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Podobnie dociekliwi i kre-
atywni w dostrzeganiu pro-
blemów świata byli  8-letni 
Filip i  9-letni Kacper, a ich in-
wencja mogłaby spowodować 
u rozmówców wypieki. Mowa 
o przemiłych, młodych łom-
żyniakach, którzy odwiedzili 
redakcję Telewizji Narew pod-
czas Nocy Muzeów 2019. 

Redakcja Grupy Medialnej 
Narew jest tej nocy z łomżynia-
kami od lat. Proponowaliśmy 
m. in. projekcje unikalnych fil-
mów, sesje nagraniowe życzeń 
i pozdrowień, kontakt z plasty-
ką, rozmowy na każdy temat. 
Mogliśmy to robić, bo to była 
„cicha noc” na miejskiej Sta-
rówce. W ubiegłym i tym roku 
nie ma już mroku, tylko dysko-
tekowy pląs reflektorów. I nie 
ma już ciszy, tylko ryk. I jest to 
celowy zabieg. Dlaczego? 

Niektórzy z naszych gości 
tego wieczoru, tak jak Zuzia 
z tatą, zdążyli zanim jeszcze 
pogoda postanowiła przynieść 
ulgę spragnionej ziemi wody. 
Z kolei przyszłych małżon-
ków, którzy jak zdradzili na 
ślubnym kobiercu staną już 

za trzy miesiące, i ich przyja-
ciół niesamowicie silna ulewa 
zastała na Starym Mieście. 
W naszych progach stanę-
li solidnie przemoczeni. Nie 
przeszkodziło to jednak, by 
w ciepłej atmosferze poroz-
mawiać o przyszłych planach 
narzeczonych. 

I tak z jednych zdejmo-
waliśmy przemoczone kurtki. 
Innych, zwłaszcza tych naj-
młodszych, częstowaliśmy 
cukierkami i czekoladowym 
ciastem. Tym, którzy postano-
wili zostać z nami na dłużej, by 
obejrzeć łomżyńską premierę 
filmu „Jako w niebie, tak i w Ko-
mańczy” o Prymasie Tysiąclecia 
serwowaliśmy gorącą herbatę. 
Spędzaliśmy razem miły czas, 
choć za oknem dudniło i bły-
skało. Przyroda i ludzie. 

Za każde odwiedzi-
ny i miłe słowo dziękujemy. 
Mamy nadzieję, że redakcja 
Telewizji Narew była dla Pań-
stwa ciekawym przystankiem 
w tej nocnej podróży, choć 
trzeba przyznać w tym roku 
niełatwej. Do zobaczenia pod-
czas kolejnej Nocy Muzeów. 

Noc Muzeów 2019. Dziękujemy, że byliście z nami
Jak często szczotkuje Pani kolana? Z odpowiedzią na pytanie 7-letniej Eli, wcielającej się w tę wyjątkową noc, w rolę Pani Redaktor, niejeden z gości programu „Na Starym Rynku” miałby niemały 

kłopot. Nawet jej przyjaciółka miała chwilę zawahania, by w konsekwencji stwierdzić, że jednak szczotkuje włosy, a nie kolana. 

Wszystkim gościom tej wyjątkowej nocy w Telewizji Narew, serdecznie dziękujemy. Zapraszamy nie tylko od święta
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O udział w wyborach zaapelowali 
przedstawiciele świata nauki, ochro-
ny zdrowia, przedsiębiorców i studen-
tów a także samorządu z wojewódz-
twa podlaskiego, wśród nich również 
marszałek Artur Kosicki. W niedzielę 
26 maja po raz czwarty od wejścia 
Polski do Unii Europejskiej będziemy 
brać udział w wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego. 

- Frekwencja w Polsce w tych 
wyborach jest bardzo niska, pra-
wie o połowę niższa niż w innych 
krajach UE – przytacza wypo-
wiedź marszałka portal Wrota 
Podlasia. - Obecny Parlament 
Europejski będzie decydował 
o ostatecznym kształcie przy-
szłego budżetu Unii, a z naszej 
perspektywy ma to ogromne 
znaczenie.

Artur Kosicki zapowiedział 
także, iż w najbliższych dniach 
mieszkańcy województwa po-
winni otrzymać jego list zachę-
cający do udziału w wyborach 
i głosowania - zgodnie ze swoimi 
przekonaniami. - Wspólnie za-
dbajmy o to, by reprezentacja nie 
tylko naszego regionu, ale i kra-
ju była silna i przygotowana, by 
walczyć o interesy naszego kraju 
– zakończył.

Wielki rozwój naukowy
Jak relacjonują Wrota Podla-

sia, apel o udział w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego wysto-
sowany został w Uniwersyteckim 
Centrum Kultury znajdującym się 
na terenie Kampusu Uniwersytetu 
w Białymstoku. Nieprzypadkowo, 
bo uczelnia na budowę kompleksu 
przy ul. Ciołkowskiego 1 pozy-
skała prawie ćwierć miliarda zło-
tych, w zdecydowanej większości 
pochodzących właśnie z funduszy 
Unii Europejskiej.

Prof. Robert Ciborowski, rek-
tor Uniwersytetu w Białymstoku, 
wspominając o rozwoju uczelnia-
nej infrastruktury podkreślił także 
inny ważny aspekt, jaki uczelnia 
wynosi z obecności Polski w UE. 

- Możliwość internacjona-
lizacji sprawia, że nasi studenci 

i pracownicy mogą wyjechać za 
granicę, możemy gościć ogromne 
rzesze studentów. I to jest war-
tością samą w sobie. Unia Euro-
pejska daje nam olbrzymi zakres 
możliwości rozwoju akademic-
kiego i naukowego. Zachęcam, 
by ten projekt europejski dalej 
wspierać – zaapelował.

Rektor Politechniki Bia-
łostockiej, prof. Lech Dzienis 
wspomniał, iż jego uczelnia sko-
rzystała już ze wsparcia unijnego 
na prawie 400 mln zł na różne 
projekty. - Fundusze unijne po-
zwoliły polskim uczelniom osią-
gnąć wyżej niż średni poziom, 
jeśli chodzi o wyposażenie ba-
dawcze i naukowe laboratoriów. 
Dostrzegam to na każdym kroku 
jako przedstawiciel krajowych 
władz Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich. 
Bez aktywnego uczestnictwa 
w Parlamencie Europejskim nie 
jest możliwy dalszy rozwój – 
stwierdził.

Jeden głos – ogromne znaczenie
W imieniu samorządowców 

– oprócz marszałka wojewódz-

twa - wypowiedzieli się prze-
wodniczący Konwentu Powia-
tów Województwa Podlaskiego 
-  Bogdan Zieliński, starosta 
wysokomazowiecki oraz  Grze-
gorz Jakuć, wójt gminy Turośń 
Kościelna, jako przewodniczący 
Związku Gmin Wiejskich Woje-
wództwa Podlaskiego.

- Wybory europejskie w świa-
domości naszych mieszkańców 
są odległe, jak przysłowiowa 
Bruksela. Warto jednak iść na te 
wybory, bo ich wynik wpływa na 
codzienne życie mieszkańców – 
mówił Bogdan Zieliński.

Wójt Grzegorz Jakuć dodał: - 
Wbrew potocznym opiniom, co 
znaczy jeden głos, ten glos w uję-
ciu globalnym i masowym ma 
bardzo duże znaczenie. Zachęca-
my do udziału w wyborach zgod-
nie z ideą „nic o nas bez nas”.

Swoje wsparcie apelu do 
udziału w wyborach przekazali 
także przedstawiciele ochrony 
zdrowia i biznesu. - Nasze woje-
wództwo i nasze placówki ochro-
ny zdrowia w ciągu tych 15 lat 
bardzo się zmieniły. Bez dalsze-
go wsparcia, które jest potrzebne 

także z poziomu europejskie-
go, dalszy ich rozwój nie będzie 
możliwy - dyrektor Białostockie-
go Centrum Onkologii, Magda-
lena Borkowska.

W imieniu przedsiębior-
ców głos zabrał szef Podlaskiej 
Rady Przedsiębiorczości przy 
Marszałku i jednocześnie m.in. 
Przewodniczący Rady Nad-
zorczej Jagiellonii Białystok - 
Wojciech Strzałkowski. - Jako 

Polacy jesteśmy europejczyka-
mi do ponad 1000 lat. Instytu-
cje europejskie są nam bliskie 
i bardzo potrzebne. Dlatego tak 
ważne jest, by uczestniczyć w ży-
ciu społecznym i gospodarczym 
w Europie. Apelujemy, idźmy do 
wyborów i oddajmy głos na swe-
go wybranego przedstawiciela – 
przekonywał.

Studenckie wsparcie dla Europy
Środowisko studenckie repre-

zentowały przedstawicielki Era-
smus Student Network. Justyna Za-
lesko opowiedziała o kampaniach 
informacyjnych „Studenci głosują” 
kierowanych do polskich studen-
tów oraz „Erasmus goes voting” 
przeznaczonych do studentów za-
granicznych studiujących w Polsce. 
- Jako organizacja działamy dzięki 
europejskiemu programowi Era-
smus +, bez niego niemożliwa by-
łaby wymiana młodzieży – przypo-
mina Justyna Zalesko.

Z kolei Heta Santamäki, 
studentka z Finlandii, studiu-
jąca w Białymstoku socjologię, 
wspomniała, iż weźmie udział 
w wyborach w Polsce odda-
jąc głos w fińskim konsulacie 
w Warszawie. - Potrzebujemy 
współpracy na poziomie europej-
skim, a udziałem w głosowaniu 
pokazujemy, że wspieramy wiele 
inicjatyw w tym np. system wy-
miany studentów Erasmus.

wybory europejskie
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Informator wyborczy 
Już w najbliższą niedzielę, 26 maja, odbędą w Polsce wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Nasz kraj ma do obsadzenia 51 mandatów (może być 52 jeżeli 
Wielka Brytania opuści UE).

Województwo podlaskie stanowi jeden okręg wyborczy z warmiń-
sko – mazurskim. Każdy z głosujących otrzyma kartę z nazwiskami 
kandydatów ułożonymi na listach komitetów wyborczych (naszym 
okręgu jest  ich 6). Regułą jest zaznaczenia znaku „x” w kratce przy 
jednym tylko nazwisku.

Lokale wyborcze – na ogół w tych samych miejscach, gdzie odby-
wały się np. wybory samorządowe w ubiegłym roku – będą otwarte 
w godzinach 7:00 – 21:00.

Frekwencja ma w tych wyborach większe znaczenie niż w innych. 
Od niej bowiem zależy ile mandatów przypadnie na poszczególne 
okręgi. Od początku obecności Polski w Unii Europejskiej okręg pod-
lasko – warmińsko – mazurski nie wprowadził do Parlamentu Euro-
pejskiego więcej niż dwóch przedstawicieli.                

Zadecydujmy mądrze

O jak najpowszechniejszy udział w wyborach zaapelowali samorządowcy, studenci, rektorzy wyższych uczelni w Białymstoku
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Krzysztof Jurgiel na 
Ziemi Łomżyńskiej

Sympatia i duże zainteresowanie – tak Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa, po-
seł, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego opisuje atmosferę 
spotkań, jakie odbywa od kilku tygodni w województwie podlaskim i warmińsko – mazur-
skim.  Wspierany jest mocno przez lokalnych parlamentarzystów i samorządowców PiS. 
Np. na Ziemi Łomzyńskiej towarzyszyli mu posłowie Bernadeta Krybicka i Kazimierz 
Gwiazdowski, starosta łomżyński Lech Szabłowski czy burmistrz Kolna Andrzej Duda.

Zapytaliśmy Krzysztofa Jurgiela czy spotkania przyniosły mu jakś nową wiedzę o re-
gionie.    

- Problemy, o których rozmawiamy podczas tych spotkań są mi oczywiście znane. 
Jestem z tego regionu, od lat zajmuję się sprawami rolnictwa i rozwoju wsi. To jednak 
jest szczególnie cenne, gdy można bezpośrednio usłyszać opinie rolników, mieszkańców 
wsi. To oni najlepiej znają problemy opłacalności produkcji, wysokości dopłat, ale  także 
stanu dróg lokalnych. To są bolączki wsi i małych miasteczek. Chcemy w ramach nowej 
europejskiej polityki rolnej wprowadzić programy ożywiania małych miasteczek, zabiegać 
o równe dopłaty. Mówię też o innych działaniach naszego rządu i sprawach o jakie trzeba 
będzie walczyć w Brukseli – mówił Krzysztof Jurgiel na spotkaniu w Stawiskach.

Poseł był jednym z inicjatorów Programu Polski Wschodniej. Krzysztof Jurgiel zapo-
wiada starania o jego wznowienie i wzbogacenie np. o rozwój sieci gazowej, modernizację 
linii energetycznych, cyfryzację. Rolnictwo jest jednak  podstawowym tematem dyskusji 
podczas spotkań. W Stawiskach, Śniadowie czy Goniądzu Krzysztof Jurgiel prezentował 
kulisy negocjacji nad np rozporządzeniami dotyczącymi rynków rolnych czy Krajowego 
Planu Strategicznego, który powstaje w Ministerstwie Rolnictwa.

- Kluczowa jest tu rola samorządów i ośrodków doradztwa rolniczego, aby plany do-
kładnie odzwierciedlały lokalne potrzeby, które trzeba zaspokajać – dodał.

Krajowy Plan Strategiczny to nowatorskie rozwiązanie przygotowywane przez rząd 
Prawa i Sprawiedliwości.

- Będzie to przede wszystkim diagnoza stanu obecnego już dokonana przez rząd.  
Kolejna część to wykaz zadań do zrealizowania w obszarach wiejskich, czyli środki na 
płatności obszarowe, na interwencję rynkową, na modernizację gospodarstw, na ochronę 
środowiska, na jakość życia na obszarach wiejskich, czyli np. drogi czy kanalizację. To 
wszystko będzie dzielone na „koperty” wojewódzkie, a dalej w regionach przez urzędy 
marszałkowskie – tłumaczył.  

Łomżyńska 
urologia  

z nowym sprzętem 
Blisko półtora miliona złotych otrzymał Szpi-
tal Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Łomży na zakup aparatury me-
dycznej dla Pionu Urologicznego. 

- Urologia, to jeden z lepszych od-
działów w Łomżyńskim szpitalu. Mamy 
tu znakomitych specjalistów. Dlatego tak 
ważne jest  inwestowanie w ten oddział 
– mówi Marek Olbryś, wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego.  

Dzięki temu możliwe będzie przy-
spieszenie diagnostyki I leczenia pacjen-
tów oraz wzrost skuteczności i poziomu 
bezpieczeństwa. Ponadto nowy sprzęt, 
to szansa na  zmniejszenie inwazyjności 
działań do minimum w zakresie chorób 
urologicznych, a tym samym poprawa 
komfortu pacjentów. 

-W naszym budżecie jest niewiele 
środków, które możemy przeznaczyć na 
inwestycje sprzętowe. Te 1,5 miliona, 
które naszemu szpitalowi przyznał za-
rząd województwa podlaskiego pokryje 
niemał całą wartość projektu dotyczące-
go oddziału urologicznego. Jestem prze-

konany, że dzięki temu będziemy mogli 
jeszcze skuteczniej leczyć pacjentów 
- wyjaśnia Mariusz Obrycki, dyrektor 
Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Łomży. 

Łomżyńska urologia to obecnie od-
dział na 20 łóżek, który przyjmuje bli-
sko 2,5 tysiąca pacjentów rocznie. Pro-
wadzi leczenie zabiegowe, zachowawcze 
i diagnostykę chorób układu moczowego 
u kobiet i mężczyzn. Nowy sprzęt, bę-
dzie wykorzystywany zarówno przy za-
biegach jak i diagnostyce.  

- Ponad 30 procent pacjentów trafia 
do nas z problemami onkologicznymi. 
Diagnostyka jest więc niezmiernie ważna 
- tłumaczy dr Marek Załęski, kierownik 
oddziału. - Większość zabiegów urolo-
gicznych to zabiegi endoskopowe, które 
są znacznie mniej inwazyjne a ponadto 
skracają czas hospitalizacji. Niestety, ten 
sprzęt się zużywa, wielokrotnie już wy-
magał naprawy, dlatego nowe elementy 
wyposażenia są nam niezbędne – dodaje 
kierownik.

Stół endoskopowo-operacyjny z sie-
dziskiem dla operatora; aparat USG, la-
paroskop z torem wizyjnym i osprzętem, 
ureterorenoskopy, cystoskopy (sztywne 
i giętkie) oraz aparat do znieczulenia po-
winien trafić do szpitala jeszcze w tym 
roku. 

Krzysztofowi Jurgielowi towarzyszyli na spotkaniu z mieszkańcami Stawisk (od lewej ) burmistrz 
Agnieszka Rutkowska, poseł Kazimierz Gwiazdowski i burmistrz Kolna Andrzej Duda

Blisko 1,5 miliona złotych dla łomżyńskiego szpitala. Od lewej: dyrektor placówki Mariusz Obrycki, 
wicemarszałek Marek Olbryś, kierownik urologii Marek Załęski i Marek Malinowski z zarządu 
województwa podlaskiego

Mamuśki mają wychodne. Do Kina 
Millenium
Repertuar 24 – 30 maja 

Piątek 24 maja
Duża sala: Aladyn -  godz 15:30 
i 18:00; Topielisko. Klątwa La Lloro-
ny – godz. 20:30.   
Mała sala: John Wick 3 – godz. 13:30 

i 18:00; Słodki koniec dnia – godz. 
16:00; Gloria Bell - godz. 20:30. 
Sobota 25 maja
Duża sala:  Aladyn – godz. 10:30, 
13:00, 15:30 i 18; Topielisko. Klątwa 
La Llorony – godz. 20:30. 
Mała sala: Kraina cudów – godz. 
11:30; John Wick 3 – godz. 13:30 
i 18:00; .Słodki koniec dnia – godz. 
16:00; Gloria Bell - godz. 20:30. 
Niedziela 26 maja
Duża sala:  Aladyn – godz. 10:30, 
13:00, 15:30 i 18:00; Topielisko. Klą-
twa La Llorony – godz. 20:30.  
Mała sala: Kraina cudów – godz. 
9:45; Gloria Bell - godz. 11:30. John 

Wick 3 – godz. 13:30 i 18:00; Słodki 
koniec dnia – godz. 16:00;  Mamuśki 
Mają Wychodne - godz 20.30.  
Poniedziałek 27 maja
Duża sala:  Aladyn – godz. 13:00, 
15:30 i 18:00; Topielisko. Klątwa La 
Llorony – godz. 20:30. 
Mala sala:  John Wick 3 – godz. 13:30 
i 18:00;  Słodki koniec dnia – godz. 
16:00;  Gloria Bell - godz. 20:30.
Wtorek 28 maja
Duża sala: Aladyn – godz. 13:00, 
15:30 i 18:00; Topielisko. Klątwa La 
Llorony – godz. 20:30. 
Mała sala: John Wick 3 – godz. 13:30 
i 18:00;  Słodki koniec dnia – godz. 

