszą ofertę - kon-
sorcjum NDI (lider), NDI SO-
POT i B4 (partnerzy), które in-
westycję wyceniło na 660 mln zł. 

Niestety i na tym etapie pojawiły 
się niespodziewane problemy po 
stronie wykonawcy – tłumaczy 
GDDKiA. 

Firma z Kazachstanu wycofuje się
Jednym z warunków przetar-

gu było posiadanie doświadcze-
nia polegającego na przebudowie 
i budowie drogi o klasie GP (dro-
ga główna ruchu przyspieszone-
go), dwujezdniowej, o wartości 
robót powyżej 200 mln zł. Kon-
sorcjum NDI powołało się na 
doświadczenie w zakresie wyko-
nywania robót drogowych przez 
tzw. Podmiot Udostępniający 
Zasoby, tj. SP ”Sine Midas Stroy” 
z siedzibą w Kazachstanie. Nie-
spodziewanie, 12 stycznia 2022 r. 
firma ta powiadomiła GDDKiA 
o odwołaniu swojego oświad-
czenia o udostępnieniu zasobów 
konsorcjum NDI, co miało mieć 
związek ze stanem wyjątkowym 
wprowadzonym w Kazachstanie. 

Oferta unieważniona
Okazało się, że konsorcjum 

NDI nie było w stanie samodziel-
nie spełnić wymogu doświad-

czenia przy wykonywaniu robót 
drogowych postawionego w po-
stępowaniu przetargowym. Nie 
wskazało też innego Podmiotu 
Udostępniającego Zasoby w tym 
zakresie.

W związku z tym, 21 stycznia 
GDDKiA musiała unieważnić 
wybór oferty konsorcjum NDI 
z 15 grudnia 2021 r.
Kolejny wybór

Czterech z siedmiu wy-
konawców biorących udział 
w przetargu przedłużyło ter-
min związania ofertą. Były to fir-
my: Intercor, Budimex, Polaqua 
i Strabag. W zaistniałej sytuacji 
GDDKiA postanowiła przystą-
pić do badania kolejnej najwyżej 
ocenionej oferty.

Najwyżej ocenioną ofertę 
złożyło Przedsiębiorstwo Usług 
Technicznych Intercor z Zawier-
cia. W toku weryfikacji, wyko-
nawca wykazał spełnienie wa-
runków udziału w postępowaniu 
i potwierdził brak podstaw do 
wykluczenia. 23 marca oferta In-
tercoru została uznana za najko-
rzystniejszą. Realizację inwesty-
cji firma wyceniła na 713,4 mln 

zł. Kwota ta mieści się w budże-
cie GDDKiA na to zadanie.

Do 4 kwietnia bieżącego roku 
pozostałe firmy biorące udział 
w przetargu mogą złożyć odwo-
łania. Poprawność przeprowa-
dzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego 
jest standardowo kontrolowana 
przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. Jeżeli odwołań 
nie będzie, podpisanie umowy 
z wykonawcą powinno nastąpić 
w maju tego roku.

Kryteria i warunki
W nowym przetargu Gene-

ralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad wymaga, aby pra-
ce projektowe (w zakresie opty-
malizacji i wykonania brakującej 
dokumentacji projektowej) oraz 
roboty wraz z uzyskaniem decy-
zji o pozwoleniu na użytkowa-
nie zostały ukończone w termi-
nie nie dłuższym niż 30 miesięcy 
od daty zawarcia umowy. Jak in-
formuje GDDKiA, wybrany ofe-
rent zadeklarował skrócenie tego 
okresu o 3 miesiące w ramach 
kryteriów pozacenowych. Do 
czasu objętego projektowaniem 
wlicza się okresy zimowe (tj. od 
16 grudnia do 15 marca), nato-
miast nie wlicza się ich do etapu 
robót budowlanych. Oznacza to, 
że obwodnica Łomży powinna 
być oddana do użytku w maju 
2025 roku. 

Warto podkreślić, że prze-
targ zakłada kilka istotnych eta-
pów realizacji umowy, tzw. ka-
mieni milowych. Jednym z nich 
jest wybudowanie węzła Łom-
ża Zachód w terminie 9 mie-
sięcy od podpisania umowy 
(w przypadku podpisania umo-
wy w maju uwzględnić należy 
dodatkowo jeden okres zimo-
wy). Umożliwi to podłączenie 
do węzła, gotowego już, prze-
szło 7-kilometrowego odcinka 
S61 Łomża Południe - Łomża 
Zachód. Obecnie jest on nie-
używany, właśnie ze względu na 

brak węzła Łomża Zachód. We-
dług harmonogramu nastąpi to 
w maju 2023 r.

Innym ważnym elemen-
tem jest udostępnienie do ru-
chu minimum jednej jezdni S61 
(w przekroju 1x2) na całej długo-
ści trasy głównej. Pierwsi kierow-
cy mogliby przejechać obwodni-
cą Łomży w połowie 2024 roku.

Prace do wykonania
Zadaniem nowego wykonaw-

cy będzie dokończenie projek-
towania oraz optymalizacja wy-
konanych wcześniej projektów 
wraz z wybudowaniem niemal 13 
km drogi ekspresowej S61. Ma 
to być dwujezdniowa droga eks-
presowa z dwoma pasami ruchu 
w każdą stronę. Wybudowane zo-
staną trzy węzły drogowe: Łom-
ża Zachód, Nowogród i Łomża 
Północ oraz nowy, 1200-metro-
wy most nad doliną Narwi. 

Inwestycja obejmuje też 
budowę dodatkowych jezdni, 
chodników, ciągów pieszo-rowe-
rowych czy dróg rowerowych. 
Przewidziano także urządzenia 
ochrony środowiska: ekrany aku-
styczne i przeciwolśnieniowe, 
urządzenia oczyszczające, takie 
jak separatory oraz przejścia dla 
zwierząt.

W ramach zadania powstanie 
również nowy fragment jedno-
jezdniowej DK64 na odcinku od 
węzła Łomża Północ do Elżbieci-
na o długości prawie 7 km. Od-
cinek DK64 będzie miał jedną 
jezdnię, a skrzyżowania w posta-
ci rond zbudowane zostaną w re-
jonie miejscowości Marianowo 
(z istniejącą DK61) oraz w rejo-
nie miejscowości Elżbiecin (z ist-
niejącą DK64).

Realizacja S61 Łomża Za-
chód - Kolno, tak jak pozosta-
łych odcinków pomiędzy Pod-
borzem a Stawiskami, jest 
współfinansowana z Funduszy 
Europejskich w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko.

www.narew.infona drogach

S61. Obwodnica Łomży 
o krok od realizacji 
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Młoda agentka dla sprawy 
poświęca rodzinę, przyjaciół 
i miłość. 

Kronika wieloletniego polowania na największego 
i najbardziej poszukiwanego terrorystę świata, Osamę 
bin Ladena. Film trzyma w napięciu od pierwszej sceny 
do ostatniej, mimo że przecież doskonale wiemy, jak za-
kończy się trwające latami polowanie na Osamę.

Tajna misja Centralnej Agencji Wywiadowczej, 
którą rozpoczęto po ataku terrorystycznym na wie-
że World Trade Center i Pentagon 11 września 2001 
roku, trwała do zgładzenia Osamy bin Ladena, 2 maja 
2011 r. Filmowa historia tej akcji została przedstawio-
na z punktu widzenia �ikcyjnej młodej agentki CIA, Mayi 
Harris. W tej znakomitej roli wystąpiła Jessica Chastain, 
którą uhonorowano w 2013 r. nominacją do Oscara. 

Maya została zwerbowana do CIA jeszcze w li-
ceum(!) i od początku jej specjalnością była Al Kaida. 
Przez kolejne lata tropi Bin Ladena, co powoli i nie-
postrzeżenie staje się jej obsesją. Jest zaangażowana 
w sprawę od samego początku, od nowojorskiego za-
machu z 2001 roku. Jako analityczka CIA zajmuje się 
rozpracowywaniem terrorystów. Uczestniczy w prze-
słuchaniach osadzonych w tajnych więzieniach CIA, 
znajdujących się poza USA. Zainstalowana w amery-
kańskiej ambasadzie w Pakistanie, Harris bada po-
wiązania zatrzymanego Ammara, który jest podejrza-
ny o współudział we wrześniowych zamachach. Ten 
przekazuje bezcenne informacje, co pozwala rozwinąć 
śledztwo. Maya nie ma jednak łatwego zadania, napo-
tyka na wiele trudności. Mimo powątpiewań kolegów, 
potężnej biurokracji i piętrzących się przeciwności, nie 
poddaje się. Jej szefów zaś bin Laden przestawał coraz 
bardziej obchodzić, gdy pojawiały się kolejne brutalne 
ataki terrorystyczne. Przypuszczali bowiem, że Osama 
nie ma już takiej władzy w swojej organizacji, że poja-

wiła się nowa struktura i szefowie. Stąd zniechęcali ją, 
aby wreszcie skupiła się na zapobieganiu ataków, które 
mogą zostać zrealizowane lada chwila. Maya jedna po-
zostaje nieugięta w swoich staraniach. Szukanie legowi-
ska bin Ladena zajmie jej lata. Ostatecznie udaje się jej 
przekonać Pentagon, by przypuścić szturm na domnie-
maną kryjówkę „wroga numer jeden”.