16:00;  Gloria Bell - godz. 20:30.
Środa 29 maja
Duża sala:  Duża sala: Aladyn – godz. 
13:00, 15:30 i 18:00; Topielisko. Klą-
twa La Llorony – godz. 20:30. 
Mała sala: John Wick 3 – godz. 13:30 
i 18:00;  Słodki koniec dnia – godz. 
16:00;  Gloria Bell - godz. 20:30.
Czwartek 30 maja
Duża sala:  Duża sala: Aladyn – godz. 
13:00, 15:30 i 18:00; Topielisko. Klą-
twa La Llorony – godz. 20:30. 
Mała sala: Słodki koniec dnia – 
godz. 16:00;  John Wick 3 – godz. 
18:00; Gloria Bell - godz. 20:30.
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RYBIŃSKI
ANDRZEJ 

KONCERT

„Nie liczę godzin i lat!”

27 maja godz. 19.00 
Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich

Bilety do nabycia w Telewizji Narew, Stary Rynek 13 Łomża
19:36 Tel. 862 167 444

Sypie się harmonogram prac przy 
budowie ekspresowej drogi S61, czyli 
Via Baltica. Już od miesięcy wiadomo, 
że z poślizgiem - nie wiadomo jesz-
cze jak wielkim - rozpoczną się prace 
na odcinku od obwodnicy Suwałk do 
granicy z Litwą w Budzisku oraz na 
dwóch fragmentach "łomżyńskiej" 
części  trasy: od obwodnicy Szczu-
czyna do Stawisk oraz od Stawisk do 
węzła "Kolno" w okolicach Kisielnicy. 
W dodatku Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad ogłosiła, że 
"odstępuje" od umowy na kolejny 
odcinek od węzła "Podborze" w oko-
licach Ostrowi Mazowieckiej do Śnia-
dowa.   

Rozstanie z firmą Rubau Pol-
ska to kwestia ostatnich dni, choć 
zanosiło się na to od miesięcy. 
Jak czytamy na stronie Gene-

ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad:  „Po wielokrotnych 
wezwaniach Generalnego Wy-
konawcy, firmy Rubau Polska 
Sp. z o.o., do rzetelnej i zgodnej 
z podpisanymi umowami realiza-
cji kontraktów na odcinkach S7 
węzeł Warszawa Lotnisko - wę-
zeł Lesznowola (woj. mazowiec-
kie) oraz S61 Podborze - Śniado-
wo (woj. mazowieckie/podlaskie) 
GDDKiA podjęła decyzję o od-
stąpieniu od umów z wykonawcą 
tych inwestycji”.

Inwestor uzasadnia to także 
bardziej szczegółowo. Przypo-
mina, że budowa S61 na odcinku 
Podborze – Śniadowo realizowa-
na ma być w systemie „Projektuj 

i buduj”. Na etapie procedury 
przetargowej GDDKiA ocze-
kiwała odpowiedzi na szereg 
pytań technicznych.”W odpo-
wiedzi wykonawca potwierdził 
możliwość realizacji zamówie-
nia, zgodnie ze złożoną przez 
siebie oferta. 30 stycznia 2018 
r., w dwa miesiące po wyłonie-
niu najkorzystniejszej oferty, 
konsorcjum firm z liderem Ru-
bau Polska Sp. z o.o. podpisało 
z GDDKiA umowę na realiza-
cję odcinka o długości 19,46 km. 
Pierwszy etap, czyli prace pro-
jektowe, miał zakończyć się do 
30 listopada 2018 r. złożeniem 
wniosku o ZRID (Zezwolenie 
na Realizacje Inwestycji Drogo-

wej). Wniosek nie został złożo-
ny do dziś, co czyni nierealnym 
dotrzymanie pozostałych termi-
nów realizacji odcinka, łącznie 
z datą zakończenia robót przy-
padająca na 30 listopada 2020 r.

Mimo wezwań do przyspie-
szenia prac, wykonawca mnożył 
przedstawiane problemy, a nawet 
zażądał gwarancji zapłaty (czy-
li potwierdzenia wypłacalności 
Skarbu Państwa reprezentowa-
nego przez GDDKiA). Gdy ją 
otrzymał, stwierdził autorytatyw-
nie, że gwarancja w takiej postaci 
go nie zadawala. W tej sytuacji 
Inwestor (GDDKiA) zdecydo-
wał o odstąpieniu od umowy”.

Dyrekcja przypomina także 

najważniejsze dla całej sprawy 
daty: 29 kwietnia 2017 – ogło-
szenie przetargu, 28 listpada 
2017  - wybór najkorzystniejszej 
oferty, 30 stycznia 2018 – pod-
pisanie umowy. Pozostałe daty, 
łącznie z terminem zakończenia 
robót 30 listopada 2020 mają do-
pisek „zagrożona”.   

Inwestycja na S61, której do-
tyczą problemy to m.in. niespeł-
na 19,5 kilometra głównej trasy 
od węzła „Podborze” koło Ostro-
wi Mazowieckiej do węzła „Śnia-
dowo”, a dodatkowo przebudowa 
dwóch fragmentów drogi krajo-
wej S8 i wojewódzkiej 627 (łącz-
nie 6,5 km). Wartość kontraktu 
to ponad 479 milionów złotych.  

Zaraz po ogłoszeniou decy-
zji o zerwaniu kontraktu z firmą 
Rubau GDDKiA  

ITD wraz policją  
kontroluje i edukuje

Wspólne działania kontrolne przeprowadziła Inspekcja Transportu Drogowego 
oraz policja  na drogach Mazowsza, Podlasia oraz Warmii i Mazur. 

Łomżyńska część akcji polegała na sprawdzeniu  autobusów, cię-
żarówek oraz aut dostawczych na drogach powiatu łomżyńskiego. 
Kontrole dotyczyły  m.in. trzeźwości kierujących, stanu technicznego 
samochodów, czasu pracy kierowców oraz sposobu  przewożenia osób 
i rzeczy. Stanowisko ustawione było między innymi na ulicy Zjazd 
w Łomży, na drodze krajowej nr 61.

Szczegółowym kontrolom poddane zostało łącznie 93 pojazdy, 
w tym 49 ciężarówek i 8 autobusów. Mundurowi ujawnili 8 przy-
padków przekroczenia prędkości przez pojazdy ciężarowe. W związ-
ku z nieprawidłowościami zatrzymano 10 dowodów rejestracyjnych. 
Tradycyjnie, sprawdzana była też trzeźwość siedzących za kierownicą 
– wszyscy kontrolowani kierowcy byli trzeźwi.

Ogólne wyniki działań ITD i policji zakończyły się m. in. dwoma 
postępowaniami administracyjnymi z zagrożeniem karami w łącznej 
kwocie 2 tysięcy 500 złotych, a za stwierdzone naruszenia z zakresu 
ustawy o transporcie drogowym 7 postępowań wyjaśniających na sumę 
6 tysięcy 900 złotych. Za naruszenia przepisów ustawy prawo o ruchu 
drogowym na kierowców nałożono 33 mandaty karne na kwotę 5 ty-
sięcy 520 złotych, natomiast za naruszenia przepisów ustawy o trans-
porcie drogowym 19 mandatów na sumę 1 tysiąca 800 złotych.

Ponadto inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny jednego po-
jazdu za zły stan techniczny.

Śliska Via Baltica
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Gromy, błyskawice i ulewa nie po-
wstrzymały dobrej zabawy w piątej 
edycji akcji  Motoserce, która zago-
ściła na łomżyńskiej Starówce. Orga-
nizatorem imprezy było tradycyjnie 
Stowarzyszenie Motocyklistów Łom-
żyńskich „Wild Dogs”.    

Główne założenia Motoserca 
– odkładając na chwilę na dalszy 
plan dobrą zabawę- to promowa-
nie krwiodawstwa i bezpiecznych 
zachowań na drodze. Wszystkie 
cele zostały osiągnięte. Jak podają 
organizatorzy, krew na łomżyń-
skim Starym Rynku oddało ponad 
120 osób. Do dyspozycji dawców 
były stanowiska w dwóch specjal-
nych autobusach, a dodatkowo 
także w holu Urzędu Miejskiego. 
Życiodajny lek uzupełni zapasy 
przed najtrudniejszym w krwio-
dawstwie sezonem letnim.

Kwestie bezpieczeństwa 
w ruchu na drogach organiza-
torzy zaprezentowali za pomocą 
efektownej parady maszyn ulica-
mi Łomży z udziałem około 400 
motocyklistów. Na Starym Ryn-
ku dodatkowo odbyły się prezen-
tacje samochodów sportowych, 
pokazy ratownictwa i pierwszej 
pomocy z udziałem strażaków 
i Grupy Ratowniczej Nadzieja.

Mnóstwo też było akcentów 
rekreacyjnych i rozrywkowych – 
od dmuchanych zabawek i ma-
lowania twarzy dla dzieci przez 
konkursy z nagrodami po pre-
zentacje muzyczne.  Na rozsta-
wionej przed Ratuszem scenie 
zagrały m.in. łomżyńskie zespoły 
The Brzuch Brothers oraz The 
BL Blues Band. Potem nadeszła 
ulewa, ale nie z takimi warunkami 
mierzyli się w swojej karierze mu-
zycy z grupy Big Cyc, czyli głów-
nej gwiazdy wieczoru.  Krzysztof 
Skiba przypomniał sobie dwa 
wcześniejsze pobyty w Łomży. 

- Na pewno jest najwięk-
szym miastem w tym rejonie, 
mija się je jadąc na Mazury. 
Wiem, że kiedyś to było miasto 
wojewódzkie, a teraz jest przy-
klejone do Białegostoku, przez 
co wszyscy mylą ją z Podlasiem, 
a przecież ona leży na Mazow-

szu. No i wiem, że Hanka Bie-
licka była z Łomży – cytuje wo-
kalistę portal lomza.pl.

„Wild Dogs” w podzięko-
waniu za wsparcie podarowa-
li prezydentowi Mariuszowi 
Chrzanowskiemu pamiątkową 
koszulkę.

Grające silniki, krew i Big Cyc.  
Działo się na Starówce  
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Nosili różne mundury, ale wspólny był 
ich żołnierski los - bezimienna mogi-
ła pod przydrożnym krzyżem. Nadal 
o nich niewiele wiadomo, ale przynaj-
mniej mieli swój pierwszy pogrzeb: 
w poświęconej ziemi, z modlitwą, 
w oznaczonym  grobie, o który będzie 
się troszczyć Państwo Polskie, chociaż 
nie nosili polskich mundurów.

Szczątki 39 żołnierzy armii 
rosyjskiej pochowane zostały 
w Łomżyńskiej Dolinie Pamięci 
przy Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łomży.  Przed budo-
wą świątyni był w tym miejscu 
garnizonowy cmentarz armii 
rosyjskiej jeszcze z czasów gu-
berni łomżyńskiej. Dokładnie 
nie wiadomo kim byli. Jak ustalił 
Instytut Pamięci Narodowej na 
podstawie wyników ekshumacji 
i badań, nosili rosyjskie mundu-
ry, ale w imperialnej armii służyli 
przedstawiciele różnych  naro-
dowości Rosjanie, Białorusini, 
Ukraińcy, ale także wielu Pola-
ków. Oficerowie, podoficerowie 
i szeregowi żołnierze. Zostały po 
nich kości, strzępy mundurów, 
guziki, drobne pamiątki... 

Koleje I wojny światowej 
rzuciły ich na przedpola Łomży 
od strony Nowogrodu. Osłaniali 
miasto przed atakującymi woj-
skami niemieckimi na przełomie 
lipca i sierpnia 1915 roku. I tam 
już pozostali. Może służby armij-
ne, a może po prostu mieszkań-
cy Mątwicy pochowali ich pod 
przydrożnym krzyżem      

- Szybkie, frontowe pochówki 
były zjawiskiem powszechnym. 
Wiele jest takich miejsc zupełnie 
nieoznaczonych. Tu mamy ślad 
tradycji jeszcze z wojen  szwedz-
kich, kiedy w małych miejscowo-
ściach mogiły powstawały przy 

przydrożnych kapliczka czy na 
rozstajach dróg - mówi Adam 
Siwek, dyrektor  Biura Upamięt-
niania Walk i Męczeństwa Insty-
tutu Pamięci Narodowej.

Tak się stało, że w miejscu 
pochówku żołnierzy armii ro-
syjskiej w Mątwicy pogrzebani 
zostali także żołnierze polscy 
polegli w wojnach 1920 czy 1939 
roku. Do odkrycia bezimiennej 
żołnierskiej mogiły doszło pod-
czas prac przy przebudowie dro-
gi wojewódzkiej nr 645 Łomża 
- Nowogród. Na zlecenie Biura 
Upamiętnienia Walk i Męczeń-
stwa IPN ekshumację przepro-
wadziła firma Zabytki Bada-
nia Projekty Realizacje Michał 
Grabowski z Warszawy. Udało 
się ustalić, że w jednym miejscu 
spoczywały szczątki: 39 żołnie-
rzy armii rosyjskiej poległych 
w 1915 roku, 6 żołnierzy Wojska 
Polskiego z 1920 roku, z których 
część miała na sobie umunduro-
wanie amerykańskie oraz 35 żoł-
nierzy Wojska Polskiego z 1939 
roku. Dla nich również powstaną 
mogiły w Łomżyńskiej Dolinie 
Pamięci, powstałej w miejscu 
dawnego cmentarza wojskowego 
założonego w 1861 roku. Uro-
czystość pogrzebowa planowana 
jest na 2 września.

- Realizowanych jest w kraju 
wiele inwestycji, podczas których 
odnajdowane są szczątki wojenne 
żołnierzy różnych narodowości 
i okresów historycznych ale też 
cywilnych ofiar, głównie II woj-
ny światowej i systemów totali-
tarnych. Wszystkie powinny być 
przenoszone na cmentarze czy do 
specjalnie przygotowanych gro-
bów wojennych - bo taką kate-
gorię wprowadza ustawa. Są pod 

specjalną ochroną Państwa Pol-
skiego, które także ponosi koszty 
ich utrzymania, niezależnie od 
narodowości. To nasz obowiązek 
wynikający nie tylko z przepisów 
prawa, ale także ludzkiego sza-
cunku dla zmarłych, niezależne-
go od tego, jak układała się hi-
storia naszych narodów - dodaje 
Adam Siwek z IPN.      

Pogrzebanie urn ze szcząt-
kami żołnierzy rosyjskich 

rozpoczęło się  modlitwą 
w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego podczas mszy cele-
browanej przez proboszcza 
Jerzego Abramowicza. W ca-
łej uroczystości udział wzięli 

m. in. księża katoliccy i pra-
wosławni, poseł Lech Antoni 
Kołakowski, przedstawiciele 
IPN, ambasady Federacji Ro-
syjskiej, samorządowcy miasta 
i powiatu.     

Pogrzeb po 100 latach
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Marlena Siok: - Kobieta w polityce… 
To chyba niełatwe? 

Urszula Pasławska: - Kobieta 
aktywnie działająca w polityce, 
to wyzwanie, a także przyszłość. 
Trzeba przyznać, że jest nas w tej 
dziedzinie coraz więcej. Kobiety 
są bardzo dobrze zorganizowane. 
Muszą łączyć opiekę nad domem 
z pracą zawodową. Wychodzi 
nam to znakomicie. I myślę, że 
w polityce sprawdzamy się rów-
nie dobrze. 

M.S: - Czy rzeczywiście w tym kryzysie 
wartości, jaki obecnie obserwujemy, 
kobiety w polityce są nadzieją na 
ponowną naukę odpowiedzialności, 
empatii czy szacunku? 

U.P: - Przede wszystkim 
kobiety są pragmatyczne. Nie 
kierują się ideologią, tylko prak-
tycznymi rozwiązaniami. Przy 
okazji niosąc tak potrzebne cechy 
jak: empatia czy właśnie szacu-
nek. Bardzo często reprezentując 
sprawy kobiet, reprezentujemy 
sprawy całej rodziny, bo proszę 
zauważyć, że nawet przy rozdzie-
laniu środków z budżetu, czy to 
wojewódzkiego czy krajowego, 
możemy kierować je na inwesty-
cje sprzyjające rozwojowi polity-
ki prorodzinnej bądź ogólnemu 
rozwojowi. A żeby zachować 
równowagę, potrzebne jest i jed-
no i drugie. 

M.S: - Czyli troska o drobro wspólne?
U.P: - Zdecydowanie. Umie-

jętność rozmowy ponad podzia-
łami. Przyjęłam sobie takie hasło: 
“Dobra Gospodyni”. Nie bez 
powodu. Dlatego, iż dobra go-
spodyni wierzy, że potrafi poro-
zumieć się z każdym. 

M.S: - 2 miliardy euro dla naszego re-
gionu… To propozycja, którą na stół 
kładzie Urszula Pasławska. Muszę 
przyznać, konkretnie. 

U.P: - To jest konkret. Kon-
kret, który zrealizuję w Parla-
mencie Europejskim. W unijnym 
budżecie na lata 2014-2020, dla 
województwa podlaskiego zapla-
nowano 1 miliard 400 milionów 
euro. Są to znaczące środki. Ten 
skok cywilizacyjny widoczny jest 
na każdym kroku, w każdej gmi-
nie, w każdej wsi. Jednak, żeby 
móc rozwijać się dalej, środki eu-
ropejskie są po prostu niezbędne. 

I o nie właśnie zamierzam wal-
czyć.  

M.S: - Szef Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego dokłada do tego 280 euro do 
hektara dla każdego rolnika...

U.P: - Taki jest cel! Kiedy 5 
lat temu szliśmy do eurowybo-
rów, założyliśmy średnią unij-
ną dla polskiego rolnika. W tej 
chwili zależy nam na tym, by 
dopłaty bezpośrednie  stanowi-
ły najwyższe w Europie kwoty. 
Czyli takie, które dostaje rolnik 
niemiecki czy francuski. Mówi-
my właśnie o 280 euro, do każ-
dego hektara. I tego chcemy dla 
polskich rolników. 

M.S: - To realne?
U.P: - Jest to do zrobienia. 

Już rozmawiamy z naszymi ko-
legami z Parlamentu Europej-
skiego w ramach Europejskiej 
Partii Ludowej. Tym bardziej, 
że wszystkie sondaże pokazują, 
że EPP jest największą frakcją 
w Europarlamencie, w związ-
ku z czym nadal będzie miała 
największy wpływ na politykę 
spójności czy politykę rolną. 
Dlatego, nie czekając na wynik 
wyborczy, ustalamy te kwestie 
z liderami Europejskiej Partii 
Ludowej. Myśle, że dziś rolnicy 
chcą działania, a nie tylko obiet-
nic. Prawo i Sprawiedliwość  od 
4 lat obiecuje zwiększenie do-
płat czy nowy program dla wsi. 
I wciąż nic się nie dzieje. My 

mówimy o konkretach: 280 euro 
do hektara dla polskiego rolnika 
w nowym budżecie unijnym. 