Zabicie bin Ladena w operacji „Trójząb Neptuna” 
(nazwa misji) – tak, zabicie, nikt nie bawił się w eufemi-
zmy w stylu likwidacja czy usunięcie – zostało podane 
opinii publicznej tak szybko, jak to było możliwe. I przy-
sporzyło prezydentowi Obamie sporo punktów w ran-
kingach popularności. 

Reżyserka Kathryn Bigelow (w roku 2010 za „The 
Hurt Locker. W pułapce wojny”, jako pierwsza kobieta 
reżyser, dostała Oscara) znowu zajęła się wojną. I po 
raz kolejny robi to z paradokumentalnym zacięciem – 
we „Wrogu numer jeden” nie ma właściwie ocen, jest 
pozbawiona emocji relacja, rejestracja działań, których 
interpretację pozostawia się widzowi. To jest �ilm fabu-
larny, ale podobno podczas realizacji bardzo pomocne 
były informacje od kogoś, kto był ważnym członkiem 
zespołu tropiącego Osamę.

Senacka komisja bezpieczeństwa zarzuciła reżyser-
ce, iż ukazane w �ilmie sceny przesłuchania podejrza-
nych o współpracę z Al-Kaidą są niezgodne z faktami. 
W prasie mogła o sobie przeczytać, iż jest sadystką i pro-
pagatorką tortur – napisał Zbigniew Pietrasik w Polity-
ce. Mocno powiedziane, ale Bigelow rzeczywiście nie 
ukrywa, że cel uświęca środki, i być może, gdyby nie 
zastosowano tak drastycznych metod, bin Laden przy-
gotowywałby dzisiaj kolejne zamachy. Film pokazuje 
tortury – pobicia, podtapianie, przetrzymywanie w bo-
lesnych pozycjach, pozbawianie snu, pokarmu i płynów, 
groźby, zmuszanie do słuchania ogłuszającej muzyki, 
odmowa opieki medycznej, poniżanie (zakładanie o�ia-

rom psich obroży) i przymuszanie do nagości. „Wróg 
numer jeden” to nie jest jeszcze jeden sensacyjny �ilmik 
o dzielnych agentach służących Stanom Zjednoczonym 
i ludzkości. Nie ma tu błyskotliwych dialogów, nagłych 
zwrotów akcji, popisów sprawnościowych czy roman-
sów. Tylko żmudna, wyczerpująca praca śledcza: jeden 
złamany terrorysta po drugim przybliżają do celu.

Pewnie nie wie� ...
✪  Film zarobił 133 miliony dolarów, kosztował 

40 milionów.
✪  Przy próbie pojmania bin Ladena użyto psów 

rasy malinois, a nie jak było to pokazane w �ilmie 
owczarków niemieckich. Owczarek belgijski 
malinois jest średniej wielkości, krótkowłosym 
psem o masywnej budowie. Często jest mylony 
z owczarkiem niemieckim, ale jest wyższy, 
szczuplejszy, ma mniejszą głowę, a jego ruchy są 
bardziej dynamiczne. 

✪  Podczas nalotu na kryjówkę bin Ladena, 
w sąsiednich domach zapalają się światła. 
Raporty z akcji opublikowane w New York Timesie 
podały, że w okolicy kryjówki elektryczność 
wyłączono tuż przed akcją.

✪  Zdjęcia kręcono w Ammanie (Jordania), Forcie 
Manimajra, Czandigarh, Patiali (Indie), Londynie 
oraz w Polsce (bohaterka odwiedza tajne 
więzienie CIA… w Gdańsku).

✪  Kulminacyjna sekwencja nalotu na kompleks 
Osamy trwa około 25 minut, tylko kilka minut 
krócej niż rzeczywisty atak.

✪  Po premierze �ilmu trzech członków senackiej 
komisji ds. wywiadu zapytało CIA jakie informacje 
o akcji przekazano reżyserce Kathryn Bigelow 
i scenarzyście Markowi Boalowi. Dochodzenie 
nie wykazało, że tajne informacje wyciekły do 
�ilmowców.

Wróg numer jeden
TVP1 piątek 22.15
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Lepiej późno niż później
TVN7 piątek 20.30

wybierz coś  
dla siebie

Mamuśki mają wychodne

Zabawa na całego
W rodzinie pełnej dzieci i domowych obo-

wiązków nie ma czasu na nudę i bezczynność. Na 
własnej skórze przekonują się o tym codziennie 
cztery bohaterki filmu, które wiedzą co to znaczy 
niewyspanie, ciągła walka o utrzymanie porządku 
i brak choćby chwili dla siebie. Mimo wszystkich 

problemów nie dają za wygraną i za każdym razem 
starają się udowodnić, że nie ma dla nich rzeczy 
niemożliwych. 

Pociechy tych zapracowanych mam chodzą do 
tego samego przedszkola, więc kobiety się znają 
przynajmniej z widzenia. W końcu postanawiają 
poznać się bliżej i umawiają się na wspólną kolację. 
Ale co w tym czasie zrobić z dziećmi? Początkowo 
niechętne, ostatecznie zostawiają dzieci pod opie-
ką partnerów i wyruszają na z pozoru niewinne 
spotkanie.

Przybiera ono całkiem nie-
oczekiwany obrót. Szczere rozmo-
wy i beztroska zabawa sprawiają, 
że Kate, Jamie, Melanie i Emily za-
pominają o całym świecie. Tempo 
akcji i bicie serc przyspieszy do 
zawrotnej prędkości, gdy w jed-
nym z barów poznają przystojne-
go barmana o imieniu Luke (Adam 
Levine). Wkrótce okaże się, że na 
taki wieczór każda z nich czekała 
całe życie.

Mamuśki mają wychodne
TVP2 piątek 23.45

Lepiej 
późno niż 

później

Najpierw zawał, 
później miłość

JAK PIES Z KOTEM
Stopklatka piątek 13.40

Komedia. Młoda weterynarz prowadzi program 
radiowy, w którym udziela telefonicznych po-
rad właścicielom czworonogów. Pewnego dnia 
jeden z rozmówców zaprasza ją na spotkanie, 
ale zakompleksiona Abby wysyła na nie swoją 
przyjaciółkę Noelle.

KLĄTWA JESSABELLE
Stopklatka piątek 22.30

Horror. Jessie w wyniku tragicznego wypad-
ku traci chłopaka. Postanawia przeżyć żałobę 
w domu swojego ojca, w odludnej Luizjanie. 
Tam znajduje taśmy, które zostawiła dla niej 
nieżyjąca już matka. Na jej powrót od lat czeka 
mrożąca krew w żyłach siła.

DRAKULA: HISTORIA NIEZNANA
TVN piątek 22.55

Horror. Rok 1462, Transylwania. Książę Vlad 
Tepes ma wydać sułtanowi tysiąc chłopców, 
w tym syna, którzy będą służyć w armii Im-
perium Osmańskiego. Wład postanawia oddać 
duszę demonowi, by ratować podwładnych.

FORTECA
TV Puls sobota 20.00

Film akcji. Paul Michaels potrzebuje milionów 
na swoją firmę. Mężczyzna stara się uzyskać 
pomoc od ojca (Bruce Willis). Niespodziewanie 
zaczynają im zagrażać nieznani sprawcy. Udają 
się więc do tajnego schronu. Tam Paul odkrywa 
prawdę o swoim ojcu.

MULHOLLAND DRIVE
Metro sobota 23.00

Thriller. Bohaterkami są Rita i Betty. Pierwsza 
z nich traci pamięć w wypadku samochodo-
wym, do którego doszło na jednej z ulic Holly-
wood, Mulholland Drive. Druga przybywa do 
Kalifornii, by zrobić karierę filmową. Rozpoczy-
nają wspólną wędrówkę przez Los Angeles.