M.S: - Bardzo stanowczo podnosi Pani 
kwestie małego ruchu granicznego 
czy zniesienia embarga na polskie 
produkty w Rosji. Czy rzeczywiście 
widzi w tym Pani szansę rozwoju na-
szego regionu? 

U.P: - Już dziś powinniśmy 
zakończyć ideologiczne spory. 
Zarówno z Rosją, jak i Biołorusią 
toczy się wojna. W Polsce ma-
chamy szabelką, po to by pokazać 
swoją wewnętrzną siłę. Uważam, 
że są to działania prowadzone 
na potrzeby polityki wewnętrz-
nej. My, przede wszystkim jako 
Polskie Stronnictwo Ludowe, ale 
także jako Koalicja Europejska 
chcemy walczyć na argumenty. 
Chcemy także doprowadzić  do 
tego, że jednak te kontakty z Ro-
sją zaczną się w końcu cywilizo-
wać. Nie ma nic złego w handlu 
i sprzedawaniu swoich produk-
tów za granicę. Nic złego nie ma 
w tym, że będziemy budować 
wspólne relacje gospodarcze. To 
dotyczy nie tylko Obwodu Kali-
ningradzkiego. Jest także wielkie 
oczekiwanie względem zniesie-
nia wiz, w kontaktach transgra-
nicznych z Białorusią. Mówimy 
nie tylko o handlu, ale także 
o zwykłych międzyludzkich re-
lacjach. Jest to cel, który musimy 
osiągnąć w Parlamencie Europej-
skim. 

M.S: - Ale czy to wszystko przełoży się 
na miejsca pracy? Lepszą jakość życia? 
Bo o ile bezrobocie w naszym kraju 
spada, dane GUS-u jasno wskazują, 
że są miejsca, w których ludzie mają 
problem ze znalezieniem pracy: ta-
kim przykładem jest województwo 
warmińsko - mazurskie czy podlaskie. 
“Wyprzedza” nas tylko kujawsko-po-
morskie czy podkarpackie… 

U.P: - W tym przypadku my-
ślę, że jest to problem złożony. 
Z jednej strony trudno jest zna-
leźć satysfakcjonującą pracę. Gdy 
kończymy studia chcemy, w swo-
jej miejscowości, w której żyjemy, 
zarabiać godne pieniądze. Nie 
szukać jej 100 kilometrów dalej. 
Jest to niełatwe zadanie. Do tego 
dochodzą stawki płacowe, które 
powinny zmieniać się i dostoso-
wywać do współczesnych realiów, 
a z drugiej strony koszty pracy, 
które stale rosną. Pieniądze euro-
pejskie, o których mówię są nam 
potrzebne po to, byśmy z pienię-
dzy krajowych mogli zaspokajać 
inne potrzeby: społeczne, socjal-
ne. Wracając jednak do kwestii 
bezrobocia. Tu w województwie 
podlaskim spotykam się z przed-
siębiorcami, którzy jasno sygnali-
zują mi, że nie mają rąk do pracy. 
Dlatego trzeba stworzyć system 
motywacji, by ludzie chcieli pra-
cować. 

M.S: - Wpisanie obecności Polski 
w Unii Europejskiej do Konstytucji to 
dobry pomysł? 

U.P: - Myślę, że tak. Nie ma 
nic złego w tym, że jako społe-
czeństwo dokonamy takiego za-
pisu w Konstytucji. Dlaczego? 
Po pierwsze ze względu na to, iż 
ponad 80 procent społeczeństwa 
popiera obecność Polski w Unii 
Europejskiej. Po drugie,  chroni 
to nas przed populistami, którzy 
być może mogą stanowić kie-
dyś większość i zechcą nas z tej 
wspólnoty wyprowadzić. Po trze-
cie, 20 krajów Unii Europejskiej 
ma takie zapisy. My, jako Polskie 
Stronnictwo Ludowe, nie jeste-
śmy przeciwko czemuś. Zawsze 
staramy się wychodzić z propo-
zycjami merytorycznymi i kon-
struktywnymi. I myślę, że taką 
zgodę uzyskamy wśród wszyst-
kich klubów parlamentarnych. 
Będzie to nasz wspólny sukces. 

M.S: -  Jak się okazuje, do decyzji tej 
dojrzewa także Prawo i Sprawiedli-
wość. Swój głos poparcia dla tego za-
pisu wyraził prezydent Andrzej Duda. 
Czy nie boi się Pani, że to być może na 
potrzeby 26 maja?

U.P: - Należy rozmawiać. 
Życie toczy się przed wyborami, 
a także po nich. Myślę, że wpi-
sanie członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej do Konstytucji, jest 
taką sprawą, że nawet gdybyśmy 
zapytali Polaków w referendum, 
to większość z nich odpowie-
działaby na to pytanie twierdzą-
co. Nie zapominajmy także, że 
prezydent Andrzej Duda zgłosił 
kiedyś taką inicjatywę. Co praw-
da takiego referendum nie prze-
prowadzono, niemniej jednak jest 
niezwykle ważna sprawa. 

M.S: - Wiem, że niełatwo.. ale Urszula 
Pasławska to dobra gospodyni? 

U.P: - Urszula Pasławska, to 
córka, partnerka i matka. Dobra 
gospodyni, to kobieta, która dba 
o wszystkich, tak, jak o swoją ro-
dzinę. Myślę, że bardzo ważne 
jest, by odczarowywać rolę kobie-
ty nie tylko w polityce, ale także 
w domu czy życiu społecznym. 
Podczas spotkań, z ust wielu ko-
biet słyszę: SUPER HASŁO! 
- “My też jesteśmy dobrymi go-
spodyniami I wcale się tego nie 
wstydzimy”. Dlatego cieszę się, 
że poza politycznym wydźwię-
kiem, jest to hasło umacniające 
inne kobiety. 

rozmowa

Dobra Gospodyni wierzy,  
że potrafi dogadać się z każdym 

2 miliardy unijnych euro w przyszłej perspektywie finansowej. To propozycja, którą na stół kładzie Urszula Pasławska. O tym, jak zamierza walczyć o te, ale także inne pieniądze, m.in. na 
rozwój rolnictwa, o konieczności jak najszybszego zakończenia ideologicznych sporów, które rujnują gospodarkę, a także o kobietach w polityce i byciu dobrą gospodynią z poseł Urszulą Pasławską, 

kandydatką do Parlamentu Europejskiego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, rozmawia Marlena Siok.



John Bridger (Donald Sutherland) spotyka się 
z Charliem (Mark Wahlberg). Wspólnie planują skok, 
w którym mają zdobyć, warte 35 milionów dolarów, 
sztabki złota, które przechowywane są w pilnie strze-
żonym pałacu w Wenecji. Przy tym nie zamierzają użyć 
broni. 

Pomagają im Steve (Edward Norton), należący do 
gangu informator i Rob ( Jason Statham), przystojniak, 
do tego prawdziwy mistrz kierownicy. Zadania do wyko-
nania otrzymują również pirotechnik zwany Lewe Ucho 
(Mos Def ), bo na prawe nic nie słyszy i wreszcie kolejny 
wspólnik Lyle (Seth Green). 

Złodzieje umawiają się, że po dotarciu do Alp po-
dzielą się łupem, a potem każdy pójdzie w swoją stronę. 
Jeden ze sprawców zuchwałej kradzieży chce mieć jednak 
więcej niż inni…

Mija rok, Charlie planuje zemstę. Do tej roboty wy-
najmuje Stellę (Charlize Theron), specjalistkę od włamań 
do pilnie strzeżonych skarbców.

Włamanie do systemu komputerowego zarządza-
jącego sygnalizacją świetlną w Los Angeles pozwala 
bandytom wywołać największy korek uliczny w historii 
miasta. Do ostatecznego starcia pomiędzy bandytami 
dochodzi na zakorkowanych ulicach. W ulicznym kor-
ku, w wąskich uliczkach tylko bardzo małe samochody 
mogą umożliwić ucieczkę. I tak dochodzi do jedynego 
w swoim rodzaju pościgu samochodowego, w którym 
najważniejsze są małe, zwinne samochody marki Mini 
Coopers. 

Pewnie nie wiesz...
Widz ogląda w filmie tylko trzy samochody: biały, 

czerwony i niebieski, tymczasem łącznie w filmie wystą-
piły 32 samochody, z czego dwa elektryczne Mini Coopery 
i jeden Mini Cooper S, zostały zbudowane specjalnie na 

potrzeby filmu. Napęd elektryczny, potrzebny był w tu-
nelach metra, gdzie rozgrywa się część pościgu, a tam nie 
mogą jeździć pojazdy z silnikami spalinowymi. 

W filmie wszystko jest możliwe, nawet to, że ważący 
około 400 kilogramów samochód przewozi warte kilka-
dziesiąt milionów dolarów złoto, które w sztabkach waży 
prawie 3 tony. 

Jeden z aktorów, Mos Def, który prowadzi w filmie 
samochód nie miał jeszcze wtedy prawa jazdy. Jednakże 
aktorzy przeszli specjalne szkolenie. W wielu scenach nie 
potrzebowali kaskaderów i sami prowadzili samochód. 

W Wenecji radni musieli zmienić prawo, aby umoż-
liwić filmowym łodziom przekraczanie obowiązujących 
prędkości na kanałach.

W Los Angeles zaaranżowano na potrzeby filmu gi-
gantyczny korek (wynajęto 300 samochodów) tuż obok 
słynnego teatru Kodaka, gdzie odbywa się ceremonia 
rozdania Oscarów. Jest to miejsce najczęściej odwiedzane 
przez turystów, wokół pełno jest sklepów i innych atrakcji 
turystycznych. Cały ten teren przez jeden tydzień był wy-
korzystywany tylko na potrzeby „Włoskiej roboty”.

Film zarobił w kinach na świecie 177 milionów dola-
rów, kosztował 60 milionów.

Metro zbudowano w hangarze, w którym stacjonował 
pierwszy prom kosmiczny.

Jason Statham powiedział, że dodatkowo miał też 
dwudniowe lekcje jazdy z Damonem Hillem, brytyjskim 
byłym mistrzem świata Formuły 1. 

Wszyscy aktorzy przyznali, że Charlize Theron była 
najlepszym kierowcą wśród nich.

Charlize Theron 
Ukończyła szkołę baletową w Południowej Afryce, 

gdzie się urodziła. Przeniosła się do Nowego Jorku, ale 
kontuzja kolana nie pozwalała jej dalej tańczyć.

Kiedy miała 15 lat, jej ojciec zaatakował matkę, któ-
ra zastrzeliła go. Uznano działanie w samoobronie i nie 
oskarżono jej o zabójstwo.

Zarabia 2 miliony dolarów rocznie reklamując za-
pach „J'Adore” Diora, a także 2,5 miliona dolarów rocznie, 
wspierając szwajcarskiego zegarmistrza Raymonda We-
ila.

Siódma na liście najlepiej zarabiających aktorek 
w 2017 roku. Zarobiła 14 milionów dolarów.

Powiedziała „Wraz z wiekiem masz więcej zmarsz-
czek i obwisłe cycki. Ale masz też mądrość. Więc nie 
wszystko jest złe.”

Mark Robert Michael Wahlberg 
Urodził się w 1971 r. w biednej dzielnicy w Bostonie, 

miał ośmioro rodzeństwa. 
Zrezygnował ze szkoły w wieku czternastu lat, był 

drobnym przestępcą, sprzedawał narkotyki. Zatrzymy-
wany przez policje, siedział w więzieniu za napaść i gra-
bież.

Występował w zespole „Marky Mark and the Funky 
Bunch” w samych majtkach. Calvin Klein zaangażował 
go do reklamowania swojej bielizny.

W 2001 roku kupił posiadłość o wartości 5 milionów 
dolarów w Beverly Hills w Kalifornii i przeniósł tam 
swoją matkę. 

Miał lecieć jednym z samolotów, który 11 września 
2001 r  uderzył w Word Trade Center. W ostatniej chwili 
postanowił wynająć samolot i polecieć do Kanady na festi-
wal filmowy. 

Włoska robota 
Metro sobota 20.00

HALO TV NA WEEKEND 24–26.05
Film, który ogląda się wyłącznie dla przyjemności.

Włoska robota 
Rabunek złota z Wenecji, zemsta w Los Angeles 
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Dzięki funduszom europejskim nasz 
region bardzo się rozwinął - to głów-
na konkluzja wszelkich podsumowań 
z okazji 15-lecia Polski w Unii Europej-
skiej. Także tego, które przygotowane 
zostało w Urzędzie Marszałkowskim 

"Powstały nowe firmy, miejsca 
pracy, drogi, tereny inwestycyjne, 
zmodernizowane zostały szkoły, 
uczelnie i szpitale, duża pomoc 
została też przeznaczona na od-
nawialne źródła energii i gospo-
darkę niskoemisyjną. To inwesty-
cje twarde, ale jak wiele działo się 
w sferze społecznej! Mieszkańcy 
podnosili kompetencje i umie-
jętności na szkoleniach i warsz-
tatach, dzięki dotacjom zakładali 
działalność gospodarczą, zyski-
wali samodzielność' - podkreślają 
autorzy. 

Województwo podlaskie od 
2004 roku zrealizowało blisko 12 
tysięcy projektów, na które otrzy-
maliśmy 20 mld zł dofinansowa-
nia z Unii Europejskiej. 

- W poprzedniej perspek-
tywie i na początku naszego 
członkostwa w Unii wojewódz-

two podlaskie odrabiało przede 
wszystkim zapóźnienia rozwojo-
we, ponieważ nasz region przez 
wiele lat był niedoinwestowa-
ny. Realizowane były wówczas 
głównie projekty infrastruktural-
ne: budowa i modernizacja dróg, 
kanalizacji, zakup wyposażenia 
do szkół, uczelni, szpitali czy 
inwestycje w parki maszyno-
we w firmach – wskazuje Artur 
Kosicki, marszałek wojewódz-
twa podlaskiego.  − W tej per-
spektywie nacisk kładziemy na 
projekty badawczo -rozwojowe, 
transfer nauki i biznesu, zwłasz-
cza w obszarach naszych inteli-
gentnych specjalizacji, takich jak 
m.in. przemysł rolno - spożyw-
czy, metalowo - maszynowy, sek-
tor medyczny czy ekoinnowacje 
– podkreśla marszałek. I dodaje: 
–Naszym priorytetem jest zwięk-
szanie konkurencyjności regionu 
i rozwój gospodarczy. Ale bez 
zbudowania bazy infrastruktu-
ralnej nie moglibyśmy przejść 
do tego etapu. Zawdzięczamy go 
w dużej mierze funduszom euro-
pejskim. 

15-lecie województwa podla-
skiego w UE w liczbach: 
Zrealizowaliśmy dzięki wsparciu 
Funduszy Europejskich: 11 895 
projektów;
Wartość tych projektów: 34,86 
mld zł
Dofinansowanie z UE: 20,16mld 
zł

Efekty to m.in (wszystkie 
programy): blisko 9 tys. nowych 
miejsc pracy;  ponad 2,5 tys. 
przedsiębiorstw, które otrzymały 
pomoc;  ponad 25 tys. osób w go-
spodarstwach domowych, podłą-
czonych do sieci kanalizacyjnej 
(230 km sieci kanalizacyjnej); 
ponad 30 tys. osób w gospodar-
stwach domowych, podłączonych 
do sieci wodociągowej (121 km ; 
3,5 tys. km sieci internetu szero-
kopasmowego;  725 km wybudo-
wanych i przebudowanych dróg;  
ponad 800 tys. specjalistycznych 
badań medycznych, na kupionym 
dzięki dotacjom sprzęcie. 

RPOWP (2007-2013 i 2014-2020):
Prawie 7 tys. nowych miejsc 

pracy; ponad 1000 projektów 

zrealizowanych przez podlaskich 
przedsiębiorców; 148 ha terenów 
inwestycyjnych;  558  km nowych 
lub zmodernizowanych dróg;  45 
km wybudowanej sieci wodocią-
gowej; 80 km wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej;  642km wybudo-
wanej sieci internetu szerokopa-
smowego;  44 tys. jednostek wy-
twarzania energii z OZE; Ponad 
100 tys. uczniów, którzy skorzy-
stali z projektów dydaktycznych;  
14 tys. osób długotrwale bezro-
botnych lub biernych zawodo-
wo, którym udzielono wsparcia;  
blisko 8 tys. osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które skorzystały 
z pomocy;  473 zabytki objęte 
wsparciem; 96 nowych produk-
tów turystycznych;  171 wy-
budowanych/przebudowanych 
obiektów turystycznych;  51 do-
posażonych instytucji ochrony 
zdrowia;  502tys. specjalistycz-
nych badań medycznych;  359 
uruchomionych usług on-line. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
(część regionalna 2007-2013): 

8 tys. osób otrzymało środki 
na założenie działalności gospo-
darczej;  68 tys. bezrobotnych 
objętych wsparciem;  57 tys. 
pracujących dorosłych, którzy 
przeszli szkolenia; blisko 4 tys. 
utworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego; 7,6 tys. uczniów 
skorzystało ze staży i praktyk 
zawodowych; 1200 szczególnie 
uzdolnionym uczniom przy-
znano stypendia;  9,6 tys. osób 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym skorzystało z pomocy; 
662podmiotów ekonomii spo-
łecznej otrzymało wsparcie/

ZPORR (2004-2006):
130 km wybudowanych/

przebudowanych dróg;  140 ha 
terenów inwestycyjnych;  115 km 
sieci wodociągowej; 41 km sieci 
kanalizacyjnej;  213 sztuk sprzętu 
medycznego dla zakładów opieki 
zdrowotnej;  34 tys. studentów 
korzystających z infrastruktury 
objętej wsparciem; 61 tys. osób 
korzystających z nowej infra-
struktury sportowej, kulturalnej, 
rekreacyjnej.  

Na wiele sposobów świętowane jest 
w kraju województwie podlaskim 
i Łomży  15-lecie Polski w Unii Euro-
pejskiej. Jednym z wydarzeń było 
zorganizowane w Łomży przez Agen-
cję Rozwoju Regionalnego spotkanie 
wicemarszałka Marka Olbrysia ze 
studentami Wyższej Szkoły Agrobiz-
nesu oraz  młodzieżą z prowadzonego 
przez uczelnię Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego.    

- Agencja Rozwoju Regional-
nego w Łomży, spółka  podległa 
marszałkowi województwa , to 
ważne ogniwo obecności Unii 
Europejskiej w regionie. Bierze 
aktywny udział w promowaniu 
idei europejskich, informuje, in-
spiruje działania, przygotowuje 
projekty i precyzyjnie sformu-
łowane wnioski, zabiega o fun-
dusze Spełnia w tej dziedzinie 
bardzo istotną  rolę dla Łomży 
i subregionu  łomżyńskiego - po-
wiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś  podczas spotkania, któ-
rego skalę, niestety, ograniczyła 
deszczowa pogoda.