KOCHANY URWIS
TVN7 niedziela 16.10

Komedia. Junior to istny potwór w dziecięcej 
skórze. Ben i Flo Healeyowie są trzydziestym 
pierwszym małżeństwem, które adoptuje nie-
sfornego siedmiolatka. Chłopiec przewraca ży-
cie pary do góry nogami. Pewnego dnia zostaje 
porwany przez seryjnego mordercę. 

W BLASKU NOCY
TVP1 niedziela 22.20

Dramat obyczajowy. 17-letnia Katie cierpi na 
rzadką chorobę genetyczną, która sprawia, że 
nie może wychodzić na słońce. Pewnego wie-
czoru poznaje przystojnego nastolatka z są-
siedztwa, Charliego.

Harry Sanborn (Jack Nicholson), właściciel wy-
twórni płytowej, bardzo zadowolony ze swojego 
życia podstarzały wesoły playboy, umawia się na 
randki wyłącznie z kobietami przed trzydziest-
ką. W trakcie romantycznego weekendu z Marin, 
w domu jej matki nad oceanem, Harry czuje silne 
bóle w klatce piersiowej i trafia do szpitala. Doktor 
Julian Mercer (Keanu Reeves) kategorycznie zabra-
nia pacjentowi wracać do Nowego Jorku. Nie ma 
mowy o podróży w stanie przedzawałowym. Może 
opuścić szpital tylko wtedy, gdy będzie przebywał 
na rekonwalescencji w pobliżu. 

Matka Marin, Erica Barry (Diane Keaton), nie-
chętnie przyjmuje go pod swój dach do czasu wy-
zdrowienia. Harry szybko stwierdza, że ta kobieta 
naprawdę go pociąga. Także Erica, rozwiedziona 
autorka sztuk teatralnych, pomimo swych począt-
kowych obiekcji dotyczących Sanborna, na nowo 
odkrywa znaczenie słowa miłość. Sytuacja kompli-
kuje się, gdy o względy Eriki zaczyna starać się tak-
że trzydziestokilkuletni doktor Julian Mercer. Po 
wyzdrowieniu Harry wraca do domu i do starych 
przyzwyczajeń. Kiedy jednak dochodzi do przeko-
nania, że jego uczucie wobec Eriki nie wygasło, po-
stanawia zdobyć jej serce.

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 267 milionów dolarów, 

kosztował 80 milionów.
J  Wytwórnia Twentieth Century Fox odrzuciła 

propozycję zrobienia filmu, ponieważ 
uważano, że główni bohaterowie są za starzy.

J  Scenarzystka i reżyserka Nancy Meyers 
napisała role Erici i Harry'ego specjalnie 
dla duetu aktorskiego Diane Keaton i Jack 
Nicholson.

J  Pierwsza (aczkolwiek krótka) rozbierana 
scena Diane Keaton.

J  Amerykański plakat do filmu zawierał zdjęcia 
wyłącznie Jacka Nicholsona i Diane Keaton. 
W Japonii jednak do plakatu dołączono 
również duże zdjęcie Keanu Reevesa – ze 
względu na znaczną popularność, jaką aktor 
cieszył tam w tym okresie.

J  Za rolę Keaton otrzymała nominację do 
Oscara dla najlepszej aktorki i zdobyła 
Złoty Glob dla najlepszej aktorki w filmie 
komediowym.

J  Romans filmowy przeniósł się do realnego 
życia – dla Diane Keaton (która jest od niego 
starsza o 18 lat) Keanu Reeves porzucił swoją 
ówczesną dziewczynę, Lynn Collins.
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W 2031 roku na naszej planecie ży-
cie zamiera pod warstwą śniegu i lodu. 
Sprawcami ochłodzenia klimatu są sami 
ludzie, którzy nieudolnie próbowali za-
trzymać efekt cieplarniany.

Jedynymi, którzy przetrwali, są pa-
sażerowie Snowpiercera – pędzącego 
przez śnieżną zamieć pociągu-miasta 
poruszającego się dookoła globu dzięki 
rewolucyjnemu silnikowi potrafiące-
mu generować napędzającą go energię. 
Każdy jego wagon przeznaczony jest do 
wykonywania określonego zadania, ża-
den nie może funkcjonować bez pozo-
stałych. Wszystkie są wypełnione ludź-
mi, których pozycja społeczna jest tym 
niższa, im mieszkają dalej od czoła po-
ciągu. W ostatnich wagonach, gdzie jest 
zimno i nie ma wystarczającej ilości je-
dzenia, mieszkają biedacy. Na przedzie 
pociągu elita pławi się w dostatkach. 
Bogaci pasażerowie luksusowych wa-
gonów żyją na koszt biednej większości. 
Wystarczy iskra, by doszło do rewolucji.  

Ruch oporu, skupiony wokół chary-
zmatycznego Gilliama (John Hurt), wy-
trwale kontynuuje swoją działalność. 
Pewnego dnia, po szczególnie brutalnej 
egzekucji, zapada decyzja o wywołaniu 

kolejnej rebelii, na czele której staje Cu-
rtis (Chris Evans). Zdaje on sobie spra-
wę, że jedyną szansą na powodzenie 
jest pokonanie wszystkich wagonów za 
jednym razem i dotarcie do lokomoty-
wy. Rozpoczyna się brutalna walka. 

Film jest ekranizacją francuskiego 
komiksu „Le Transperceneige".

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 87 milionów dolarów, 

kosztował 39 milionów.
J  Karykaturalna, niemal nie do 

poznania Tilda Swinton, spędzała 
na charakteryzacji dwie godziny.

J  Zdjęcia do filmu kręcono w Pradze. 
W Studio Barrandov wybudowano 
stumetrową makietę pociągu 
i 26 wagonów na hydraulicznych 
podnośnikach, które symulowały 
ruch prawdziwego pociągu.

J  Blok białkowy powstał 
z połączenia wodorostów, cukru 
i żelatyny.

Snowpiercer: Arka przyszłości
TV4 niedziela 20.00

Snowpiercer: Arka przyszłości

Tory  
w śniegu

Na dnie Pacyfiku otwiera się portal 
do innego wymiaru Wszechświata. Na 
Ziemię dostają się Kaiju – potwory wiel-
kie jak drapacze chmur, które niszczą 
miasta i zabijają miliony ludzi. Naukow-
cy pod wodzą aroganckiego dr. Newtona 
Geiszlera (Charlie Day) badają kosmiczne 
monstra, które zamiast krwi mają amo-
niak, i próbują znaleźć ich słabe punk-
ty. Tymczasem armie na całym świecie 
tworzą roboty dorównujące wielkością 
bestiom. Tylko kierowane przez ludzi 
i wyposażone w najnowszą broń maszy-
ny mogą ocalić życie na Ziemi.

Aby obronić się przed przybyszami 
z innego świata, opracowano specjalny 
rodzaj broni, mechy zwane Jaegers. Ro-
boty te musi kontrolować dwóch pilo-
tów, których umysły są połączone przez 
most neuronów. Ale nawet te potężne 
maszyny nie są w stanie przerwać nie-
ustannej nawałnicy potworów. Będące 
na skraju klęski siły broniące ludzkości 
nie mają innego wyboru, jak tylko zwró-
cić się o pomoc do dwójki bohaterów 
z przeszłości – byłego pilota (Charlie 
Hunnam) i niedoświadczonej stażystki 
(Rinko Kikuchi). Oboje poprowadzą le-
gendarnego, choć pozornie przestarza-
łego Jaegera.

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 411 milionów 

dolarów, kosztował 190 milionów.
J  Jaeger waży około 2500 ton, ale 

potrzeba tylko 8 śmigłowców 
CH-47 aby go przenieść. 
W rzeczywistości jeden CH-47 jest 
w stanie podnieść ładunek o masie 
około 13,5 tony.

J  Zaprojektowano około stu Kaiju 
i stu Jaegerów, ale tylko ułamek 
z nich pojawił się w filmie. 

J  „Kaiju” to japońskie słowo, które 
dosłownie tłumaczy się jako 
„dziwna bestia”. 

J  Reżyser Guillermo del Toro 
i scenarzysta Travis Beacham 
przejrzeli piętnaście wersji 
scenariusza. Del Toro pracował od 
17 do 18 godzin dziennie, siedem 
dni w tygodniu, przez 100 dni 
kręcenia filmu.

J  Jednominutowe odliczanie 
eksplozji w filmie trwa  
jedną minutę.