Udało się, na szczęście, prze-
prowadzić niektóre z zaplano-
wanych pokazów, np. musztry 
(umundurowani licealiści) czy 
rozbrajania "bomby" (studen-
ci), a przede wszystkim wręczyć 
nagrody najlepszym w konkur-
sie wiedzy o Unii Europejskiej 
uczniom AOL. Tak się złożyło, 
że brylowały w nim dziewczęta.         

- Cieszę się, że młodzież in-
teresuje się sprawami Unii Eu-
ropejskiej i że wykazuje się dużą 
wiedzą. Sądząc po mundurach, 
w których tu się nam prezentu-
je, myślę , że są to może przyszli 
nasi żołnierze zawodowi. Mam 
przynajmniej taką nadzieję. 
Mówi się, że wojsko "męska 

sprawa", a jest tu z z nami zde-
cydowanie więcej dziewcząt. 
To także radość, ponieważ we 
współczesnej armii jest miejsce 
dla kobiet w wielu specjalno-
ściach. Że już nie wspomnę jak 
bardzo poprawi się wizerunek 
wojska - z uśmiechem dodał 
Marek Olbryś.      

Nieco stremowanym laure-
atkom wicemarszałek wręczył 
nagrody i pogratulował sukcesów. 

- Jesteśmy z drugiej klasy 
Akademickiego Liceum Ogól-
nokształcącego przy Wyższej 
Szkole Agrobiznesu. Rzeczy-
wiście jest u nas więcej dziew-
cząt, ale mamy też kilku "ro-

dzynków". Jedna z naszych 
specjalności to pokazy musztry, 
a w ogóle szkoła jest świetna, 
z przyjazną atmosferą. Każde-
mu mogę ją polecić - stwierdzi-
ła Anna Piotrowska, laureatka 
głównej nagrody w unijnym 
konkursie Agencji Rozwoju 
Regionalnego.      

15 lat województwa podlaskiego w Unii Europejskiej

Młode nadzieje Łomży i Europy

Nagrody najlepszym licealistkom z AOL wręczyli marszałek Marek Olbryś i Bohdan Nowicki, prezes ARR w Łomży



John Bridger (Donald Sutherland) spotyka się 
z Charliem (Mark Wahlberg). Wspólnie planują skok, 
w którym mają zdobyć, warte 35 milionów dolarów, 
sztabki złota, które przechowywane są w pilnie strze-
żonym pałacu w Wenecji. Przy tym nie zamierzają użyć 
broni. 

Pomagają im Steve (Edward Norton), należący do 
gangu informator i Rob ( Jason Statham), przystojniak, 
do tego prawdziwy mistrz kierownicy. Zadania do wyko-
nania otrzymują również pirotechnik zwany Lewe Ucho 
(Mos Def ), bo na prawe nic nie słyszy i wreszcie kolejny 
wspólnik Lyle (Seth Green). 

Złodzieje umawiają się, że po dotarciu do Alp po-
dzielą się łupem, a potem każdy pójdzie w swoją stronę. 
Jeden ze sprawców zuchwałej kradzieży chce mieć jednak 
więcej niż inni…

Mija rok, Charlie planuje zemstę. Do tej roboty wy-
najmuje Stellę (Charlize Theron), specjalistkę od włamań 
do pilnie strzeżonych skarbców.

Włamanie do systemu komputerowego zarządza-
jącego sygnalizacją świetlną w Los Angeles pozwala 
bandytom wywołać największy korek uliczny w historii 
miasta. Do ostatecznego starcia pomiędzy bandytami 
dochodzi na zakorkowanych ulicach. W ulicznym kor-
ku, w wąskich uliczkach tylko bardzo małe samochody 
mogą umożliwić ucieczkę. I tak dochodzi do jedynego 
w swoim rodzaju pościgu samochodowego, w którym 
najważniejsze są małe, zwinne samochody marki Mini 
Coopers. 

Pewnie nie wiesz...
Widz ogląda w filmie tylko trzy samochody: biały, 

czerwony i niebieski, tymczasem łącznie w filmie wystą-
piły 32 samochody, z czego dwa elektryczne Mini Coopery 
i jeden Mini Cooper S, zostały zbudowane specjalnie na 

potrzeby filmu. Napęd elektryczny, potrzebny był w tu-
nelach metra, gdzie rozgrywa się część pościgu, a tam nie 
mogą jeździć pojazdy z silnikami spalinowymi. 

W filmie wszystko jest możliwe, nawet to, że ważący 
około 400 kilogramów samochód przewozi warte kilka-
dziesiąt milionów dolarów złoto, które w sztabkach waży 
prawie 3 tony. 

Jeden z aktorów, Mos Def, który prowadzi w filmie 
samochód nie miał jeszcze wtedy prawa jazdy. Jednakże 
aktorzy przeszli specjalne szkolenie. W wielu scenach nie 
potrzebowali kaskaderów i sami prowadzili samochód. 

W Wenecji radni musieli zmienić prawo, aby umoż-
liwić filmowym łodziom przekraczanie obowiązujących 
prędkości na kanałach.

W Los Angeles zaaranżowano na potrzeby filmu gi-
gantyczny korek (wynajęto 300 samochodów) tuż obok 
słynnego teatru Kodaka, gdzie odbywa się ceremonia 
rozdania Oscarów. Jest to miejsce najczęściej odwiedzane 
przez turystów, wokół pełno jest sklepów i innych atrakcji 
turystycznych. Cały ten teren przez jeden tydzień był wy-
korzystywany tylko na potrzeby „Włoskiej roboty”.

Film zarobił w kinach na świecie 177 milionów dola-
rów, kosztował 60 milionów.

Metro zbudowano w hangarze, w którym stacjonował 
pierwszy prom kosmiczny.

Jason Statham powiedział, że dodatkowo miał też 
dwudniowe lekcje jazdy z Damonem Hillem, brytyjskim 
byłym mistrzem świata Formuły 1. 

Wszyscy aktorzy przyznali, że Charlize Theron była 
najlepszym kierowcą wśród nich.

Charlize Theron 
Ukończyła szkołę baletową w Południowej Afryce, 

gdzie się urodziła. Przeniosła się do Nowego Jorku, ale 
kontuzja kolana nie pozwalała jej dalej tańczyć.

Kiedy miała 15 lat, jej ojciec zaatakował matkę, któ-
ra zastrzeliła go. Uznano działanie w samoobronie i nie 
oskarżono jej o zabójstwo.

Zarabia 2 miliony dolarów rocznie reklamując za-
pach „J'Adore” Diora, a także 2,5 miliona dolarów rocznie, 
wspierając szwajcarskiego zegarmistrza Raymonda We-
ila.

Siódma na liście najlepiej zarabiających aktorek 
w 2017 roku. Zarobiła 14 milionów dolarów.

Powiedziała „Wraz z wiekiem masz więcej zmarsz-
czek i obwisłe cycki. Ale masz też mądrość. Więc nie 
wszystko jest złe.”

Mark Robert Michael Wahlberg 
Urodził się w 1971 r. w biednej dzielnicy w Bostonie, 

miał ośmioro rodzeństwa. 
Zrezygnował ze szkoły w wieku czternastu lat, był 

drobnym przestępcą, sprzedawał narkotyki. Zatrzymy-
wany przez policje, siedział w więzieniu za napaść i gra-
bież.

Występował w zespole „Marky Mark and the Funky 
Bunch” w samych majtkach. Calvin Klein zaangażował 
go do reklamowania swojej bielizny.

W 2001 roku kupił posiadłość o wartości 5 milionów 
dolarów w Beverly Hills w Kalifornii i przeniósł tam 
swoją matkę. 

Miał lecieć jednym z samolotów, który 11 września 
2001 r  uderzył w Word Trade Center. W ostatniej chwili 
postanowił wynająć samolot i polecieć do Kanady na festi-
wal filmowy. 

Włoska robota 
Metro sobota 20.00

HALO TV NA WEEKEND 24–26.05
Film, który ogląda się wyłącznie dla przyjemności.

Włoska robota 
Rabunek złota z Wenecji, zemsta w Los Angeles 



10 www.narew.infoakademicka Łomżaz drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Super 8

Metro piątek 20.45

SF. Grupa nastolatków rejestruje kamerą katastrofę 

kolejową. Niebawem wojsko wkracza do ich miasteczka. 

Rośnie liczba niedających się racjonalnie wytłumaczyć 

incydentów, tajemniczych zniknięć ludzi i zwierząt. Szeryf 

odkrywa, że niewytłumaczalne zajścia mają związek 

z katastrofą pociągu.

Tron: Dziedzictwo
TVN piątek 22.55

SF. Sam zostaje wciągnięty do cyfrowego świata, 

w którym uwięziony był jego ojciec. W wirtualnej krainie 

spotyka Kevina i Quorrę, jego przyjaciółkę. Bohaterowie 

muszą odnaleźć drogę powrotną do domu.

Trzej muszkieterowie
Polsat sobota 15.30

Przygodowy. Porywczy młodzieniec D'Artagnan 

przybywa do Paryża, by wstąpić w szeregi królewskich 

muszkieterów. Szybko popada w kłopoty, ale 

jednocześnie nawiązuje przyjaźń z trójką gotowych na 

wszystko muszkieterów – Atosem, Portosem i Aramisem. 

Rodzinne rewolucje
TVN7 sobota 21.00

Lauren i Jim są samotnymi rodzicami. Umawiają się na 

randkę, która okazuje się katastrofą. Oboje są zgodni, 

że nie dojdzie do kolejnego spotkania. Jednak wkrótce 

spotykają się w afrykańskim kurorcie, gdzie spędzają 

wakacje z dziećmi.

Sherlock Holmes: Gra cieni
TVN niedziela 20.00

Kontynuacja przygód genialnego detektywa. Sherlock 

Holmes wraz z wiernym przyjacielem, doktorem 

Watsonem, stają przed trudnym zadaniem. Muszą 

powstrzymać piekielnie inteligentnego i przebiegłego 

profesora Jamesa Moriarty'ego, który nie cofnie się przed 

niczym, aby pogrążyć świat w chaosie i anarchii.

Grand Budapest Hotel

Barwna historia 
w bajkowej 

krainie
Przygody Gustava H., portiera w słynnym, 

w okresie międzywojennym, europejskim hotelu 
i Zero Moustafy, boya hotelowego, który stał się jego 
najbardziej zaufanym przyjacielem. 

Historia dotyczy kradzieży i odzyskania bez-
cennego renesansowego obrazu; szalonej batalii 
o ogromny, rodzinny majątek, okraszonej brawuro-
wymi pościgami na motocyklach, pociągami, sania-
mi i na nartach; a także najsłodszego z romansów – 
wszystko w przededniu dramatycznych zmian, które 
odcisną brutalne piętno na całym kontynencie.

Pewnie nie wiesz...
Pierwotnie główną rolę miał zagrać Johnny 

Depp, jednak sam aktor z niej zrezygnował. Przyjął 
rolę Ralph Fiennes

Zdjęcia do filmu kręcono m. in. w Krakowie.
Nazwa fikcyjnej Republiki Żubrówki pochodzi od 

polskiej wódki .
Charakteryzacja Tildy Swinton, trwała pięć go-

dzin. Aktorka zagrała 84-letnią wdowę Madame D.
Scena, w której Ludwig (Harvey Keitel ) mówi: 

„Powodzenia, dzieciaku!” i uderza Zero (Tony Revo-
lori) w twarz była powtarzana czterdzieści dwa 
razy! Keitel rzeczywiście uderzał Revolori za każ-
dym razem.

W 2015 r. film dostał 9 nominacji do Oscara. Zdo-
był 4 statuetki: za muzykę, charakteryzację, scenogra-
fię i kostiumy.

Grand Budapest Hotel, Polsat sobota 00.05

Czarna Mamba kontynuuje 
krwawy odwet na tych, którzy 
chcieli zamordować ją w dniu 
ślubu. 

Z jej ręki zginęły już szefo-
wa tokijskiej mafii, O Ren-Ishi, 
i Vernita Green z plutonu Śmier-
cionośnych Żmij. Teraz Mamba 
zamierza rozprawić się z kolejny-
mi członkami gangu Billa. 

Pierwszy cel, Budd, okazuje 
się godnym przeciwnikiem, bo 
obezwładnia Mambę i zakopuje 
ją żywcem w grobie. Nie trafił 
jednak na słabeusza – dziewczyna 
wychodzi cało z opresji. 

Pewnie nie wiesz...
Aby scena wyglądała praw-

dziwie, Uma Thurman naprawdę 
została zasypana ziemią.

Film zarobił w kinach ponad 
150 milionów dolarów, kosztował 
30 milionów.

Dopiero w 2018 r. Uma 
Thurman opublikowała online 
film z wypadku samochodowego, 
który miał miejsce w 2002 r pod-
czas kręcenia tego filmu. Quentin 
Tarantino przekonał Thurman, 
żeby sama prowadziła samochód, 
bo scena jest łatwa. Aktorka stra-
ciła kontrolę nad samochodem 
i uderzył w drzewo. Doznała 
wstrząsu mózgu i kontuzji ko-
lan. Próbowała uzyskać materiał 
filmowy jako dowód, ale produ-
cent odmówił wydania go, chyba, 
że aktorka podpisze dokument, 
który zwolniłby firmę z jakiejkol-
wiek odpowiedzialności. Wiele lat 
później Tarantino w końcu dał jej 
materiał filmowy i pomógł wystą-
pić przeciwko producentowi. 

Kill Bill 2
TV4 niedziela 21.55

Kill Bill 2

Krwawej  
zemsty  

ciąg  
dalszy



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Super 8

Metro piątek 20.45

SF. Grupa nastolatków rejestruje kamerą katastrofę 

kolejową. Niebawem wojsko wkracza do ich miasteczka. 

Rośnie liczba niedających się racjonalnie wytłumaczyć 

incydentów, tajemniczych zniknięć ludzi i zwierząt. Szeryf 

odkrywa, że niewytłumaczalne zajścia mają związek 

z katastrofą pociągu.

Tron: Dziedzictwo
TVN piątek 22.55

SF. Sam zostaje wciągnięty do cyfrowego świata, 

w którym uwięziony był jego ojciec. W wirtualnej krainie 

spotyka Kevina i Quorrę, jego przyjaciółkę. Bohaterowie 

muszą odnaleźć drogę powrotną do domu.

Trzej muszkieterowie
Polsat sobota 15.30

Przygodowy. Porywczy młodzieniec D'Artagnan 

przybywa do Paryża, by wstąpić w szeregi królewskich 

muszkieterów. Szybko popada w kłopoty, ale 

jednocześnie nawiązuje przyjaźń z trójką gotowych na 

wszystko muszkieterów – Atosem, Portosem i Aramisem. 

Rodzinne rewolucje
TVN7 sobota 21.00

Lauren i Jim są samotnymi rodzicami. Umawiają się na 

randkę, która okazuje się katastrofą. Oboje są zgodni, 

że nie dojdzie do kolejnego spotkania. Jednak wkrótce 

spotykają się w afrykańskim kurorcie, gdzie spędzają 

wakacje z dziećmi.

Sherlock Holmes: Gra cieni
TVN niedziela 20.00

Kontynuacja przygód genialnego detektywa. Sherlock 

Holmes wraz z wiernym przyjacielem, doktorem 

Watsonem, stają przed trudnym zadaniem. Muszą 

powstrzymać piekielnie inteligentnego i przebiegłego 

profesora Jamesa Moriarty'ego, który nie cofnie się przed 

niczym, aby pogrążyć świat w chaosie i anarchii.

Grand Budapest Hotel

Barwna historia 
w bajkowej 

krainie
Przygody Gustava H., portiera w słynnym, 

w okresie międzywojennym, europejskim hotelu 
i Zero Moustafy, boya hotelowego, który stał się jego 
najbardziej zaufanym przyjacielem. 

Historia dotyczy kradzieży i odzyskania bez-
cennego renesansowego obrazu; szalonej batalii 
o ogromny, rodzinny majątek, okraszonej brawuro-
wymi pościgami na motocyklach, pociągami, sania-
mi i na nartach; a także najsłodszego z romansów – 
wszystko w przededniu dramatycznych zmian, które 
odcisną brutalne piętno na całym kontynencie.

Pewnie nie wiesz...
Pierwotnie główną rolę miał zagrać Johnny 

Depp, jednak sam aktor z niej zrezygnował. Przyjął 
rolę Ralph Fiennes

Zdjęcia do filmu kręcono m. in. w Krakowie.
Nazwa fikcyjnej Republiki Żubrówki pochodzi od 

polskiej wódki .
Charakteryzacja Tildy Swinton, trwała pięć go-

dzin. Aktorka zagrała 84-letnią wdowę Madame D.
Scena, w której Ludwig (Harvey Keitel ) mówi: 

„Powodzenia, dzieciaku!” i uderza Zero (Tony Revo-
lori) w twarz była powtarzana czterdzieści dwa 
razy! Keitel rzeczywiście uderzał Revolori za każ-
dym razem.

W 2015 r. film dostał 9 nominacji do Oscara. Zdo-
był 4 statuetki: za muzykę, charakteryzację, scenogra-
fię i kostiumy.

Grand Budapest Hotel, Polsat sobota 00.05

Czarna Mamba kontynuuje 
krwawy odwet na tych, którzy 
chcieli zamordować ją w dniu 
ślubu. 

Z jej ręki zginęły już szefo-
wa tokijskiej mafii, O Ren-Ishi, 
i Vernita Green z plutonu Śmier-
cionośnych Żmij. Teraz Mamba 
zamierza rozprawić się z kolejny-
mi członkami gangu Billa. 

Pierwszy cel, Budd, okazuje 
się godnym przeciwnikiem, bo 
obezwładnia Mambę i zakopuje 
ją żywcem w grobie. Nie trafił 
jednak na słabeusza – dziewczyna 
wychodzi cało z opresji. 

Pewnie nie wiesz...
Aby scena wyglądała praw-

dziwie, Uma Thurman naprawdę 
została zasypana ziemią.

Film zarobił w kinach ponad 
150 milionów dolarów, kosztował 
30 milionów.

Dopiero w 2018 r. Uma 
Thurman opublikowała online 
film z wypadku samochodowego, 
który miał miejsce w 2002 r pod-
czas kręcenia tego filmu. Quentin 
Tarantino przekonał Thurman, 
żeby sama prowadziła samochód, 
bo scena jest łatwa. Aktorka stra-
ciła kontrolę nad samochodem 
i uderzył w drzewo. Doznała 
wstrząsu mózgu i kontuzji ko-
lan. Próbowała uzyskać materiał 
filmowy jako dowód, ale produ-
cent odmówił wydania go, chyba, 
że aktorka podpisze dokument, 
który zwolniłby firmę z jakiejkol-
wiek odpowiedzialności. Wiele lat 
później Tarantino w końcu dał jej 
materiał filmowy i pomógł wystą-
pić przeciwko producentowi. 