Pacific Rim 
TVN7 niedziela 20.00

Pacific Rim

Gniew 
oceanu
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Cena powrotu

Zdradzony 
policjant

Wszystko zaczyna się od policyj-
nej zasadzki na handlarzy narkotyków 
w jednym z bloków w Los Angeles. Sal-
linger (Steven Seagal) bez trudu załatwia 
oprychów, lecz przeciwstawia się, kiedy 
jego partner chce zabrać sobie znalezio-
ną gotówkę. W efekcie zostaje przez nie-
go postrzelony. Kończy karierę policyjną 

i zamyka się w domku na odludziu, by 
ćwiczyć walkę wręcz i rzucanie nożem, 
medytować, pić ekologiczne wywary 
i myśleć o minionym życiu. Tylko że prze-
szłość raz jeszcze upomina się o niego.

Stary kumpel Connor (Steph DuVall), 
bogaty przedsiębiorca naftowy, ściąga 
go do San Antonio, gdyż ma kłopoty. Ja-
kieś oprychy grożą jemu i córce. Facet 
chce, by Sallinger zastąpił zastrzelone-
go ochroniarza dziewczyny. Ten zgadza 
się nie mając świadomości, że pakuje się 
w sporych rozmiarów rozróbę. I nieraz 
będzie musiał naruszyć prawo, by poka-
zać przestępcom, iż łamanie prawa nie 

popłaca – pisze Michał Zacharzewski na 
stronie zdalaodpolityki.pl.

„Sallinger bez przerwy spuszcza ko-
muś łomot lub kogoś zabija. Wielokrotnie 
może zginąć, ryzykuje w absurdalny spo-
sób, a jednak jakimś cudem przeżywa. 

Sam film jest przyzwoicie zrealizowa-
ny. Ma sprawny montaż, całkiem niezłe 
tempo, pościgi. Trzeba go oglądać ze spo-
rym dystansem, przymykając oko na nie-
doróbki i niekonsekwencje. To jednak film, 
w którym sporo się dzieje, więc miłośnicy 
gatunku będą z niego zadowoleni”.

Cena powrotu
TV Puls piątek 20.00

Film opowiada prawdziwą historię. W tym sen-
sacyjnym dramacie Tom Cruise wciela się w postać 
Barry’ego Seala, człowieka, który swoją biografią 
mógłby obdzielić kilka osób. W wieku piętnastu 
lat był pilotem, jednym z najzdolniejszych, najlep-
szych pilotów Ameryki, miał na koncie również 
udział w wojnie w Wietnamie.

W 1978 roku Barry Seal, amerykański pilot 
pracujący dla Trans World Airlines, zostaje zwer-
bowany przez CIA. Na zlecenie agencji lata samo-
lotem i wykonuje różne misje w Ameryce Połu-
dniowej. Jego działalność przykuwa uwagę kartelu 
z Medellín. Pablo Escobar potrzebuje człowieka 
mającego umiejętności Seala, więc proponuje mu 
współpracę. Przemytnik narkotyków i broni zy-
skał przydomek „Gringo, który zawsze dostarcza 
towar”.

Po odkryciu zdrady, za głowę Seala słynny ba-
ron narkotykowy Pablo Escobar wyznaczył nagro-
dę w wysokości pół miliona dolarów. Za przywie-
zienie go do Kolumbii żywego – milion dolarów. 
Tłem historii jest wielka polityka z najważniejszy-
mi postaciami Ameryki.

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 135 milionów dolarów, 

kosztował 50 milionów.
J  11 września 2015 roku, w trakcie kręcenia 

zdjęć w Kolumbii rozbił się samolot z trzema 
pilotami, członkami ekipy filmu. Dwóch 
zginęło. 

J  Tom Cruise jest wykwalifikowanym pilotem. 
W scenach latania sam pilotuje maszynę, 
nawet w scenie katastrofy, którą widać na 
filmie.

J  Barry Seal w niczym nie przypominał Toma 
Cruise'a. Był dużym, przysadzistym facetem, 
nazywanym „El Gordo” co oznacza „gruby”.

J  Reżyser, Doug Liman opisał film jako 
„zabawne kłamstwo oparte na prawdziwej 
historii”.

J  Sarah Wright, która gra żonę Seala, jest 
w rzeczywistości 21 lat młodsza od Toma 
Cruise'a.

J  19 lutego 1986 roku Seal został zastrzelony 
przez trzech kolumbijskich płatnych 
morderców przysłanych przez kartel 
z Medellín. 

Barry Seal: Król przemytu
TVN7 sobota 20.00

Barry Seal: Król przemytu

Kanciarz  
i oszust

System

Jestem sobą!
Młoda programistka zostaje 

wplątana w kryminalną aferę.
Angela Bennett to programistka 

komputerowa, która całe dnie spę-
dza przed ekranem, podłączona do 
sieci. Dwudziestokilkulatka nie tylko 
pracuje przez internet, ale i prowa-
dzi w nim życie towarzyskie, robi 
zakupy, zamawia jedzenie. Jedyną 
osobą, z którą miewa kontakt osobi-
sty jest jej chora na Alzheimera mat-
ka – reszta to wirtualni znajomi oraz 
współpracownicy z firmy Cathedral 
Software. 

Pewnego dnia bohaterka dostaje 
od kolegi tajemniczy wirus, który ma 
rozpracować. Dzieje się to w przed-
dzień jej pierwszych od wielu lat 
wakacji, a więc do Meksyku Angela 
zabiera dyskietkę z programem. Na 
miejscu stara się pogodzić przyjem-
ność z pracą. To pierwsze zapewnia 
jej uroczy Jack Devlin. Jednak sym-
patia Jacka nie jest bezinteresowna 

i dziewczyna szybko przekonuje się, 
że dla zdobycia dyskietki mężczyzna 
nie cofnie się przed niczym, łącznie 
z próbą zabójstwa. Lecz prawdziwe 
kłopoty zaczynają się, kiedy Angela 
wraca do Stanów i z przerażeniem 
odkrywa, że ktoś wykasował jej dane 
z systemu i nadał nową tożsamość – 
recydywistki Ruth Marx... 

Bohaterka musi stawić czoło po-
tężnej grupie przestępczej oraz odzy-
skać swoją tożsamość. Osamotniona 
dziewczyna walczy o przetrwanie – 
a nawet życie – w stechnicyzowanym 
świecie. 

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 111 milionów 

dolarów, kosztował 22 miliony.
J  Finałowa scena pościgu na 

targach komputerów została 
sfilmowana podczas MacWorld 
Expo w Bostonie w 1994 roku. 
Wystawę w związku z tym 
przedłużono specjalnie o jeden 
dzień.

System
Stopklatka piątek 20.00

Detroit

Uliczna 
wojna

Scenariusz filmu oparty na 
rzeczywistych wydarzeniach. 
Wczesnym rankiem w niedzielę, 
23 lipca 1967 roku, policja przy-
puściła szturm na prowadzony 
bez zezwolenia lokal, w którym 
świętowano powrót czarnoskó-
rych weteranów z wojny w Wiet-
namie. Po licznych aresztowa-
niach, formuje się tłum, który 
rzuca kamieniami w interweniu-
jących policjantów. Dwa dni póź-
niej w motelu Algiers policjanci 
zabijają trzech czarnoskórych, co 
dodatkowo zaognia sytuację. 

Uliczna burda przeradza się 
w kilkudniowe zamieszki, jedne 
z najbardziej krwawych w historii 
USA (zginęły 43 osoby). Na pomoc 
przybywa wezwana przez guberna-
tora Gwardia Narodowa stanu Mi-
chigan oraz oddziały armii Stanów 

Zjednoczonych skierowane przez 
ówczesnego prezydenta Lyndona B. 
Johnsona. 

Wydarzenia oglądamy z trzech 
punktów widzenia. Pierwszy, 
z perspektywy oddziału policjan-
tów, na którego czele stoi Krauss. 
Świetną kreacją popisał się tutaj 
Will Poulter grający policjanta, 
który nie waha się przed użyciem 
broni, no bo „jak mamy ich po-
wstrzymać skoro nie możemy do 
nich strzelać?”. Drugi, z perspekty-
wy ochroniarza Dismukesa (John 
Boyega), który stara się załagodzić 
sytuację między policją a prote-
stującymi. Trzeci wątek skupia się 
na dwójce przyjaciół, z których 
jeden – Fred (Algee Smith) – jest 
wokalistą „The Dramatics”. Z po-
wodu zamieszek trafiają na noc 
do motelu Algiers. Właśnie w tym 
miejscu wszystkie historie splata-
ją się w jedną – historię brutalnego 
przesłuchania, które wymyka się 
spod kontroli.

Detroit
TVP2 niedziela 22.00
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Rząd ogłasza 
szczegóły tarczy 

antyputinowskiej. 
Co zmieni się 
w podatkach

Polski Ład spowodował zamieszanie w rozlicze-
niach z fiskusem. Teraz PiS chce naprawić błędy. 
Właśnie ogłoszono zmiany, które mają w tym 
pomóc.