Kill Bill 2
TV4 niedziela 21.55

Kill Bill 2

Krwawej  
zemsty  

ciąg  
dalszy Psy wojny

Obalić Kimbę
W jednym z państw afrykańskich zostają odkryte bogate złoża 

platyny. Multimilioner, którego konsorcjum zamierza zająć się ich 
eksploatacją, chce zdobyć pierwszeństwo w ich wydobyciu.  

Na przeszkodzie stoi dyktator kraju, obłąkany pułkownik Kimba. 

W grę wchodzą tak wielkie pieniądze, że biznesmeni decydują się na utworzenie 
specjalnego oddziału w celu przeprowadzenia przewrotu wojskowego. Amerykański 
najemnik Jamie Shannon otrzymuje propozycję zorganizowania wyprawy i zamor-
dowania Kimby. Przyjmuje ofertę i kompletuje oddział. Angażuje do niego swych 
dawnych towarzyszy broni. Uczestnicy ekspedycji 
kupują broń oraz statek i drogą morską, omijając 
kontrole celne, docierają do celu.

Pewnie nie wiesz...
Trzecia – po „Dniu Szakala" i „Aktach Odessy" 

– głośna powieść Fredericka Forsytha, ukazała się 
w 1974 r. Publikację „Psów wojny” poprzedziła 
głośna kampania reklamowa niedwuznacznie su-
gerująca, że autor osobiście zebrał materiał dowo-
dowy przedstawiony w książce. Autor twierdził, 
że faktycznie finansuje zamach stanu w Gwinei 
Równikowej. W ten sposób uzyskał dostęp do wielu 
postaci z podziemia, w tym najemników i handla-
rzy bronią.

Psy wojny, TVP1 sobota 23.50

będzie się działo

Red Eye

Pułapka  
w samolocie

Film zaczyna się jak komedia romantyczna. Ona po-
znaje jego, on jest miły i przystojny, wydaje się, że już, już 
rozkwitnie romans… 

Nie dajmy się zwieść pozorom: wkrótce akcja zrobi gwał-
towna woltę i od tej pory nie zwolni już nawet na minutę. Do 
samego końca trwa zabawa w kotka i myszkę między pory-
waczem i ofiarą (choć nie jest to klasyczne porwanie), która 
nieoczekiwanie nie zamierza się poddać i rozpoczyna walkę. 
Wszystko to rozgrywa się w zamkniętej przestrzeni, na wyso-
kości 9 tysięcy metrów, nie ma szans na ucieczkę…

Pewnie nie wiesz...
Cillian Murphy był tak zdesperowany, by dostać 

główną rolę w tym filmie, że dwa dni przed swoim ślubem 
poleciał na rozmowę za ocean – jego głównymi rywalami 
byli Sean Penn, John Travolta i Kevin Bacon.

Do filmu wydrukowano fałszywe bilety lotnicze. Na 
odwrocie wymieniono warunki zakupu biletu, podobnie 
jak na prawdziwych biletach lotniczych. Na końcu napi-
sano: „Wszystkie przepisy z tego biletu są fałszywe. Jeśli 
to czytasz to znaczy,że masz zbyt dużo czasu. Następnym 
razem przeczytaj dobrą książkę”. 

Samolot zbudowano na układzie hydraulicznym, któ-
ry trząsł samolotem tak, jak w czasie turbulencji.

Red Eye flight, to potoczne określenie nocnego lotu.
Red Eye

TVN niedziela 22.45

Protektor

Rosyjska mafia  
i dziewczynka  

z dobrą pamięcią 
Luke Wright ( Jason Statham) był nowojorskim policjantem. Podczas jednej 

z ustawionych walk przypadkowo znokautował przeciwnika, czym naraził się mafii. 
Gangsterzy zabili jego rodzinę. Załamany mężczyzna snuje się po ulicach, planując 
samobójstwo. 

Pewnego dnia los stawia na jego drodze 12-letnią Mei, ściganą przez triadę i ro-
syjską mafię. Wright staje w obronie dziewczynki, która dzięki niezwykłym zdolno-
ściom zapamiętała kod warty miliony dolarów. Między Wrightem, a dziewczynką 
rodzi się szczególna relacja – poza sobą nawzajem nie mogą nikomu ufać.

Pewnie nie wiesz...
Jason Statham był nurkiem, modelem, sprzedawcą, aktorem. Na kastingu do swojej 

pierwszej roli w filmie miał zagrać sprzedawcę fałszywej biżuterii i namówić biznes-
mena do jej kupna.

Zapłacił 10 milionów dolarów za dom nad oceanem o powierzchni 300 metrów 
kwadratowych w Malibu w Kalifornii. Od 2005 r ma mały dom w Hollywood Hills 
w Los Angeles, który kupił za 2,4 mln dolarów.

Według raportu BBC News, w latach 2002–2017 filmy z jego udziałem zarobiły 
1,5 miliarda dolarów (tylko bilety do kina), co uczyniło go jedną z najpopularniejszych 
gwiazd w branży filmowej.

Protektor, TV Puls, Piątek 22.15
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O dopalaczach i leczeniu 
lasem w PWSIiP 

W Polsce 95 procent dopalaczy kupowanych jest poprzez Inter-
net, handlujący nimi w sieci dealerzy mają strony zarejestro-
wane na zagranicznych serwerach, są trudni do namierzenia 
i ukarania. Dopalacze są nielegalne. Teoretycznie, gdyż zaka-
zane są tylko określone substancje. 

- Mamy „efekt balonika”, gdy zdelegalizowa-
ny zostaje jakiś chemiczny związek, w jego miejsce 
pojawia się nowy – mówił dr hab. n. med. Napoleon 
Waszkiewicz podczas międzynarodowej konferencji 
„Profilaktyka chorób psychicznych”, która odbyła się 
w Państwiowej Wyższej Szkole Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży. Pokazywał też drastyczne zdję-
cia prasowe: ludzi, którzy po zażyciu substancji flakka, 
wyglądają jak zombi. Mówił, że wywołujące uzależnie-
nie dopalacze, są we fluidach do e-papierosów. A w ko-
lorowych tabletkach, które obiecują młodym ludziom 
„odlot”, naukowcy znajdują potłuczone szkło od świe-
tlówek oraz trutkę na myszy i szczury. Akcentował, że 
rodzic, który ma czas przyjrzeć się własnemu dziecku, 
jest uważny i empatyczny, to najlepsze narzędzie profi-
laktyczne w walce z niebezpiecznymi substancjami.

Konferencja
II Międzynarodowa Konferencja „Profilaktyka cho-

rób psychicznych” została zorganizowana przez Klinikę 
Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 
Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podlaskiego oraz Podlaski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego. Wzięli w niej udział 
naukowcy i lekarze z Białorusi oraz Polski, między 
innymi z: Państwowego Uniwersytetu Medycznego 

w Mińsku, Centrum Zdrowia Psychicznego w Mińsku, 
Kliniki Uzależnień w Mińsku, Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku, PWSIiP. 

Jej uczestnicy dowiedzieli się, jak przeciwdziałać 
wypaleniu zawodowemu, fobiom i zaburzeniom lęko-
wym, depresji, kryzysom hormonalnym i uzależnie-
niom. – Rozwój cywilizacyjny, styl życia, usytuowanie 
społeczne oraz ekonomiczne, wpływają na psychikę. 
Celem naszej konferencji jest promocja zdrowia psy-
chicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym 
oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i przeciw-
działanie ich dyskryminacji – informował dr hab. n. 
med. Sławomir Szajda, przewodniczący komitetu or-
ganizacyjnego konferencji oraz wykładowca PWSIiP. 

Dopalacze niszczą
– W 2018 roku zarejestrowaliśmy w Polsce ponad 

cztery tysiące zatruć dopalaczami, najwięcej w woje-
wództwach śląskim i łódzkim. Jeśli młody człowiek 
chce zrobić z czegoś narkotyk, to może zrobić z prawie 
wszystkiego, z przypraw kuchennych i z soli do kąpie-
li. Ale to ślepa uliczka, gdy chcesz z niej zrezygnować, 
ból odstawienia może przypominać ból operacyjny. 
Niektóre dopalacze mają działanie dziesięć tysięcy 
razy silniejsze niż heroina – mówił dr hab. Napoleon 
Waszkiewicz. – Po zatruciu dopalaczami pacjent zosta-
je przywieziony na szpitalny oddział ratunkowy, gdyż 
jego zachowanie wskazuje na poważne i nagłe pro-
blemy: pobudzenie, halucynacje, omamy, zawał serca. 
Dopiero później trafia do szpitala psychiatrycznego – 
dodawał naukowiec. 

Po dopalacze młodzi ludzie, najczęściej 16-25-latko-
wie, sięgają, gdy ich układ emocjonalny dopiero się roz-
wija. Konsekwencje przyjmowania narkotyków mogą być 
natychmiastowe i rozłożone w latach. Dopalacze mogą 

trwale uszkadzać struktury młodego mózgu. – Następ-
stwa ich przyjmowania, my lekarze, dopiero poznajemy. 
Mogą być katastrofalne, jak w przypadku pochodnych 
pseudoefedryny, które wywołują objawy choroby Parkin-
sona – mówił dr hab. Napoleon Waszkiewicz. 

Las leczy
Z pozytywnym przekazem do PWSIiP przyjechała 

dr n. med. Katarzyna Simonienko z Kliniki Psychiatrii 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prowadzi 
w Puszczy Białowieskiej warsztaty, jak czerpać korzyści 
z natury. Opowiedziała o popularnej w Japonii i USA, 
a raczkującej w Polsce, terapii lasem. 

- To nie jest ezoteryka, tylko technika medyczna. 
Jesteśmy ewolucyjnie przygotowani do obcowania z la-
sem, w miastach żyjemy relatywnie krótko. Brak kon-
taktu z naturą destymuluje układ immunologiczny oraz 
nerwowy. Aby powrócić do równowagi, potrzebujemy 
kontaktu z przyrodą – mówiła.

Wyjaśniała, że najlepszy jest bardzo powolny, sen-
soryczny spacer leśny, z dotykaniem drzew oraz mchu, 
słuchaniem ptaków, wąchaniem leśnego powietrza.

- W lesie nie bijemy rekordów, nie rozmawiamy 
o ratach kredytów, nie sięgamy po telefony, ale wyci-
szamy się. Las naturalny jest najzdrowszy, dostarcza 
bakterii, które wspomagają zdolności kognitywne, 
przeciwdziałają depresji. W naszych jelitach znajduje 
się pół kilograma bakterii, sterylne środowisko nas ich 
pozbawia, wywołuje choroby oraz alergie – mówiła dr 
Katarzyna Simonienko.

Do prowadzenia badań naukowych nad leczniczym 
działaniem lasu zainspirował ją Peter Wohlleben, au-
tor arcyciekawej książki „Sekretne życie drzew”: udo-
wadnia w niej, sięgając po własne obserwacje i dowody 
naukowe, że drzewa to istoty społeczne, które potrafią 
wchodzić w złożone relacje z florą i fauną. 

Podlaski Festiwal  
Nauki i Sztuki,  

odsłona łomżyńska 
Już po raz siedemnasty podlaskie uczelnie oraz instytucje 
zapraszają do popularnonaukowej zabawy – na Podlaski Fe-
stiwal Nauki i Sztuki. W Białymstoku, Łomży, Suwałkach, ale 
także w Hajnówce i Wilnie, odbywać się będą pokazy, doświad-
czenia naukowe, warsztaty, wykłady, koncerty i spektakle, 
łącznie ponad 500 wydarzeń. 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży zaprasza do siebie 21 oraz 23 
maja. – Nauka to nie tylko sala wykładowa, ale także 
nasza codzienność, która w coraz większym stopniu 
przynależy do otaczających nas złożonych technologii– 
mówi dr Beata Madras-Kobus z Wydziału Informatyki 
i Nauk o Żywności PWSIiP, uczelniana koordynatorka 
festiwalu. 

21 maja do PWSIiP w Łomży przyjadą regional-
ne uczelnie, aby pokazać dzieciom, młodzieży i doro-
słym „algorytmy rzeczywistości”. To tegoroczne hasło 
festiwalu, które ma uświadamiać, że popularny termin 
z informatycznego żargonu jest kluczem otwierającym 
wiele furtek. Algorytmy królują na światowych gieł-
dach, wpływają na politykę, kreują w Internecie słupki 
popularności ludzi, towarów i usług, kierują urządze-
niami i ludzką wolą. Są po prostu oprzyrządowaniem 
współczesnego świata, jego szkieletem. – To poważny 
dylemat na ile my tworzymy algorytmy, a na ile one nas 

tworzą  – mówi dr Beata Madras-Kobus, dopowiada-
jąc, że otwiera to pole do dyskusji, która wykracza poza 
nauki szczegółowe, a dotyka ważnych kwestii społecz-
nych, filozoficznych oraz moralnych. 

Festiwal ma jednak nie tylko intrygować i uczyć, ale 
przede wszystkim – bawić dzieci, młodzież i dorosłych. 
21 maja od godz. 10.00 w „Państwówce” jego uczestni-
cy będą mogli zwiedzać nowoczesne sale i laboratoria 
uczelni oraz wziąć udział w pokazach i wykładach do-
tyczących: zdrowego odżywiania, bakterii probiotycz-
nych, efektu cieplarnianego, biostatystyki, dietetyki, 

ewolucji planetarnej, biopsycholo-
gicznego spojrzenia na umysły ko-
biet i mężczyzn. 

23 maja uczelnia zaprasza do 
siebie po raz drugi, tym razem na 
tak zwany dzień wewnętrzny, pod-
czas którego będzie gospodarzem 
wydarzenia razem z Centrum 
Nauki Kopernik, które pojawi się 
w Łomży z eksperymentalnymi 
pokazami „Ciśnienie” i „Umysł 
przyłapany”. Uczestnikom uczelnia 
proponuje tego dnia między inny-
mi: spotkanie z dziecięcą literatu-
rą angielską, warsztaty dietetyczne 
oraz kosmetologiczne, gry i zabawy 
na świeżym powietrzu. 

 – Powiew świeżości poczuje-
my 21 oraz 23 maja, a osoby, które 
do nas przyjdą, przekonają się, że 

w nauce nie ma miejsca na nudę i rutynę  – dopowiada 
dr Beata Madras-Kobus. 

Dodatkowo Państwowa Wyższa Szkoła Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży uczestniczy 
w wydarzeniach organizowanych przez inne podlaskie 
podmioty: 22 maja w pokazach w Parku Naukowo-
-Technologicznym w Suwałkach, a 25 maja na rodzin-
nym pikniku na Stadionie Miejskim w Białymstoku. 

Pełna lista imprez dostępna jest w linku (grupy zor-
ganizowane proszone są o rejestrację na wydarzenia):
http://podlaskifestiwal.pl/program/lista-imprez/



Łomża. Edukacja i Kultura dniem i nocą

Ta specjalna noc przyszła do Łomży po raz 
pierwszy w 2012 roku. Niemal od razu podbiła 
serca łomżyniaków. I nie dlatego, że do muze-
ów i galerii wejść można było za darmo, tylko 
dlatego, że to nie była codzienność. Że specjal-
na wyprawa z domowych pieleszy, przy zacho-
dzącym majowym słońcu, a potem w aroma-
tach  majowej nocy, miała w sobie magię.

W Łomży noc muzeów tradycyjnie 
inauguruje wystawa w Galerii Sztuki  
Współczesnej. Tym razem są to „Meta-
morfozy” Ivayly Żivkowej-Roszak.

- W nocy muzeów uczestniczą  mu-
zea Północno- Mazowieckie i Diecezjal-
ne,galerie sztuki, teatr, bilbiloteki. Po raz 
pierwszy Sąd Okręgowy i Państwowa 
Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsię-
biorczości, do której zostaliśmy zapro-
szeni na chrupki, masło i kawę - mówi 
Karolina Skłodowska, kierująca GSW 
i autorka informatora „Noc Muzeów 
w Łomży”.   

Wystawa „Metamorfozy” bułgarsko 
– łomżyńskiej artystki to zapis emocji. 

- Każdy obraz jest fragmentem mojej 
duszy, odzwierciedleniem myśli i prze-
żyć wyzwolonych pod wpływem dozna-
nych  bodźców - powiedziała autorka 
w czasie wernisażu.

Na otwarcie wystawy przyszło 
wielu „nocnych marków” oraz nie-
zawodni przyjaciele autorki. Z oka-
zji otwarcia piątej już wystawy Ivayly 
Żivkowej-Roszak w Galerii Sztuki 
Współczesnej dyrektor Muzeum Jerzy 
Jastrzębski uhonorował autorkę listem 
gratulacyjnym.

Galeria pod Arkadami na Starym 
Rynku zaprosiła na wystawę Katarzyny 
Dyjewskiej, która inspirują m.in. puste, 
pozbawione znaczeń miejskie przestrze-
nie.

Pozostając na Starówce warto było 
odwiedzić Sąd Okręgowy. Szacowna in-
stytucja w Noc Muzeów została otwar-
ta dla gości po raz pierwszy. W zabyt-
kowym gmachu przy ul. Dwornej sąd 
funkcjonuje od 102 lat.

- Chcemy pokazać sąd przyjazny, 
zwykle kojarzący się z trudnymi sprawa-
mi, wydawaniem wyroków - powiedział 
Jan Leszczewski, prezes Sądu Okręgo-
wego w Łomży.

W „pałacu Temidy” przygotowane 
zostały zatem wystaw: strojów urzę-
dowych sędziego oraz przedstawicieli 
korporacji prawniczych, archiwalnych 
zbiorów bibliotecznych i materiałów 
historycznych, pokazy sprzętu policyj-
nego oraz celi więziennej. Duże zain-
teresowanie zwiedzających wzbudziła 
inscenizacja rozprawy rozwodowej przy-
gotowana przez studentów prawa Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży.

Uczelnia, tak jak Sąd, zadebiutowa-
ła w Nocy Muzeów. Relacjonuje Jolanta 
Święszkowska, rzecznik PWSIiP: 

„Siedmioletni Kuba z wielkim 
podziwem obserwował proces eks-
truzji, czyli produkcji popularnych 
chrupek kukurydzianych. – Nie 

wiedziałem, że na uczelni są takie 
fajne i duże maszyny. Wiem już jak 
powstają sery i masło, może kiedyś 
będę tutaj studentem – mówił. Wła-
śnie rodzice z dziećmi byli główny-
mi odbiorcami popularnonaukowej 
oferty „Państwówki”. Zobaczyli halę 
technologiczną i znajdujący się na 
niej unikalny sprzęt, dowiedzieli się, 
jak przebiegają procesy suszenia, 
rozdrabniania, liofilizacji, filtracji, 
fermentacji, rektyfikacji, destylacji, 
ekstruzji, ekstrakcji i obróbki ter-
micznej.Miłośnicy bardziej spekta-
kularnych działań obejrzeli pokaz 
dynamiczny zorganizowany przez 
Komendę Miejską Policji w Łomży 
oraz Grupę Ratowniczą Nadzie-
ja. A gdy już związane z pokazem 
emocje opadły, dorośli uczestnicy 
wydarzenia udali się na warsztaty 
pod hasłem „redukcja stresu”. 