Rewolucja podatkowa będąca jednym 
z elementów Polskiego Ładu sprawiła, że 
pomimo deklaracji rządu o jej neutralno-
ści, obniżeniu uległo wynagrodzenie czę-
ści z nas. Po wielu głosach sprzeciwu ze 
strony społeczeństwa rządzący postano-
wili wprowadzić pewnego rodzaju korektę 
wcześniejszych założeń, która ma napra-
wić powstałe wcześniej błędy. 24 marca 
odbyła się konferencja prasowa premiera 
Mateusza Morawieckiego, podczas któ-
rej przedstawione zostały szczegóły tych 
zmian. Rząd przedstawił te zmiany, jako 
„tarczę antyputinowską”, która ma chronić 
Polaków przed skutkami konfliktu zbroj-
nego w Ukrainie.

- To są trudne czasy i w związku z tym 
przygotowujemy kolejne elementy tarczy 
antyputinowskiej, która ma przynajmniej 
częściowo chronić polskie rodziny przed 
skutkami wojny, które są okrutne na Ukra-
inie, ale są też bardzo niedobre w i Europie 
i w Polsce – wyjaśnił premier.

Istotnym elementem drugiej genera-
cji Nowego Ładu będzie obniżenie staw-
ki VAT z 17 na 12 proc. dla podatników, 
których dochody mieszczą się w pierw-
szym progu podatkowym (roczny dochód 

w wysokości maksymalnie 120 tysięcy 
złotych). Ministerstwo Finansów wyliczy-
ło, że zmiana ta obejmie 25 milionów Po-
laków, którzy zapłacą podatek niższy o nie-
spełna 30 proc.

Zlikwidowana zostanie też kontrower-
syjna ulga dla klasy średniej. Miała ona 
przysługiwać osobom, których dochód 
zmieściłby się w granicach 68412 - 133692 
zł. Jeśli jednak niepostrzeżenie podatnik 
przestałby mieścić się w tym przedziale, 
np. z powodu nadgodzin, wysokiej premii 

czy utraty zatrudnienia, fiskus wezwałby 
go do zwrotu przyznanej wcześniej ulgi. 
Jeśli jednak w rozliczeniu za 2022 roku za-
stosowanie tego rozwiązania byłoby ko-
rzystniejsze, będzie mógł jednorazowo 
z takiego rozwiązania skorzystać.

Zmienia się również sposób odlicza-
nia składki na ubezpieczenie zdrowotne 
z podstawy opodatkowania dla podat-
ników na podatku liniowym, ryczałcie 
i karcie podatkowej. Wliczenie tej składki 
w koszty będzie możliwe do kwoty 8 700zł 
pod warunkiem rozliczania się na liniowej 
stawce podatkowej.

Istotne zmiany szykują się również dla 
rodziców samotnie wychowujących dzieci. 
Zniknie bowiem wprowadzona niedawno 
ulga w wysokości 1500zł. W zamian za to 
powróci sprawdzony już system, w którym 
rodzic będzie mógł rozliczyć się z dziec-
kiem. Możliwe będzie też dwukrotne (za 
siebie i dziecko) skorzystanie z kwoty wol-
nej od podatku (do 30 tysięcy złotych).

W planach rządu jest również obniże-
nie stawki podatku PIT oraz zmniejszenie 
podatku m.in. na energię elektryczną i gaz. 
Zgodnie z założeniem, prace legislacyj-
ne mają zakończyć się w połowie wakacji 
2022 roku.

W Grajewie zostało podpisane porozu-
mienie partnerskie między Spółdziel-
nią Mleczarską Mlekpol a Warszawską 
Uczelnią Medyczną im. Tadeusza Koź-
luka. Celem nawiązania współpracy 
jest m.in. zacieśnienie kontaktów 
partnerskich, szczególnie w zakresie 
projektów badawczo-rozwojowych 
oraz działań dydaktycznych. Sygnata-
riuszami dokumentu zostali Edmund 
Borawski, prezes zarządu SM Mlekpol 
oraz prof. Waldemar Dębski, rektor 
WUMed.

Zawarta umowa precyzuje 
również inne obszary współpra-
cy. Wśród nich znajduje się m.in. 
podejmowanie inicjatyw w za-
kresie wzajemnego uczestnictwa 
w konferencjach edukacyjnych, 
naukowych, szkoleniach, we-
binariach z udziałem przedsta-
wicieli SM Mlekpol, Centrum 
Badawczo-Rozwojowego – In-
stytutu Innowacji Przemysłu 
Mleczarskiego w Mrągowie oraz 
nauczycieli akademickich War-
szawskiej Uczelni Medycznej. To 
jednak nie wszystko.

- Jako jeden z największych 
podmiotów produkcji mleczar-
skiej w Polsce jesteśmy otwarci 
na przekazywanie doświadcze-
nia, które zdobyliśmy w trakcie 
wieloletniego funkcjonowania 
na rynku. Dlatego niezwykle 
cieszy nas chęć studentów reno-

mowanej Warszawskiej Uczel-
ni Medycznej do poszerzania 
wiedzy, dotyczącej wszystkich 
etapów procesu wytwarzania 
produktów mleczarskich. Na-
biał odgrywa niezwykle istotną 
rolę w diecie człowieka, dlatego 
informacje na temat jego wła-
ściwości są również ważnym 
aspektem w procesie kształce-

nia kadry medycznej. W sytu-
acji pandemicznej, szczegól-
nie mocno przekonaliśmy się, 
jak istotne jest holistyczne wy-
kształcenie medyków, także 
w zakresie właściwego odży-
wiania. Dlatego chcemy umoż-
liwić zainteresowanym studen-
tom zbieranie danych do prac 
dyplomowych i badań, w tym 

informacji związanych z prak-
tycznym funkcjonowaniem 
różnych działów, oferując po-
znanie i poszerzanie wiedzy 
na temat organizacji procesów 
technologii, produkcji i jakości 
wyrobów mleczarskich. Gorą-
co wierzę, że nawiązana współ-
praca będzie niezwykle owocna 
zarówno dla studentów, uczel-

ni oraz naszej Spółdzielni – ko-
mentuje Edmund Borawski, 
Prezes Zarządu SM Mlekpol.

Nawiązanie porozumienia 
umożliwi Warszawskiej Uczel-
ni Medycznej nie tylko na roz-
szerzenie programu nauczania 
o zdobywanie wiedzy i umie-
jętności przekazywanych przez 
praktyków, ale również pozwoli 
promować zasady zbilansowane-
go żywienia.

- Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekpol to niekwestionowany 
lider polskiego mleczarstwa, dla-
tego ważnym aspektem naszej 
kooperacji będą działania służą-
ce budowaniu świadomości nt. 
prozdrowotnych nawyków w die-
cie. Niezwykle cieszy nas per-
spektywa wspólnych inicjatyw 
edukacyjnych, dydaktycznych, 
zwłaszcza w kontekście oferowa-
nia naszym studentom nowych 
możliwości naukowych – ko-
mentuje prof. Waldemar Dębski, 
rektor Warszawskiej Uczelni Me-
dycznej.

Uzupełnieniem aktywno-
ści będą wspólne działania pro-
mocyjne i wizerunkowe, po-
dejmowane z wykorzystaniem 
materiałów prasowych, mediów 
społecznościowych, stron inter-
netowych oraz wydawnictw we-
wnętrznych.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol rozpoczęła 
współpracę z Warszawską Uczelnią Medyczną
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Pierwszy Dzień Wiosny muzycznie 
rozpoczęło Studio Wokalne eMDeK 
z Miejskiego Domu Kultury – Domu 
Środowisk Twórczych w Łomży. 21 
marca wokaliści zaprezentowali kli-
matyczny koncert w Hali Kultury pod 
nazwą „Studio eMDeK śpiewa polskie 
piosenki”. W kolejnym dniu w sali 
MDK – DŚT odbył się  „Wiosenny Kon-
cert”, w którym wystąpili  najmłodsi 
podopieczni, czyli śpiewające KIDSy. 

W muzycznym wydarzeniu, 
które odbyło się w Hali Kultury 
wzięły, udział wokalistki zespo-
łu prowadzonego od 25 lat przez 
instruktorkę, dyrygentkę i woka-
listkę Magdę Sinoff. Nastrojowy 
program z repertuarem pochodzą-
cym z twórczości m.in. Agnieszki 
Osieckiej, Wojciecha Młynarskie-
go, Jonasza Kofty, Kabaretu Star-
szych Panów wykonały: Marta 
Perkowska, Olga Szymańska, Ka-
lina Luchcińska, Oliwia Szmitko, 
Kinga Kossakowska, Dominika 
Szabłowska i Łucja Baczewska. 
Nie zabrakło również występu sze-
fowej Studia Magdy Sinoff,  która 

wykonała utwór Grażyny Łoba-
szewskiej „Ludzie z duszą” dedy-
kując go wszystkim, którzy dzielą 
się swoim sercem i spieszą z po-
mocą uchodźcom z Ukrainy.