- To był wielki sukces frekwencyjny 
– dodaje Jolanta Święszkowska.     

Rozprawa rozwodowa, ekstruzja  
i metamorfozy, czyli Noc Muzeów w Łomży



a to ciekawe

Sezon wydobywczy na Alasce trwa zaledwie 100 
dni. Trzy firmy, Johna Reevesa, Douga Bakera oraz 
duetu Creighton Lapp i Chuck Tillian, mierzą się 
z rozmaitymi trudnościami, próbując osiągnąć suk-
ces i odnaleźć złoża złota przed konkurentami

John Reeves, jeden z największych właścicieli 
ziemskich w całym stanie, zachęcony wzrastający-
mi cenami złota postanawia poszukać go na swoich 
działkach. Ma nadzieję, że stare mapy kryją użytecz-
ne wskazówki. Chce, by w poszukiwaniach pomogły 
mu dzieci. 

Przypominający szalonego naukowca Doug 
Baker, błyskotliwy inżynier górniczy, ma za sobą fa-
talny sezon, a na koncie - pół miliona długu. Teraz 
musi dać z siebie wszystko, inaczej jego rodzinna 
firma nie przetrwa. 

Creighton Lapp i Chuck Tillian, mają duże am-
bicje. Nawiązują współpracę z Clarkiem Durantem, 
aby móc skorzystać z jego praw do wydobycia.

Poszukiwacze złota z Alaski
Focus TV sobota 18.00 odc. 1/5

Autorzy opowiadają historię Złotej Palmy (fr. Palme d’Or), 
nagrody przyznawanej podczas festiwalu filmowego odbywa-
jącego się od 1946 roku we francuskiej miejscowości Cannes.

Martin Scorsese, Jane Campion, Emir Kusturica, Quentin 
Tarantino i inni laureaci Złotej Palmy wspominają niezapo-
mniane chwile, jakie przeżyli w Cannes.

Obraz ukazuje też kulisy przygotowania do ceremonii wrę-
czenia tego prestiżowego wyróżnienia.

W warsztatach firmy Chopard niedaleko Genewy, powsta-
je Złota Palma. 40 godzin pracy najlepszych jubilerów zajmuje 
wyprodukowanie jednej statuetki ze 120 gramów złota z Ko-
lumbii.

Najwięcej filmów wyróżnionych Złotą Palmą pochodziło 
ze Stanów Zjednoczonych (aż 22). Jak dotychczas dwukrotnie 
otrzymali tę nagrodę polscy twórcy filmowi: Andrzej Wajda 
za „Człowieka z żelaza” (1981) i Roman Polański za „Pianistę” 
(2002).

Legenda Złotej Palmy
TVP Kultura sobota 10.35 

Made in Maroko

Na czym  
można zarobić?

Dagmara Kaźmierska, jedna z bohaterek programu „Kró-
lowe życia", przedstawia własny pomysł na znakomity interes.

Z Jackiem u boku wyruszają na podbój Maroka. W po-
szukiwaniu nowych możliwości biznesowych pomagać im 
będzie dawny znajomy Samir. W wyprawie będzie brał udział 
również jej syn Conan, który jest aktualnie w trudnym wie-
ku i przyjaciółka, z równie wybuchowym temperamentem, 
Edzia.

W Maroku czekają na nich fabryki ze skórami, straga-
ny ciągnące się w nieskończoność i ... zupełnie inne lokalne 
zwyczaje. 

Czym zakończy się ta przygoda? Czy zwabi ich „złoto 
Maroka" czyli olek arganowy, czy omamią światła i magia 
Marakeszu? Kto okaże się lepszym negocjatorem – marokań-
scy sprzedawcy, czy goście z Polski?

Made in Maroko
TTV sobota 22.00 odc. 1/8

Poszukiwacze złota z Alaski

Wyścig po fortunę

Legenda Złotej Palmy

Cannes 
wybiera 

najlepsze 
filmy

reklama
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Garbi: superbryka

Mały garbus na 

wielkim wyścigu

Pradawny ląd: pierwsza wielka przygoda

Poszukiwanie 
Wielkiej Doliny

Na Ziemi żyją dwa rodzaje dinozaurów: roślinożerne 
i mięsożerne. Gdy nadchodzi czas obumierania drzew li-
ściastych, przymuszone głodem stada roślinożerców ruszają 
na zachód w poszukiwaniu Wielkiej Doliny, która wciąż jest 
żywa i zielona. 

Pewne stado ma tylko jednego malca, nadzieję na przy-
szłość – Czarusia. Gdy ten zostaje oddzielony od reszty rodzi-
ny, sam musi odnaleźć drogę do Wielkiej Doliny. Dołączają 
do niego: Sara, Miluś, Kolczasty i Latający. Piątka bohaterów 
przeżywa wiele przygód, wspierając się w trudnych chwilach.

Pradawny ląd: pierwsza wielka przygoda
TV4 sobota 9.35

Klan urwisów

Nie zadawaj się  
z dziewczynami

Grupa chłopców z jednego podwórka przyjmuje 
za główną zasadę zakaz przyjaźnienia się z dziew-
czynami. Na czele klubu stoją Spanky i Alfalfa. Gdy 
koledzy przygotowują się do ważnego wyścigu gokar-
tów, Alfalfa zakochuje się w uroczej Darli. Może to 
zmniejszyć szanse chłopców na wygraną więc przyja-
ciele za złamanie zasady wymierzają mu karę. Wyrok 
sądu koleżeńskiego nakazuje mu zapomnieć o dziew-
czynach, a o tej jednej w szczególności.

Wkrótce potem zostaje spalony lokal, w którym 
koledzy się spotykają. Członkowie klubu wymyślają 
sposób na zdobycie pieniędzy, które pozwolą im od-
budować siedzibę. Rozpoczynają przygotowania do 
realizacji swojego planu.

Klan urwisów
TV6 sobota 10.05

Atlantyda: powrót MIlo

Co zrobić 
z Sercem 

Atlantydy? 
Powrót nieustraszonych odkrywców, znanych 

z animowanego przeboju Disneya „Atlantyda: 
Zaginiony Ląd”. 

Podczas pierwszej ekspedycji Milo Thatch 
i jego towarzysze trafili do słynnego podwodnego 
miasta i ocalili przed zagładą tajemnicze króle-
stwo i wszystkich jego mieszkańców. 

Teraz Milo, Kida i ich załoga muszą stawić 
czoła nowym wyzwaniom na powierzchni oceanu 
i poznać potęgę mistycznej siły. Nowa przygoda 
karze im zmierzyć się z gigantycznymi, morskimi 
potworami, niezwykłymi duchami i prastarymi le-
gendami. Podczas wyprawy Kida odkrywa potęż-
ną moc cudownego kryształu. Musi zdecydować 
czy roztropniej będzie ukryć Serce Atlantydy, czy 
podzielić się jego światłem z resztą świata. 

Atlantyda: powrót Milo
TV4 sobota 15.35, niedziela 8.10

Ray Peyton pragnie podarować 
samochód ukochanej córce. Maggie, 
która marzy o sportowym aucie, ma 
wybrać sobie prezent na złomowi-
sku. Dziewczyna zwraca uwagę na 
skromnego i mocno sfatygowanego 
volkswagena garbusa z lat 60. XX w. 
Wkrótce okazuje się, że ten niepo-
zorny biały „Garbi" ma niezwykłe 
właściwości. Pomoże on Maggie 
spełnić marzenie o starcie w wyści-
gach.

Pewnie nie wiesz...
Samochody wykorzystane w fil-

mie jako Garbi były autentycznymi 
pojazdami z lat 60, które wyposażono 
w nowoczesne dodatki.

Na planie pracowało sześciu me-
chaników samochodowych.

Zdjęcia do filmu były kręcone z 23 
kamer jednocześnie, podczas praw-
dziwego wyścigu.

Garbi: superbryka
TV Puls sobota 17.55

Donald Trump wystąpił w filmie jak ojciec Walda. 
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LIST DO REDAKCJI

„WIDZIANE  
Z WARSZAWY”

W życiu musimy dokonywać 
wielu wyborów. Jedne wpływają 
bardziej na nasze życie, a inne 
mniej, ale każdy wybór niesie za 
sobą jakieś konsekwencje. Naj-
częściej w życiu prywatnym. Są 
jednak wybory, które wpływają 
nie tylko bezpośrednio na nas, 
nasze losy, ale i na nasze oto-
czenie. Wtedy powinniśmy się 
jeszcze poważniej zastanowić 
nad konsekwencjami swojego 
działania. Ba, nie tylko działania, 

ale również idee mają swoje na-
stępstwa. Działania często mają 
swoje źródła w naszym myśleniu, 
ideach, poglądach. Chciałbym 
dziś podzielić się garścią refleksji 
ze swoich przemyśleń odnośnie 
ważnego politycznie wydarzenia.

Za kilka dni odbędą się wy-
bory do parlamentu europejskie-
go. Tak jak wszyscy Czytelnicy 
„Narwi” dopiero niedawno mia-
łem okazję do zapoznania się 
z pełną listą  kandydatów do Par-
lamentu Europejskiego z regionu 
północno-wschodniego, obejmu-
jącego także byłe województwo 
łomżyńskie, czyli bliskie mojemu 
sercu.

Nie jestem już od niemal 15 
lat mieszkańcem Łomży, ale ro-
dzinne strony to dla mnie mała 
Ojczyzna, której dobro leży mi 
głęboko na sercu. Tu przyjeż-
dżam i głosuję. Tu kiedyś wrócę 
u schyłku swojego życia, żeby 
spocząć na zawsze w miejscu, 
które od dawna jest przygoto-
wane. Uważam zatem, że mam 

prawo wypowiadać się w sprawie 
losów rodzinnego regionu. A one 
zależą od naszych, wszystkich 
Łomżan, wyborów właśnie w ta-
kich momentach, przy urnie wy-
borczej. 

Wybory do parlamentu euro-
pejskiego dla prosperity regionu 
są ważniejsze, niż krajowe wybo-
ry parlamentarne, które odbędą 
się dopiero jesienią. Stąd wynika 
paląca konieczność zastanowie-
nia się i podjęcia przemyślanej 
decyzji  w dniu 26 bm. Zatem 
z ogromną uwagą i pieczołowito-
ścią przejrzałem listy partyjnych, 
i nie tylko, kandydatów. Oto re-
fleksje, które mi się nasunęły.

Na skuteczny wybór mają 
szanse tylko kandydaci z dwóch 
list (PiS oraz KE) i raczej niespo-
dzianki tu być nie może. Myślę, 
że realnie Podlaskie i Warmiń-
sko-Mazurskie otrzyma trzy 
miejsca, a kandydatów jest wielu, 
więc „lud wyborczy” nie powi-
nien kupować wszystkiego, co 
wciskają mu komitety wyborcze, 

szczególnie na pierwszych pozy-
cjach na swoich listach, a wręcz 
przeciwnie – myśleć świadomie, 
niezależnie i z punktu widzenia 
interesów swojej małej Ojczyzny.

Spójrzmy zatem na listy 
dwóch głównych konkurentów, 
bo reszta stanowić będzie tło. 
Większość kandydatów nie ma 
żadnego przygotowania do re-
prezentowania interesów regio-
nu w Brukseli i Strasburgu. Jako 
historyk i politolog wiem jakie 
kompetencje są tam potrzebne. 
Jako niezależnie myślący obywa-
tel nigdy nie kieruję się drabinką, 
którą układają szefowie partii czy 
bloków politycznych. Ich wybory 
nie muszą, a często nie powinny 
wpływać na mój obywatelski głos. 

W polityce liczy się przygoto-
wanie i umiejętności, ale też posta-
wa człowiek w kontaktach z innymi 
politykami i wyborcami. Cenię ludzi 
solidnie przygotowanych do pełnie-
nia funkcji, o które się ubiegają. 

Dla mnie interesy regionu 
oznaczają walki o interesy pol-

skiego rolnictwa, dlatego gorąco 
popieram fachowców z tej dzie-
dziny. Jednego widzę na liście 
PiS w okręgu z Ziemią Łomżyń-
ską, ale tym razem będę głosował 
w innym okręgu i tam też mam 
kogo wybrać, ale już z listy KE. 

Nigdy natomiast nie zagło-
sowałbym na ludzi nie mających 
z regionem nic wspólnego, a taki 
"problem" widzę na liście PiS. 
Ten wybór Jarosława Kaczyń-
skiego nie musi być wyborem 
wyborców w Łomży i regionie. 

Czy zatem nie lepiej wybrać 
nadzieję na zmiany, niż popierać 
wybory guru partyjnych? Nie 
bójmy się myśleć i dokonywać 
słusznych we własnym przekona-
niu wyborów zamiast przez akla-
mację przyklaskiwać nomina-
cjom dokonanym na górze. Ani 
prezes PiS, ani przewodniczący 
PO nie powinni być panami na-
szych sumień. Proszę to mieć na 
względzie udając się na niedziel-
ne głosowanie. 

ZENON KRAJEWSKI

Mocny cios policji w środowisko 
oszustów wyłudzających pieniądze 

metodą „na policjanta”.  
Do zatrzymań doszło w Warszawie 

i Łomży.

Jak informuje Centralne Biuro 
Śledcze Policji, w sprawie prowa-
dzonej pod nadzorem Prokura-
tury Okręgowej Warszawa-Pra-
ga funkcjonariusze zatrzymali 
8 osób, a wśród nich logistyka, 
"odbieraka" oraz osoby odpo-
wiedzialne za przesyłanie pienię-
dzy pochodzących z przestępstw 
z Polski za granicę. Według śled-
czych, podejrzani mogli wyłudzić 
od poszkodowanych ponad 500 
tysięcy złotych. Łącznie w sprawie 
występuje 14 podejrzanych.

Policjanci warszawskiego za-
rządu CBŚP pod nadzorem Pro-
kuratury Okręgowej Warszawa-
-Praga w Warszawie, prowadzą 
śledztwo dotyczące zorganizo-
wanej grupy przestępczej działa-
jącej na terenie Polski oraz w jed-
nym z krajów UE. Jej członkowie 
wyłudzali pieniądze od innych 
osób m.in. metodą „na policjanta 
CBŚ”. Metoda ta polega na tym, 
że sprawcy dzwoniąc do poszko-
dowanych podają się za funkcjo-
nariuszy policji i prokuratorów 
rozpracowujących groźne grupy 
przestępcze. Wzbudzając w ten 
sposób zaufanie proszą o pomoc 
w akcji zatrzymania nieuczci-
wych pracowników banku. Rolą 
poszkodowanych jest przeka-
zanie wypłaconych z banku lub 
posiadanych w domu pieniędzy 
i kosztowności osobie, która się 
po nie zgłosi lub pozostawienie 
ich w określonym miejscu.

Z ustaleń policjantów wyni-
ka, że grupa miała rozbudowaną 
strukturę, w której każdy pełnił 
określoną rolę, wykonując przy-
pisane zadania. Wszystko wska-
zuje na to, że pieniądze pocho-
dzące z przestępstw, po podziale 
zysków, transferowane były za 
granicę za pośrednictwem prze-
kazów pieniężnych.

Pierwsze uderzenia w grupę 

nastąpiły w czerwcu 2018 roku. 
Wówczas to policjanci z Zarządu 
w Warszawie CBŚP zatrzyma-
li pięć osób podejrzanych m.in. 
o udział w zorganizowanej gru-
pie przestępczej i odzyskali złotą 
biżuterię i numizmaty, o łącznej 
wartości 600 tys. zł. Według śled-
czych wtedy wpadli „logistyk”, 
„werbownik” oraz trzech „odbie-
raków”. 

Kolejny cios nastąpił w tym 
tygodniu na terenie Warszawy 
i Łomży. Policjanci CBŚP za-
trzymali 8 osób i jedną dopro-
wadzono z zakładu karnego. 
Podczas realizacji zabezpieczono 
także telefony mogące służyć do 
popełnienia oszustw. W jednym 
z mieszkań policjanci znaleźli 
środki odurzające. Łącznie za-
bezpieczono niemal 64 gramy 

amfetaminy oraz prawie 60 gra-
mów marihuany.

Według śledczych zatrzyma-
ni pełnili różne role w grupie, 
przede wszystkim osoby te były 
odpowiedzialne za przesyłanie 
pieniędzy z Polski za granicę, ale 
podczas akcji wpadł także logi-
styk oraz "odbierak".  

Zatrzymani po doprowadze-
niu do Prokuratury Okręgowej 
Warszawa Praga w Warszawie 
usłyszeli zarzuty m.in. udziału 
w zorganizowanej grupie prze-
stępczej, dokonującej oszustw 
metodą „na policjanta CBŚ”, czy 
udziału w oszustwach oraz pra-
nia pieniędzy. Sąd zastosował 
wobec 2 podejrzanych tymczaso-
we aresztowanie na okres trzech 
miesięcy. Pozostałe osoby zostały 
objęte dozorami policji.

Jest to kolejne uderzenie 
CBŚP w członków zorganizo-
wanych grup przestępczych do-
konujących oszustw metodą „na 
policjanta”. Akcja to efekt wie-
loletniego, żmudnego zbierania 
dowodów w śledztwie. W mi-
nionych latach policjanci CBŚP 
wielokrotnie już zatrzymywali 
podejrzanych na gorącym uczyn-
ku popełniania oszustw metodą 
„na policjanta”. Podczas zatrzy-
mań funkcjonariusze udaremnia-
li zamiary sprawców i odzyski-
wali pieniądze wypłacone przez 
osoby pokrzywdzone.

Przypominamy, że przestęp-
cy wciąż działają i wykorzystu-
jąc naszą chęć pomocy innym 
próbują wyłudzić pieniądze. Pa-
miętajmy, że policjanci nigdy nie 
prowadzą takich „telefonicznych 
akcji”, ani nie proszą osób po-
stronnych o przekazanie swoich 
pieniędzy.

Oszuści w rękach CBŚP
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Wielki sukces  
Kalinki z SP1 w Łomży

W Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku odbył się finał woje-
wódzki XXVII Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja…”. 

Łomżę reprezentowała Kalina Marek z oddziału przedszkolnego 
Szkoły Podstawowej nr 1 która  wcześniej wygrała  eliminacje miej-
skie. 

- Ku radości nas wszystkich Kalinka zdobyła w Białymstoku 
pierwsze miejsce - informuje Urszula Przesław , nauczycielka SP 1. 

My też gratulujemy!

Filharmonicy 
na Białorusi

Cykl „Wiosna Moniuszkowska” zakoń-
czyli łomżyńscy Filharmonicy dwoma 
koncertami na Białorusi. 

Relacjonuje Mateusz Goc:
"Burzą oklasków i owacjami 

na stojąco zakończył się uroczy-
sty koncert wieńczący festiwal 
„Wiosna Moniuszkowska" zor-
ganizowany przez Filharmonię 
Kameralną im. Witolda Luto-
sławskiego w Łomży z okazji 200. 
rocznicy urodzin Stanisława Mo-
niuszki. Na specjalne zaproszenie 
Konsulatu Generalnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Grodnie, 
w Sali Senatorskiej w grodzień-
skim Nowym Zamku, wystąpiły 
połączone orkiestry Łomżyńskiej 
Filharmonii oraz Grodzieńskiej 
Kapelli. Na koncercie byli obecni 
między innymi przedstawiciele 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, polskiego Sena-
tu, Sejmu, zarządu województwa 
podlaskiego, ambasady Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Mińsku, In-
stytutu Polskiego w Mińsku oraz 
licznie zebrana Polonia. 

Dzień wcześniej orkiestry 
z Łomży i Grodna wystąpiły 
w pięknie odrestaurowanym 
Pałacu Ogińskich w Zalesiu. 
W obu koncertach dyrygowali 
wspólnie dyrektorzy: Władi-
mir Bormotow oraz Jan Miłosz 
Zarzycki. Jako soliści wystąpili: 
sopranistki Marina Gorowaja 
(Białoruś) oraz Katarzyna Ku-
łakowska, tenor Adam Zduni-
kowski oraz baryton Władimir 
Gorowoj (Białoruś).

– Gdy po raz pierwszy odwie-
dziłem to miejsce, od razu  po-
myślałem, że musimy tu zorga-
nizować koncert – mówił Konsul 
Generalny RP w Grodnie Ja-
rosław Książek witając w Pała-
cu Ogińskich w Zalesiu licznie 
zgromadzoną Polonię i meloma-
nów z Zalesia, ale również z nie-
odległego Smorgonia, czy nawet 
z Mińska.

Na program koncertów zło-
żyły się wyłącznie kompozycje 

Stanisława Moniuszki z jednym 
wyjątkiem, bowiem w Zalesiu 
zabrzmiał dodatkowo słynny 
Polonez a-moll Michała Kleofa-
sa Ogińskiego. Licznie zebra-
na publiczność mogła usłyszeć 
najsłynniejsze arie z najbardziej 
znanych oper Stanisława Mo-
niuszki: „Ha! Dzieciątko nam 
umiera” (Marina Gorowaja), 
„Gdyby rannym słonkiem” (Ka-
tarzyna Kułakowska), „Szumią 
jodły na gór szczycie” (Adam 
Zdunikowski), „Skąd tu przy-
bywa mimo mej woli” (Władi-
mir Gorowoj) z opery „Halka”, 
„Okropny ten poranek” (Marina 
Gorowaja), „Płyną tratwy po 
Wiśle” (Adam Zdunikowski) 
z opery „Flis”, „Cisza doko-
ła” (Adam Zdunikowski), duet 
Hanny i Damazego (Marina 
Gorowaja, Adam Zdunikowski) 
z opery „Straszny dwór”.

Orkiestry z Łomży i Grod-
na zaprezentowały swój kunszt 
w Uwerturze fantastycznej „Baj-
ka”, Polonezie z opery „Hrabi-
na”, „Tańcach góralskich” oraz 
„111Mazurze” z opery Halka, 
który został wykonany na za-
kończenie obu koncertów. Ar-

tyści bisowali najsłynniejszymi 
pieśniami Stanisława Moniuszki 
pochodzących ze „Śpiewników 
domowych”, a były to „Prząśnicz-
ka” i „Pieśń wieczorna”, a zgro-
madzeni melomani żegnali arty-
stów owacjami na stojąco.

– Jesteśmy wszyscy bardzo 
wzruszeni – mówiła po koncercie 
w Pałacu Ogińskich w Zalesiu 
Teresa Pietrowa Prezes Oddziału 
ZPB w Smorgoniach – Takiego 
koncertu jeszcze u nas nie było! 
To nam, Polakom mieszkającym 
na tych terenach jest bardzo po-
trzebne.

 – Moniuszko był wielkim 
Polakiem i wielkim kompozyto-
rem – podkreślał konsul Jarosław 
Książek. – Cieszę się, że z okazji 
200. rocznicy jego urodzin udało 
się zorganizować takie wspaniałe 
koncerty!

Festiwal „Wiosna Moniusz-
kowska”, który rozpoczął się 25 
kwietnia w Łomży, obejmował 
pięć koncertów: dwa w Łomży, 
jeden w Drozdowie, oraz dwa 
na Białorusi. W ramach festiwa-
lu znajdzie się również 14 kon-
certów edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży.

Piosenką Eugeniusza Bodo zatytu-
łowaną „Sex appeal” z filmu „Piętro 
wyżej”  Damian Śliwiński wywalczył 
Grand Prix w V Ogólnopolskim Kon-
kursie Piosenki Filmowej o "Złoty 
Laur" Stowarzyszenia „Galiarda” 
w Poznaniu. 

88. wykonawców z różnych 
części Polski, w czterech kate-
goriach wiekowych mierzyło się 
na głosy w V Ogólnopolskim 
Konkursie Piosenki Filmowej 

o „Złoty Laur” Stowarzyszenia 
„Galiarda”. Damian Śliwiński 
z Łomży, rywalizował w kategorii 
wiekowej 14 – 17 lat. Wyśpiewał 
Grand Prix. 

- Było to bardzo trudne zada-
nie wokalno – aktorskie. Damian 
musiał bardzo dobrze opanować 
kobiece ruchy, gesty i wdzięk, 
a do tego nauczyć się  również 
niełatwego zadania, jakim jest 
chodzenia na szpilkach.  Wszyst-

ko po to, by zaskoczyć 
jury i oddać charakter 
utworu. Cały występ 
od dłuższego czasu 
szlifował pod czujnym 
okiem pomysłodaw-
czyni i instruktorki   
Regionalnego Ośrod-
ka Kultury, Agnieszki 
Ż e m e k - Pa wc z y ń -
skiej  – relacjonuje 
Bogusława Śliwińska, 
mama Damiana.

Damian jest 
uczniem III klasy 
gimnazjum, Kato-
lickiej Szkoły Pod-
stawowej w Łom-
ży.  W tym roku 
ponownie został 
stypendystą Mar-
szałka Województwa 
Podlaskiego. Przez 3 
lata nauki reprezen-

tował swą szkołę, ROK, Łomżę 
oraz województwo podlaskie na 
wielu konkursach i festiwalach 
wokalnych oraz recytatorskich, 
na szczeblu powiatowym, woje-
wódzkim, ogólnopolskim i mię-
dzynarodowym odnosząc liczne 
sukcesy.

Wokalno – aktorskie występy 
oceniała komisja w składzie: Ma-
rianna Nowak, Janusz Piątkowski 
i Adam Adamski.  

Damian Śliwiński, Bodo  
i Grand Prix w Poznaniu 
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„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy odcinek 4, Tomu II, zaty-
tułowanego “Pod sowieckim butem”. 

2

Zawołałem z ucisku do Pana,
Pan mnie wysłuchał i wywiódł 

na wolność.
Pan jest ze mną, nie lękam się:
Cóż mi może zrobić człowiek?

Ps 118, 5-6

Mijały dwa tygodnie od czasu, 
gdy Wiernik zawiózł swoją żonę 
i synka do teściów w Łomży. W cią-
gu tygodnia dotkliwie odczuwał 
ich brak, mimo że w pracy u Me-
jera pozostawał dłużej, nie tylko, 
aby zrekompensować krótszy czas 
pracy w piątek, ale również dlate-
go, że nie spieszył się do pustego 
pokoju u Lewentów. Zastanawiał 
się nad sensem takiego życia i co-
raz bardziej czuł się nieszczęśliwy 
i opuszczony przez najbliższą mu 
osobę. Zdawał sobie jednak sprawę 
z faktu, iż dla Hannah i ich dziecka 
to rozwiązanie, które znacznie po-
gorszyło sytuację jego samego, jest 
zdecydowanie korzystniejsze dla 
jego najbliższych, gdyż pozosta-
ją oni pod opieką rodziny w iście 
cieplarnianych warunkach. Tym 
bardziej jednak z radością kończył 
pracę w piątkowe południe i śpie-
szył do Łomży we wczesnych go-
dzinach popołudniowych, aby spę-
dzić z nimi dwa dni. 

Były one tak odmienne od 
reszty jego tygodnia.  Hannah wi-
tała go z otwartymi ramionami, 
podczas gdy on sam cieszył się jak 
dziecko, że znów są razem, chociaż 
tylko na te kilkadziesiąt godzin. 
Tym razem, po drugim już z kolei 
tygodniu rozstania, przywitał się 
czule z żoną i pobiegł do pokoju, 
gdzie w kołysce leżał jego zarumie-
niony, pyzaty synek, aby go uści-
skać i ucałować. Tęsknił do niego 
równie mocno co do żony, a może 
nawet bardziej. 

Stał nad kołyską, wpatrując się 
w swego śpiącego potomka, gdy 
weszła Hannah i objęła go z tyłu 
w pasie. Odwrócił się, spogląda-
jąc na nią z czułością, którą teraz 

obdarzał tych dwoje ludzi najbliż-
szych mu na świecie.

- Nasz Natan wygląda tak uro-
czo, gdy śpi – wyszeptała.

- Tęskniłem do niego. Dlate-
go tak tu się śpieszyłem – odwró-
cił się, przyciągnął jej głowę bliżej 
i namiętnie pocałował. Przyjęła ten 
gest z radością i satysfakcją.

- A do mnie nie? – spytała 
z dziewczęcą przekorą.

- Do ciebie tym bardziej – za-
pewnił.

- Chodźmy do wszystkich. 
Czekają na nas – poprosiła.

- Wolałbym tu zostać jeszcze 
jakichś czas. Chyba to zrozumieją? 
Jesteśmy przecież w rozłące. Co-
dziennie tęsknię do ciebie i Natana. 

- Rozumiem to lepiej, niż my-
ślisz, ale jak będziemy zbyt głośno 
rozmawiać w tym pokoju, to go 
obudzimy. Chodźmy do salonu – 
zaproponowała. – Tam wszyscy na 
nas czekają.

- Dobrze, chodźmy zatem – 
zgodził się niechętnie. – Już się tro-
chę na niego napatrzyłem – z tru-
dem oderwał wzrok od syna.

Przeszli do salonu, gdzie sie-
działa już Mojra i jej rodzice. Wier-
nik zagłębił się w fotelu, a Hannah 
siadła na jego kolanach, obejmując 
go za szyję.

- To co, stęskniłeś się do swo-
ich, Elianie? – zapytał go teść, stary 
Rozencwajg, uśmiechając się rado-
śnie.

- Bez dwóch zdań. Ciężko jest 
sobie poradzić z tą nową sytuacją – 
westchnął Wiernik.

- Jutro wydam też Mojrę. Niech 
się Icchak o nią dalej martwi.

- Chyba nadal wszyscy będzie-
my się o nią martwić, tato – wtrąci-
ła się Hannah.

- Oczywiście. Dziecko zawsze 
pozostaje dla rodzica dzieckiem. 
Nawet gdy stanie się dorosłe. Cza-
sem plotę bzdury. Chciałem tylko 
zaznaczyć, że jeszcze dojdzie Ic-
chak i on na co dzień będzie ją miał 
na głowie.

- To Ic ją zabierze do siebie? – 
spytał Elian.

- Gdzie tam – zaprzeczył Ro-
zencwajg. – U nas są lepsze warun-
ki. To nasz Wajsberg tu przyjdzie 
rad nierad.

- Zrobi się ciaśniej. Wróciła 
Hannah, i teraz zamieszka Icchak.

- Pomieścimy się. W kupie raź-
niej – roześmiał się Samuel.

- To dobrze, że przy całej tej 
sowieckiej mizerii jeszcze sobie 
radzicie.

- Żyjemy z oszczędności i za-
radności, Elianie. Nie będziemy 
narzekać, ale nie idzie ku dobremu 
w tym państwie. Tymczasowość 
już się skończyła. Linia demarka-
cyjna z Niemcami została ogło-
szona granicą, a produkcja spadła. 
Szczególnie żywności. Z tą jest 
krucho, a przecież potrzebujemy 
jej codziennie. Mam swoje źró-
dła zaopatrzenia, ale są trudności 
z produktami rolniczymi. Chy-
ba chłopi sami konsumują teraz 
większość tego, co produkują. 
Szczególnie z mięsem i tłuszczami 
jest coraz większy problem. Dlate-
go wesele będzie skromne. Krótka 
uroczystość i niech idą do pokoju 
zapoznawać się ze sobą, skoro tak 
chcieli.

- Nie szkodujmy im tego. Tak 
bardzo się kochają – zauważyła 
Hannah, spoglądając na zarumie-
nioną Mojrę.

- To dobrze, że Wajsberg jest 
kilka lat starszy i bardzo odpowie-
dzialny. Ale przecież ty, Elianie, 
znacznie lepiej go znasz, niż my. 
W końcu to twój przyjaciel od 
wielu lat.

- Dlatego cieszę się, że zosta-
niemy szwagrami, a Mojrze gra-
tuluję dobrego wyboru. Z radością 
będziemy z Hannah świadkami ich 
ślubu. Czasy są ciężkie, ułatwiaj-
my więc sobie życie, jeśli to jest 
możliwe – westchnął i przytulił 
swoją żonę, która pogłaskała go 
z czułością po głowie. – Zamiast 
tu przegadać całe popołudnie, chy-
ba pojadę do Śniadowa, odwiedzę 
rodziców. Co o tym myślisz, ko-
chanie? – spojrzał w oczy swojej 
pięknej żony.

- Nonsens – żywo zareago-
wał Samuel Rozencwajg. – Twoi 
rodzice będą jutro po południu 
u nas, na ślubie Mojry i Icchaka. 
Będziesz miał dużo czasu na roz-
mowy z nimi. Teraz spędź z nami 
szabas. Takie wspólne obchodzenie 
uroczystych dni umacnia rodzinę. 
Wiem, że nie przesadzasz z religij-
nością, ale szanujesz naszą narodo-
wą tradycję. Jedno zatem prowadzi 
ku drugiemu. Nie goń zatem bez 
sensu do Śniadowa. Poświęć ten 
czas żonie i dziecku – poprosił. – 
Hannah tak bardzo tęskniła do 
ciebie.

- Masz, tato, moje pełne popar-
cie w tym względzie – potwierdziła 
Hannah tuląc się do Eliana.

- W takim razie niech tak bę-
dzie, chodźmy żono do naszego 
Natana. Do kolacji jeszcze sporo 

czasu - zaproponował Wiernik, 
na co ona z radością przystała, 
bezzwłocznie schodząc z jego ko-
lan.

Szybko znaleźli się w swo-
im pokoju. Mały Nataniel nadal 
spał. Elian podniósł więc Hannah 
i delikatnie, bezgłośnie położył na 
łóżku, kładąc się obok niej. Jedną 
ręką rozpinał guziki w jej bluz-
ce, podczas gdy druga wędrowa-
ła w górę po jej udzie. Hannah 
z gwałtowną namiętnością wpiła 
się w jego usta, jednocześnie szu-
kając guzików w jego spodniach. 
W tym momencie obudzony 
ich nieostrożnym zachowaniem 
Natan zapłakał. To ich zupełnie 
otrzeźwiło. Przyjemności mał-
żeńskie musieli odłożyć na późny 
wieczór lub noc. Hannah, trochę 
zarumieniona z emocji, podnio-
sła się z łóżka i wzięła dziecko na 
ręce, szybko podsuwając mu na-
brzmiałą pierś do karmienia. 

- A wiesz, że ja mu czytam po-
ezje? To go uspokaja i jakby szyb-
ciej zasypia.

- Popatrz, popatrz. Kto by po-
myślał? – zdziwił się Elian. – Wi-
docznie uspokaja go monotonne 
wymawianie głosek w tych wier-
szach.

- Czytam je sobie i jemu, ma-
rząc o tym, że jesteśmy cały czas 
razem i ty także to słyszysz.

- To poczytaj mi trochę teraz – 
poprosił. – Tak po cichu, spokojnie.

- Nie, to ty poczytaj dla nas 
dwojga – zaproponowała Hannah. 
– Jak widzisz, jesteśmy zajęci. To-
mik leży na komodzie.

Wiernik podszedł do mebla 
i wziął książkę w rękę. Tomik jak 
tomik, pomyślał. Niczym się nie 
wyróżniał. Szare, twarde okładki 
i nieco jaśniejszy papier zapisany 
słupkami liter.

- To po polsku – raczył stwier-
dził fakt, niż spytał.

- Bo to polska poezja. A w ja-
kim języku miałabym ją czytać? – 
zdziwiła się.

- W naszym własnym, narodo-
wym języku, a może po niemiecku, 
angielsku – zaproponował. 

- Jestem na wskroś przesiąk-
nięta polską kulturą. Nie mam 
tu żadnej bariery językowej. Ty 
zresztą też. Nie mądrz mi się tutaj. 
Otwórz tomik na pierwszej lepszej 
stronie i czytaj.

Elian posłuchał żony i otwo-
rzył tomik na chybił trafił. Zaczął 
czytać spokojnym, cichym głosem, 
który w trakcie czytania wzmac-

niał, wczuwając się w nastrój pięk-
nych słów wiersza.

W cichych ogrodach, ogrodach 
tęsknoty,

piasek na ścieżkach jest biały 
i złoty;

na wielkich łąkach, na łąkach 
tęsknicy

storczyki stoją jak świeca przy 
świecy,

a szum rozlanej jak wąż wkoło 
rzeki

tak mi zamyka, zamyka powie-
ki!

- To musi naprawdę dobrze 
działać jako usypiacz – zauważył, 
przerywając czytanie, aby popa-
trzeć na idylliczny obrazek karmią-
cej Hannah. 

- Nie przerywaj, to wspania-
ła poezja. Przy niej odpoczywam 
i myślę o tobie.

Wzruszony z powodu miłych 
słów żony, Elian wrócił do czyta-
nia.

W cichych ogrodach jest świa-
tło majowe:

śpią w trawie smoki kosmate 
i płowe;

Wśród bzów kwitnących, 
omdlały z zapachu,

wielki Jednoróg przystanął bez 
strachu, 

już śpi, już oczy przed światłem 
zaciska,

a bzów kiść wielka wyziera mu 
z pyska.

Najedzony Natan znów usnął. 
Hannah ostrożnie położyła go do 
kolebki, usiadła obok Eliana i wy-
jęła mu z rąk książkę. Nakazując 
gestem, żeby kołysał małego, sama 
zaczęła czytać czystym, dźwięcz-
nym, ale przyciszonym głosem.