Wtorkowy „Wiosenny Kon-
cert” który odbył się w MDK –
DŚT był familijnym, wiosennym 
wydarzeniem. Na scenie wystę-
powali najmłodsi uczestnicy Stu-
dia – śpiewające KIDSy, które 
swoją radością i energią zauro-
czyły przybyłych rodziców i wi-
dzów. W programie znalazły się 
dynamiczne, dziecięce piosenki 
w różnych stylach: bluesie, reg-
gae i muzyce pop. Koncert roz-
poczęło wspólne rozśpiewanie 
i specjalnie przygotowane przy-
witanie publiczności. 

Muzyczny wieczór zakoń-
czyły piosenki o wiośnie, w tym  
utwór „Wiosna śliczna i rado-
sna” Marty Carillon,  do którego 
równo dwa lata temu podczas 
trwającej pandemii najmłodsi 
wokaliści Studia eMDeK nagrali 
teledysk.

eMDeK na wiosnę 

Największa wyspa archipelagu Ka-
raibów, składająca się z kilku wysp 
oraz kilku pomniejszych wysepek. 
Jeden z najbardziej fascynujących 
krajów Ameryki Łacińskiej z natural-
nymi krajobrazami niezwykłej uro-
dy, prawdziwe sanktuarium fauny 
i flory, a także tropikalne plaże, na 
których wciąż można znaleźć niemal 
bezludne zakątki. A do tego bogata 
historia, zachwycająca architektura 
i zabytki oraz gościnni i pełni tem-
peramentu mieszkańcy. Mowa rzecz 
jasna o Kubie, w której w Kolneńskim 
Ośrodku Kultury i Sportu rozkochi-
wał przybyłych na wernisaż wystawy 
fotograficznej Ryszard Sobolewski, 
emerytowany policjant, podróżnik, 
fotoreporter, dziennikarz. 

Przez lata pracował w Cen-
tralnym Laboratorium Krymi-
nalistycznym Komendy Głównej 
Policji jako ekspert fotografii kry-
minalistycznej. W pracy zawodo-
wej specjalizował się w wykony-
waniu badań z zastosowaniem 
fotograficznych technik specjal-
nych. Jego pasją są podróże. Naj-
czętniej wraca do Ameryki Połu-
dniowej. Jak się okazuje do Kolna 
także. 

- Pierwszy raz w Kolnie byłem 
z prezentacją multi-
medialną opowiadają-
cą o Peru. Natomiast 
tym razem postano-
wiłem zaprezentować 
Kubę. To zaledwie 
wycinek Ameryki Po-
łudniowej, która jest 
moją ogromną miło-
ścią. Odwiedziłem już 
wszystkie kraje Ame-
ryki, począwszy od 
samego południa, od 
Ziemi Ognistej, wła-
ściwie od Przylądka 

Horn przez Amerykę Północną, 
po Alaskę – opowiada Ryszard 
Sobolewski. - Natomiast jeśli 
chodzi o Kubę, to, co budzi tam 
ogromny zachwyt to na pewno 
architektura kolonialna. Można 
podziwiać ją począwszy od Try-
nidadu, Cienfuegos, Santa Cla-
ra, Baracoa, która była pierwszą 
stolicą Kuby, aż do Hawany, któ-
ra jest można powiedzieć wizy-
tówką Kuby. Ale to nie tylko za-
bytki. Kuba to także niesamowici 
ludzie, gościnni, życzliwi i bardzo 
otwarci. Mentalność tych ludzi 
jest zupełnie inna. My staliśmy 
się społeczeństwem konsump-
cyjnym, natomiast na Kubie ta 
solidarność międzyludzka jest 
bardzo widoczna i odczuwalna. 
A ich temperament i energia po 
prostu zachwyca – przekonuje 
podróżnik.

Tak naprawdę Ryszard So-
bolewski świat zwiedza i foto-
grafuje od dzieciństwa. Już w 
szkole podstawowej zaczął fo-
tografować. W szkole średniej 

w technikum mechanicznym w 
Węgrowie prowadził pracow-
nię fotograficzną, a jego zdjęcia 
były publikowane w Tygodni-
ku Siedleckim i prezentowane 
na amatorskich wystawach. Sam 
mówi, że jako nastoletni chłopak 
marzył by zostać policjantem, 
dziennikarzem, podróżnikiem 
albo aktorem. Fascynowały go 
odległe lądy, a szczególnie Ame-
ryka Południowa i Środkowa, 
głównie Meksyk. Uwielbiał oglą-
dać relacje z wypraw Toniego 
Halika, Stanisława Szwarca Bro-
nikowskiego. Filmy te jeszcze 
bardziej rozbudzały w nim pra-
gnienia i wiarę w to, że i on, po-
dobnie jak wielcy podróżnicy, 
kiedyś odwiedzi ciekawe miej-
sca. Pierwsze podróże odbył w 
połowie lat osiemdziesiątych, ale 
sytuacja polityczna ograniczyła 
je tylko do niektórych krajów eu-
ropejskich. Marzenia o dalekich 
podróżach zaczęły się spełniać w 
2002 roku, kiedy to udał się do 
Gwatemali. Potem był niepowta-

rzalny w swojej urodzie Meksyk 
i spotkanie ze zdumiewającą kul-
turą Azteków i Majów, następnie 
kolebka Inków - Ekwador. Nie-
zapomnianych wrażeń dostar-
czyła podróż do Peru słynącego 
z Machu Pikchu, Cusco, Arguipy, 
Chan Chan, kanionu del Colca i 
płaskowyżu Nazca. Jednak to 
Ameryka Południowa i Środko-
wa naprawdę zachwyciły Sobo-
lewskiego i tam przede wszyst-
kim chce wracać. 

Wystawa fotograficzna zaty-
tułowana ,,Zakochaj się w Kubie” 
została objęta honorowym patro-
natem Ambasady Kuby w Pol-
sce. Kubańską placówkę dyplo-
matyczną reprezentowała konsul 
Olivia Bosque Gonzalez. 

- Dla mnie to ogromna radość 
ponieważ, ta wystawa przedsta-
wia część mojego kraju. A mogę 
oglądać ją teraz, gdy jestem poza 
nim, w Polsce. Pozwala ludziom 
poznać mój kraj, jego historię, 
kulturę, naturę, sposób w jaki 
żyjemy. To sprawia, że czuję się 

szczęśliwa, ponieważ 
Polska jest zupełnie 
innym krajem niż 
Kuba. Dla Polaków 
Kuba jest czymś eg-
zotycznym. Chciała-
bym żeby jak najwię-
cej osób wybrało się 
na Kubę i poznała jej 
kulturę oraz sposób 
życia tych ludzi, któ-
ry jest piękny. Szukaj-
my tych elementów, 
punktów, które są 
wspólne dla naszego, 

jak i waszego życia – tłumaczyła 
Olivia Bosque Gonzalez. - Kuba 
jest krajem, który ma przepiękną 
naturę i równie pięknych i bar-
dzo przyjaznych ludzi, w sercach, 
których jest niesamowita siła – 
mówiła konsul Republiki Kuby 
w Polsce.

Wernisaż rozpoczął się od 
ciepłych słów powitania ze stro-
ny pani konsul oraz burmistrza 
Kolna  Andrzeja Dudy. Następ-
nie rozpoczęła się niezwykła po-
dróż w świat barwnych fotogra-
fii. Uczestnicy wystawy mogli 
rozkoszować się przepięknymi 
widokami Kuby słuchając opo-
wieści podróżnika, który z praw-
dziwą pasją tchnął życie w foto-
grafie znajdujące się na wystawie. 
Dał im ducha i sprawił, że prze-
stały być anonimowe dla ogląda-
jących.

- Cieszymy się z ponownej 
wizyty pana Ryszarda w Kol-
nie. To charyzmatyczny podróż-
nik. Zaszczytem jest także dla 
nas wizyta konsul Olivii Bosque 
Gonzalez. Dla nas to w pewnym 
sensie podróż na Kubę. Ogląda-
jąc zdjęcia autorstwa pana Ry-
szarda, słuchając jego opowieści, 
możemy poznać ten kraj, odkryć 
go. Kto wie, może wystawa ta za-
inspiruje kogoś do wyjazdu na 
Kubę. Ja osobiście nie odbyłem 
takiej podróży, czego już dziś ża-
łuję - mówił burmistrz Kolna An-
drzej Duda. 

Wystawa została przygoto-
wana wspólnie przez Kolneński 
Ośrodek Kultury i Sportu oraz 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Kolnie.  Można oglądać ją do 9 
kwietnia w Kolneńskim Ośrodku 
Kultury i Sportu. Serdecznie za-
chęcamy i polecamy! 

Zakochaj się w Kubie.  
Ryszard Sobolewski na wernisażu w Kolnie 

Relacja do obejrzenia w Telewizji Narew 
i na www.narew.info



BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44 13ogłoszenia drobne

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. 

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

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

NIERUCHOMOŚCI

OKAZJA. Mieszkanie w Olsztynie - 
Jaroty M-5 73 m2, III piętro. 
Tel. 517 620 160.

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 pew-
ność w rozliczeniach z Urzędem 
Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: 
NOWY ADRES Łomża, ul. Nowo-
grodzka 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. Ser-
wis komputero-
wy i RTV, sprze-
daż sprzętu komputerowego. Tel.86 
216 93 79, kom. 606 468 121, Łomża, 
ul. Wesoła 18B 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

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

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okoliczno-
ściowym i inne imprezy. Tel. 508 637 
509. www.zespol-amor.dzs.pl 
Wesela, imprezy okolicznościowe, 
muzyka romska. Gra, śpiewa i tańczy 
,,Dżudli”. Gwarancja dobrej zabawy. 
Tel. 698 621 178. 

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

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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Do łomżyńskiej komendy zgłosił się 
20-latek, który poinformował, że 
poznał za pomocą jednego z komuni-
katorów kobietę, która wyłudziła od 
niego pieniądze za niepublikowanie 
jego nagiego zdjęcia. Za przestęp-
stwo zmuszenia groźbą do wpłaty 
pieniędzy za zaniechanie upublicz-
nienia kompromitujących zdjęć, grozi 
kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Łomżyńscy policjanci otrzy-
mali kolejne zgłoszenie o wyłu-
dzeniu pieniędzy w zamian za 
niepublikowanie nagiego zdję-
cia pokrzywdzonego. Funkcjo-
nariusze ustalili, że za pomocą 

jednego z komu-
nikatorów niezna-
na kobieta wysłała 
20-latkowi wiado-
mość, że mężczy-
zna bardzo jej się 
podoba. Przez cały 
dzień pisali do sie-
bie, wymieniając 
się informacjami 
o wspólnych pa-
sjach i zaintereso-
waniach. Następnie 
przeszli na transmi-
sję wideo. Kobieta 
wyszła z inicjaty-
wą pokazania swo-
ich ciał, ale męż-
czyzna odmówił. 
Następnego dnia pokrzywdzo-
ny otrzymał od niej wiadomość, 
w której szantażowała go, grożąc 
upublicznieniem jego nagiego 
zdjęcia. Twierdziła, że obserwu-
je go od dłuższego czasu i posia-
da takie właśnie zdjęcia. Mężczy-
zna uwierzył kobiecie i myślał, 
że nagrała go wcześniej bez jego 
wiedzy. Szantażystka dodała, że 
jeżeli nie wpłaci jej pieniędzy 
w kwocie 1000 złotych to roześle 
zdjęcie do wszystkich jego zna-
jomych za pośrednictwem por-
tali internetowych. Swoje zacho-
wanie usprawiedliwiła tym, że 
zbiera pieniądze na biedne i cho-
re dzieci w Afryce. Mieszkaniec 

Łomży powiedział, że na kon-
cie posiada jedynie 400 złotych. 
Po otrzymaniu od niej linku był 
przekonany, że dokonuje prze-
lewu na umówioną kwotę. Za-
logował się na fałszywej stronie, 
wpisując login i hasło. Dał tym 
samym dostęp nieuprawnionym 
osobom do swojego konta. Po 
kilku godzinach 20-latek stwier-
dził, że z jego konta zniknęły 
wszystkie pieniądze w kwocie 
ponad 700 złotych.

Za popełnienie przestępstwa 
zmuszenia groźbą do wpłaty pie-
niędzy za zaniechanie upublicz-
nienia nagich zdjęć, grozi kara do 
3 lat pozbawienia wolności.

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Pol-
skiej, świadom podejmowanych obo-
wiązków policjanta..." - to początek 
roty ślubowania, którą w ubiegłym 
tygodniu wypowiedziało 57 poli-
cjantów - 12 kobiet i 45 mężczyzn. 
Rotę ślubowania przyjął Komendant 
Wojewódzki Policji w Białymstoku 
nadinspektor Robert Szewc. Czworo 
z zaprzysiężonych powiększy szere-
gi łomżyńskiej Policji i po odbyciu 
szkolenia podstawowego rozpocznie 
służbę na rzecz mieszkańców Łomży 
i powiatu łomżyńskiego.

17 marca 2022 roku w sali 
konferencyjnej Oddziału Pre-
wencji Policji w Białymstoku 
odbyło się uroczyste ślubowa-
nie nowo przyjętych funkcjona-
riuszy. Rotę ślubowania od po-
licjantów przyjął Komendant 
Wojewódzki Policji w Białymsto-
ku nadinspektor Robert Szewc. 
W uroczystości uczestniczył rów-
nież Komendant Miejski Poli-
cji w Łomży inspektor Krzysztof 
Woźniewski.

Nowo przyjęci funkcjona-
riusze wypowiedzieli słowa roty 
Ślubowania - „Ja, obywatel Rze-
czypospolitej Polskiej, świadom 

podejmowanych obowiązków 
policjanta, ślubuję: służyć wier-
nie Narodowi, chronić usta-

nowiony Konstytucją Rzeczy-
pospolitej Polskiej porządek 
prawny, strzec bezpieczeństwa 

Państwa i jego obywateli, nawet 
z narażeniem życia. Wykonując 
powierzone mi zadania, ślubu-

ję pilnie przestrzegać prawa, do-
chować wierności konstytucyj-
nym organom Rzeczypospolitej 
Polskiej, przestrzegać dyscypliny 
służbowej oraz wykonywać roz-
kazy i polecenia przełożonych. 
Ślubuję strzec tajemnic związa-
nych ze służbą, honoru, godno-
ści i dobrego imienia służby oraz 
przestrzegać zasad etyki zawodo-
wej".

Aby znaleźć się w tej grupie 
i wypowiedzieć słowa roty, poli-
cjanci wcześniej musieli sprostać 
wymogom stawianym kandyda-
tom do służby i przeszli wszyst-
kie etapy postępowania kwalifika-
cyjnego. W tej uroczystej zbiórce 
wzięło również udział czworo no-
wych funkcjonariuszy, którzy za-
silą szeregi łomżyńskiej jednost-
ki Policji. Zanim jednak młodzi 
adepci będą mogli wesprzeć w co-
dziennej służbie swoich starszych 
kolegów, czeka ich rozpoczyna-
jące się już w wkrótce szkolenie 
w jednej z policyjnych szkół.

W marcowym naborze Ko-
menda Miejska Policji w Łom-
ży "wzbogaciła" się o kobietę i 3 
mężczyzn.

bezpieczeństwo

Nowi funkcjonariusze w szeregach łomżyńskiej komendy 

„Randka” zakończona 
szantażem i utratą pieniędzy Łomżyńscy policjanci zatrzymali pra-

wo jazdy mężczyźnie, który przekro-
czył dozwoloną prędkość w obszarze 
zabudowanym o 75 kilometrów na 
godzinę. W Marianowie 78-latek je-
chał z prędkością 125 kilometrów na 
godzinę. 

W niedzielny poranek (27 
marca) policjanci z łomżyńskiej 
drogówki, zatrzymali do kontroli 
drogowej kierowcę bmw. W Ma-
rianowie na drodze krajowej 61, 
78-latek przekroczył dopuszczal-
ną prędkość w obszarze zabudo-

wanym aż o 75 kilometrów na 
godzinę. Mieszkaniec powiatu 
otwockiego w miejscu gdzie obo-
wiązuje 50 kilometrów na godzi-
nę pędził z prędkością 125 kilo-
metrów na godzinę. Mężczyzna 
stracił prawo jazdy, został rów-
nież ukarany mandatem w wyso-
kości 2500 złotych, a jego konto 
wzbogaciło się o 10 punktów kar-
nych. Miejsce kontroli wskazane 
zostało przez mieszkańców  na 
Krajowej Mapie Zagrożeń Bez-
pieczeństwa.

Za szybko w Marianowie  

Policjanci zatrzymali 49-latka, który 
okradł w kościele mieszkankę Łomży. 
Mężczyzna wykorzystał moment po-
zostawienia torebki na ławce i wyjął 
z portfela 750 złotych. Zgodnie z ko-
deksem karnym za to przestępstwo 
grozi kara do 5 lat pozbawienia wol-
ności.

W ubiegłym tygodniu poli-
cjanci otrzymali zgłoszenie o kra-
dzieży pieniędzy z damskiej to-
rebki w jednym z łomżyńskich 
kościołów. 63-latka w drodze po-
wrotnej do domu zorientowała 
się, że zostawiła w świątyni toreb-
kę. Kiedy wróciła do niej, toreb-
ka była już otwarta, a w portfelu 
brakowało 750 złotych. Pracu-
jący nad sprawą łomżyńscy kry-
minalni ustalili tożsamość po-
dejrzanego. Pomogły im w tym 

nagrania z monitoringu. Poli-
cjanci zatrzymali zaskoczonego 
49-latka w jednej z łomżyńskich 
restauracji. 

Zebrany w sprawie materiał 

dowodowy pozwolił na przed-
stawienie mu zarzutu kradzieży. 
Zgodnie z kodeksem karnym za 
to przestępstwo grozi kara do 5 
lat pozbawienia wolności.

W kościele okradł mieszkankę Łomży 
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Dzięki temu programowi blisko 8 tys. 
podlaskich uczniów klas I-III skorzy-
sta z bezpłatnych lekcji pływania. 
W poniedziałek, 21 marca, podpi-
saną umowę na wsparcie programu 
z budżetu województwa marszałek 
Artur Kosicki przekazał Kazimierzowi 
Gwiazdowskiemu, prezesowi zarządu 
Krajowego Szkolnego Związku Spor-
towego, który odpowiada za realiza-
cję przedsięwzięcia.

Program „Umiem pływać” 
jest finansowany z budżetu Wo-
jewództwa Podlaskiego oraz Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki 
(MSiT). W tym roku samorząd 
przeznaczył na ten cel 100 tys. 
zł, natomiast resort sportu ponad 
1,7 mln zł. To – jak podkreślał 
marszałek Kosicki – rekordowa 
kwota, która pozwoli dzieciom 
z 40 podlaskich gmin na naukę 
pływania i dowóz do basenów 
bez ponoszenia kosztów przez 
ich opiekunów.

– Tu serdeczne podziękowa-
nia należą się posłowi i prezeso-
wi Krajowego Szkolnego Związku 
Sportowego Kazimierzowi Gwiaz-
dowskiemu, bo to dzięki zadekla-
rowanym przez związek środkom 

możemy w tak szerokim zakresie 
ten program realizować – mówił 
Artur Kosicki. – Cieszę się, że aż 8 
tys. dzieci, zwłaszcza z tych miej-

scowości, gdzie dostęp do infra-
struktury sportowej, do basenów 
jest utrudniony, będzie uczyło się 
pływania. Nie muszę przekony-

wać, jak ta aktywność rozwija, jak 
zbawienny wpływ ma na zdrowie 
i jak jest potrzebna, zwłaszcza po 
okresie pandemii – dodał.

Pula pieniędzy przeznaczo-
na dla województwa podlaskie-
go pozwoli objąć programem 
wszystkich chętnych.

– W ubiegłym roku mieliśmy 
800 tys. zł, teraz ta kwota to po-
nad 1,7 mln zł. Dzięki temu praw-
dopodobnie program zostanie 
zrealizowany w 100 proc. – mó-
wił poseł Kazimierz Gwiazdow-
ski.

Uczestnicy inicjatywy objęci 
są 20-godzinnym kursem prowa-
dzonym przez instruktorów, któ-
rzy pomagają dzieciom oswoić 
się z wodą, uczą skoków do wody, 
nurkowania oraz podstawowych 
elementów technicznych kraula 
i stylu grzbietowego.

– Ponadto instruktorzy kładą 
nacisk na przygotowanie dzieci 
do bezpiecznego i rozważnego 
korzystania z otwartych akwe-
nów wodnych – informował 
z kolei Marek Sadowski, wicepre-
zes Podlaskiego Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sportowego.

Koszt całego przedsięwzię-
cia dla województwa podlaskiego 
w tym roku zamknie się w kwocie 
około 2,5 mln zł. Z tego tylko oko-
ło 20 proc. kosztów poniosą gmi-
ny. W ramach programu opłacany 
jest instruktor, dojazd i basen.

Program cieszy się dużą po-
pularnością również w kraju. 
W tym roku MSiT przeznaczy-
ło na ten cel 16 mln zł. Skorzysta 
z niego około 70 tys. dzieci.

Kolejna edycja „Umiem pływać”  
w województwie podlaskim

Turniej 
charytatywny 

Samorząd Studencki ANSŁ zorga-
nizował charytatywny turniej piłki 
nożnej. Podczas wydarzenia wśród 
uczestników zbierane były środki na 
ratowanie Filipka Nowackiego, 18 
miesięcznego chłopca walczącego 
z chorobą rdzeniowego zaniku mię-
śni (SMA). W turnieju zagrało pięć 
drużyn. Zawody były również okazją 
do integracji studentów i studentek 
poszczególnych kierunków. W roz-
grywkach wzięli udział także studen-
ci Erasmus+. 

Zachęcamy do wsparcia 
zbiórki na rzecz Filipka Nowac-
kiego – www.siepomaga.pl/fi-
lip-nowacki. Małemu miesz-
kańcowi Łomży można także 
przekazać 1% podatku. Numer 
KRS 0000396361, Cel Szczegó-
łowy 1% ,,0160234 Filip”. 

W tej rywalizacji jak zwykle liczyła się przede 
wszystkim dobra zabawa, chociaż piłkarskich emo-
cji także nie brakowało. Na Boisku Orlik przy ul. 
Bernatowicza odbył się jak co roku mecz z okazji 
rozpoczęcia wiosny oraz Światowego Dnia Zespołu 
Downa. W szranki stanęły  drużyny Zespołu Szkół 
Specjalnych i Urzędu Miejskiego. Wśród kibiców nie 
zabrakło nauczycieli, rodziców, uczniów, urzędni-
ków i gości specjalnych – rumuńskich i amerykań-
skich żołnierzy NATO, którzy przyjechali specjalnie 
na to wydarzenie z jednostki w Bemowie Piskim.

Towarzyski mecz piłki nożnej z okazji 
pierwszego dnia nowej pory roku oraz Świa-
towego Dnia Zespołu Downa pomiędzy Ze-
społem Szkół Specjalnych, a Urzędem Miej-
skim to już tradycja. Do wiosennych zmagań 
na boisku sumiennie przygotowują się zarów-

no uczniowie jak urzędnicy – w tym roku pod 
fachowym okiem trenera Hieronima Łady.

- Traktujemy to spotkanie jako dobrą 
zabawę i czas, który możemy poświęcić 
uczniom Zespołu Szkół Specjalnych  – mówi 
prezydent Mariusz Chrzanowski, podkreśla-
jąc, że ma ono także wymiar integracyjny.

Potwierdza to Łukasz Kacprowski, na-
uczyciel   wychowania fizycznego w Zespole 
Szkół Specjalnych i dodaje:   - Mecz z okazji 
pierwszego dnia wiosny jest poprzedzony in-
tensywnymi przygotowaniami. Towarzyszą 
temu ogromne, pozytywne emocje, co ma 
wpływ na efekt wychowawczy.

Umiejętności piłkarskie uczniów i urzęd-
ników mieli okazję podziwiać rumuńscy 
i amerykańscy żołnierze NATO, którzy na co 

dzień stacjonują w Bemowie Piskim. Razem 
z uczniami, nauczycielami, rodzicami i urzęd-
nikami kibicowali zawodnikom.

– Cieszymy się, że możemy uczestniczyć 
w tak radosnym wydarzeniu, poprzez które 
żołnierze NATO mają okazję zaznaczyć swo-
ją obecność w Polsce – mówi Monika Strzy-
żewska, opiekunka i tłumaczka grupy, która 
odwiedziła nasze miasto, przypominając, że 
wojskowi planują udział także w innych im-
prezach w mieście.  

Piłkarska rywalizacja rozstrzygnęła się 
dopiero w rzutach karnych, które lepiej wy-
konywali uczniowie ZSS. W regulaminowym 
czasie padł bowiem remis 13:13.

Spotkanie zakończyło się uroczystym wręcze-
niem pucharu zwycięzcom, medali i pamiątek.

Wiosna na sportowo  
w międzynarodowym towarzystwie
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