Zegar ogromną wskazówką 
słoneczną

jakąś godzinę pokazał odwiecz-
ną;

na wygładzonym i lśniącym ka-
mieniu

spoczęło Szczęście…
Hannah przerwała czyta-

nie i spojrzała na Eliana, który 
z przejęciem delikatnie kołysał 
swojego śpiącego syna. Wzru-
szona tym bukolicznym wido-
kiem, przytuliła się do niego 
i poszukała jego ust. Wiernik nie 
dał się prosić. Całą swoją uwa-
gę natychmiast przerzucając na 
żonę, zaczął ją pieścić i całować. 
Tym razem nawet maleńki syn 
im nie przeszkadzał. Zapamiętali 
w swojej miłości poświęcili sobie 
wiele tak ulotnych przecież chwil 
spełnienia.

Meandry Losu  
– Powieść z nieznaną historią 

w tle, tom II, cz. 4 
Zenon 
Krajewski
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Instytucję Rzecznika Małych i Śred-
nich Przedsiębiorców rząd premiera 
Mateusza Morawieckiego utworzył 
niespełna rok temu, aby dać kolejny 
impuls i wsparcie dla rozwoju gospo-
darczych inicjatyw. Poza warszawską 
centralą powstało także kilka biur 
regionalnych, w tym w Białymstoku. 
Kieruje nim prawnik Szczepan Barsz-
czewski, który przyjechał do Łomży 
porozmawiać o przedsiębiorczości 
ze studentami Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści.

- Wiele czynników wpływa 
na decyzję o podjęciu własnej 
działalności gospodarczej. Każde 
z trzech największych miast wo-
jewództwa podlaskiego jest inne, 
ale każde musi mieć coś do za-
oferowania   W przypadku Łom-
ży obiekty PWSIiP robią ogrom-
ne wrażenie. Oby ta kadra, która 

kończy uczelnię potrafiła nabyte 
tu umiejętności "sprzedać" na 
rynku pracy. Ale z drugiej stro-
ny na tym rynku pracy powinna 
być jakaś oferta. Lokalni przed-
siębiorcy powinni tworzyć takie 
miejsca pracy na bazie produk-
tów i usług oferowanych społecz-
ności lokalnej, a także w Polsce 
i za granicą. Ale też chodzi o to, 
aby przedsiębiorców ściągać do 
naszych miast i rozwijać inwe-
stycje. Pod tym względem, nie-
stety, województwo podlaskie 
i warmińsko -mazurskie, którym 
się również zajmuję w białostoc-
kim biurze, mają niezbyt chlubną 
pozycję wśród innych regionów 
- mówił Szczepan Barszczewski.

W jego ocenie jedną z pod-
stawowych barier dla inwestycyj-
nej atrakcyjności tej części Polski 
jest infrastruktura.

- Wskazuje na to wiele ba-
dań. Wierzę, że przyjdzie czas 
- oby jak najszybciej - kiedy 

ta dostępność regionu będzie 
znacznie lepsza. A duże inwe-
stycje oznaczają rozwój wokół 

małych firm, choćby informa-
tycznych - dodał.

Urząd Rzecznika Małych 
i Średnich Przedsiębiorców ma 
także swoje inicjatywy dotyczące 
przedsiębiorczości.

- To rozwiązanie nowatorskie 
u nas, a znane w Europie, choćby 
w Niemczech. Chodzi o dobro-
wolne składki ubezpieczenia spo-
łecznego. Jesteśmy przekonani, 
że to da bardzo mocny impuls dla 
rozwoju małych, przede wszyst-
kim, przedsiębiorstw. Obecna 
zryczałtowana stawka ubezpie-
czenia w wysokości około 1300 
złotych jest po prostu barierą dla 
wejścia na rynek. W Niemczech 
"dobrowolny ZUS"  działa od II 
wojny światowej i można powie-
dzieć, że w dużej mierze przy-
czynił się sukcesów niemieckiej 
gospodarki - tłumaczył Szcze-
pan Barszczewski studentom 
PWSIiP, a także widzom Telewi-
zji Łomża.                     

Finansowe problemy na sa-
mym starcie – na to przede 
wszystkim wskazywali uczestnicy 
spotkania jak na główną  barierę 
rozwoju własnych inicjatyw.     

Chiny to ważny dla Polski rynek wymia-
ny handlowej, którego wartość szacuje 
się w miliardach euro. Oceną współpracy 
i perspektywami relacji Polsko-Chińskich 
podczas Kongresu  w Katowicach zajęli się 
zaproszeni eksperci i ekonomiści. O swo-
ich doświadczeniach w budowaniu relacji 
i współpracy handlowej z chińskimi part-
nerami opowiadała Małgorzata Cebelińska 
Dyrektor Handlu Spółdzielni Mleczarskiej 
Mlekpol w Grajewie.

To już 9. edycja forum współpracy 
gospodarczej Polska-Chiny w ramach 
Europejskiego Kongresu Gospodar-
czego w Katowicach. Wśród zapro-
szonych gości ekspertów pojawili się 
między innymi ekonomista profesor 
Grzegorz Kołodko, Prezes Polskich 
Linii Lotniczych LOT Rafał Milczar-

ski, przedstawiciel Banku Światowe-
go Marcin Piątkowski, profesor Kong 
Tianping  z Uniwersytety  w Pekinie. 
Sektor polskiej żywności reprezento-
wała Małgorzata Cebelińska, dyrektor 
handlu Mlekpolu – żywność, to jeden 
z najszybciej rozwijających się sektorów 
wymiany handlowej pomiędzy Pol-
ską a Państwem Środka. Mlekpol jest 
liderem eksportu polskiego mleka  do 
Chin  -  w ubiegłym roku Spółdzielnia 
wyeksportowała ponad 25 tysięcy ton 
swoich produktów na rynek chiński, 
głównie pod własną marką Łaciate. 

- Potrzebujemy spójnej, wypra-
cowanej z przedsiębiorcami, kon-
sekwentnie wdrażanej strategii go-
spodarczej państwa polskiego wobec 
Chin. Wstrzymywanie się z decyzja-

mi na linii UE-USA- Chiny i zbyt 
rzadkie i nieregularne spotkania na 
wysokim szczeblu władz nie sprzyjają 
zmniejszaniu się deficytu w wymianie 
handlowej z Chinami. Polscy przed-
siębiorcy i ich chińscy partnerzy po-
trzebują wsparcia i zaangażowania na 
poziomie rządu i nie mogą dalej roz-
wijać biznesu 

„w pojedynkę” – powiedziała Mał-
gorzata Cebelińska podczas panelu.

Z tym wnioskiem przedstawicielki 
Mlekpolu zgodził się profesor Grze-
gorz Kołodko, który podkreślił, że bez 
wyraźnego zaangażowania władz na 
szczeblu polskiego rządu, nie ma moż-
liwości budowania  i rozwijania relacji 
handlowych z Chinami. 

Wypełniona sala oraz ogromne 
zainteresowanie pane-
lem pokazuje, że chiń-
ski rynek jest ważnym 
elementem rozwijania 
Polskiej gospodarki, co 
podkreślali w swoich wy-
powiedziach uczestnicy 
forum. Mlekpol ekspor-
tuje ponad 30% swojej 
rocznej produkcji. Waż-
nymi rynkami ekspor-
towymi dla Mlekpolu są 
Chiny oraz państwa Azji 
południowo-wschodniej. 
Głównymi produktami 
ekspertowymi są mle-
ko UHT oraz proszki 
mleczne, a rosnącym za-
interesowaniem impor-
terów z Chin cieszą się 
masło oraz sery. 

ARiMR: dopłaty  
do końca maja

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Arda-
nowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie 
terminu składania wniosków o przyznanie płatności bez-
pośrednich oraz obszarowych z  PROW 2014-2020 za rok 
2019.  Decyzja ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 
31 maja 2019 r.

Jak informuje ARiMR, z  wnioskiem, by rol-
nikom dać dodatkowy czas na ubieganie się o do-
płaty, wystąpiła do ministra Krajowa Rada Izb 
Rolniczych, uzasadniając go m.in. problemami 
pogodowymi. 

W tym roku po raz drugi Agencja przyjmuje 
wnioski za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Co 
roku o dopłaty ubiega się ponad 1,3 mln rolników. 
Do 17 maja rolnicy złożyli 938 tys. wniosków 
przez internet, a  łącznie z oświadczeniami jest 
ich blisko 1,15 mln. Co roku o dopłaty ubiega się 
ponad 1,3 mln rolników. W województwie pod-
laskim na około 80 tysięcy spodziewanych wnio-
sków do tej pory wpłynęło blisko 90 procent.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku po 31 
maja skutkuje otrzymaniem niższych dopłat. 
Za każdy dzień roboczy opóźnienia należne kwo-
ty płatności są pomniejszone o 1 proc. Ostateczny 
termin upływa 25 czerwca 2019 r.

W razie jakichkolwiek wątpliwości rolni-
cy mogą zgłaszać się po pomoc w wypełnianiu 
dokumentów czy w sprawach związanych z ob-
sługą techniczną aplikacji do biur powiatowych 
ARiMR. Czynna jest także infolinia – pod nume-
rem 800 38 00 84 można uzyskać, np. informacje 
w przypadku problemów z zalogowaniem się do 
systemu.

ARiMR apeluje, by ze składaniem wniosków 
za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus nie 
czekać do ostatniej chwili. Warto pamiętać, że kto 
złoży wniosek o przyznanie płatności bezpośred-
nich obszarowych za 2019 r. do 31 maja może li-
czyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. 

Polska – Chiny. Mlekpol w gronie ekspertów 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 

Recepta na przedsiębiorczość: 
dobrowolny ZUS? 

Szczepan Barszczewski 
podczas wykładu w PWSIiP 
w Łomży

Małgorzata Cebelińska z Mlekpolu 
wśród ekspertów Kongresu 

Gospodarczego
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783. 

Hydraulik, Instalacje sanitarne i C.O. mon-
taż kotłowni, grzejników, ogrzewanie 
podłogowe, przeróbki, odkurzacze cen-
tralne, pompy ciepła C.W.U. 
Tel. 668 645 922. 

Usługi de-
k a r s k i e 
- Perfekt 
dach: po-
krycia da-
chowe, wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.  

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

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

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

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

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska – twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: ul 3 Maja 9. Tel. 862  173  474, 
606 728 258. 

USŁUGI RTV AGD

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

Zakład Usługowy RTV - Marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26 a, Łomża. Tel. 
862 115 343, 696 884 735. Usługi w zakre-
sie naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAP-
TOPY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. 
www.brzesiakrtv.pl 

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

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. 

Tel. 505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – FILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy na we-
selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. 
www.zespol-amor.dzs.pl 

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

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

Sprzedam Kawalerkę po remoncie ka-
pitalnym. 29 m2 (własnościowa). IV 
piętro, ul. Wojska Polskiego. Kontakt: 
533649897

Sprzedam działkę rekreacyjną w Bali-
kach-Ptakach, o powierzchni 800 m2, 
z domkiem (na dole duży pokój z anek-
sem kuchennym i łazienką, na górze 
dwie sypialnie). Tel. 667744311

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

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

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

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

RÓŻNE
Sprzedam piec olejowy 2H ZAGEL-HELD 
+ baniak 1500 l i rury. Tel. 604 351 692.

Sprzedam wyposażone w materac i pilot 
łóżko rehabilitacyjne oraz toaletę trans-
portową (urządzenia bardzo ułatwiają 
prace przy obsłudze osoby chorej). 
Tel. 510 32 92 22.

Sprzedam kanapę trzyosobową: 
235x90x90 i dwuosobową:140x90x90 
obie z funkcją spania, stan bardzo dobry - 
nowy styl, kolor stalowy. Tel. 696 022 019.

RENOWACJA WYROBÓW SKÓRZANYCH. 

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

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

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

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

Poznam Pana „SENIOR +”. Rozwiedziony 
nie, żonaty nie, wdowiec tak. 
Kontakt: 794582488

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 

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

ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426. 

ZDROWIE I URODA

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

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

PRACA

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

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

Zatrudnię pracowników do budowy do-
mów drewnianych, możliwość zakwate-
rowania. Tel. 600 289 289.

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

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

GABINET TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ. 
UDAR, ZAWAŁ, NOWOTWÓR, 

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

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

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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Już 24 maja chciałbym serdecznie 
zaprosić na stadion miejski przy ul. 
Zjazd na obchody 10-lecia Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. 
Jest to jednocześnie druga edycja 
Łomżyńskiego Dnia Sportu - zachęca 
Andrzej Modzelewski 

Jak dodaje, w programie  jest 
m. in. prezentacja oferty MOSiR 
, a także wszystkich klubów i sto-
warzyszenia o charakterze spor-
towym, które działają w Łomży. 
Będzie nawet możliwość udziału 
w próbnych treningach i zapisa-
nia się na wybraną dyscyplinę.

- Kulminacją tego dnia będzie 
mecz pomiędzy Reprezentacją 
Artystów Polskich a Reprezen-
tacją Miasta. W naszej ekipie 
wystąpi m. in. poseł Bernadeta 
Krynicka, prezydent Mariusz 
Chrzanowski, przedstawiciele 
Rady Miejskiej i wiele innych 

osób, które codziennie pracują 
na rzecz mieszkańców Łomży. 
Wśród Artystów spodziewany 
się udziału m. in. Rafała Masera-
ka, Rafała Mroczka czy Przemy-
sława Cypryańskiego - zachęca 
nie tylko futbolowych kibiców 

dyrektor Andrzej Modzelewski.      
Jak dodaje, będzie to także 

dzień specjalnych podziękowań 
dla wszystkich, którzy wspierają 
działalność Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Zostaną im 
wręczone specjalne statuetki. 

- Jeszcze raz serdecznie za-
praszam na wydarzenia 24 maja 
od godziny 15:00 na Stadionie 
Miejskim. A już 27 maja orga-
nizujemy Dzień Otwarty MO-
SiR-u. Udostępnimy wówczas 
wszystkie nasze obiekty nieod-
płatnie - podsumowuje Andrzej 
Modzelewski.                   

Bliższe szczegóły imprez 
podaje także MOSiR na na 
swojej stronie internetowej. Na 
najmłodszych czekać będzie 
dmuchany plac zabaw, malo-
wanie twarzy, bańki mydlane, 
czy stoiska z lodami i watą 

cukrową. Nie zabraknie 
atrakcji w postaci Foot-
ball DART, stoiska z Al-
koGooglami, czy wyrzut-
ni piłek. 

W poniedziałek 27 
maja na mocy zarządzenia 
prezydenta Łomży Mariu-
sza Chrzanowskiego udo-
stępnione będą bezpłatnie 
obiekty MOSiR w godzi-
nach ich normalnej pracy:

Park Wodny i Strefa 
SPA oraz Sala Zabaw MO-
SiRek- ul. Wyszyńskiego 
15 tel. 86 2180692; 

Pływalnia- ul. Niemce-
wicza 17a, tel. 2160108

Korty Tenisowe przy Stadio-
nie Miejskim - ul. Zjazd 18, 86 
216342

Port Łomża- wypożyczalnia 
sprzętu wodnego: kajaki, kana-
dyjki i rowery wodne- ul. Ży-
dowska 10, 86 4441011

Aby uniknąć kolejek zachę-
camy do wcześniejszego kontak-
tu telefonicznego z wybranym 
obiektem.   Na stronie głównej   
www.mosir.lomza.pl  zawsze 
udostępniona jest informacja ile 
aktualnie osób przebywa w Parku 
Wodnym i na Pływalni.

Łomżyńskie „Czwórki” w finale 
Ligi Mazowieckiej!

Wielki sukces zawodniczek reprezentujących UKS4 Łomża, czyli uczennic Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Łomży. Dziewczęta  pokonały Unię Basket Ostrołęka 63:20 
i awansowały tym samym do finału Ligi Mazowieckiej dziewcząt do 11 roku życia.

Jak informuje Agnieszka Faryna z SP 4, finałowy turniej odbędzie 
się w Grodzisku Mazowieckim. Łomżanki zmierzą się z zespołami 
reprezentującymi Piaseczno i Grodzisk Mazowiecki. 

- Pierwszy mecz zagramy z zespołem gospodyń. Jest to bardzo do-
brze dysponowana drużyna grająca już od dwóch lat w lidze. W ostat-
nim turnieju okazały się od nas nieco lepsze. Pokonały nas 35:30, lecz 
wyciągnęliśmy wnioski i znamy ich słabe  strony. Mam nadzieję, że 
pozwoli to nam przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę - mówi 
trener łomżyńskiego zespołu Marcin Piotrowski. 

Drugi mecz zawodniczki z Łomży rozegrają z drużyną Piaseczna. 
- Będzie to zacięta walka o miejsca na podium, więc musimy dać 

z siebie wszystko. Zależy nam na wygranej, bo to nie tylko wielki 
sprawdzian umiejętności dla naszej drużyny, ale też doskonała promo-
cja Szkoły Podstawowej nr 4  i  Łomży – dodaje szkoleniowiec. 

Całe środowisko dzielnych "Czwórek" podkreśla, że sportowy 
sukces nie byłby możliwy bez wsparcia prezydenta Łomży Mariusza 
Chrzanowskiego, dyrektor SP4 Iwony Borowskiej oraz Artura Cibo-
rowskiego, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych nr 4. 

- Bez pomocy i ogromnego zaangażowania tych osób nie udałoby 
się nam zajść tak daleko. Serdecznie dziękujemy - podkreśla  Agniesz-
ka Faryna. 

MOSiR świętuje 10 lat
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Wiktor w wydaniu 
międzynarodowym

 Wiktor Kosowski, zawodnik UKS Return Łomża działającym przy III Liceum Ogól-
nokształcącym, zdobył swoje pierwsze punkty w rywalizacji międzynarodowej. 

Jeden z najbardziej utalentowanych tenisistów najmłodszego po-
kolenia wziął udział w turnieju Tennis Europe w Zabrzu. Wiktor 
Kosowski zagrał w turnieju głównym gdzie w pierwszym meczu po-
konał Bohdana Suprun 
(Ukraina)  1:6 6:0 6:4. 
W kolejnym meczu, po 
wyrównanej trzysetowej 
walce uległ zawodniko-
wi rozstawionemu z nu-
merem cztery, Czechowi 
Martinowi Gurasowi 1:6 
7:6 (6) 2:6. 

- Cieszą nas pierwsze 
punkty naszego tenisisty 
w Tennis Europe. Fakt 
ten ułatwi Wiktorowi 
kolejne starty w turnie-
jach międzynarodowych. 
Natomiast obecnie sku-
piamy się nad Mistrzo-
stwami Polski Kadetów, 
które odbędą się 15 
czerwca w Zielonej Gó-
rze - mówi Tomasz Wal-
dziński, szkoleniowiec 
i działacz klubu Return.   

Tenis porozumienia
Szkoła ma obowiązek wychowywać w sposób otwarty, bez stereotypów – 
twierdzi Iwona Puciłowska, dyrektor Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży. 
Od 2015 roku w LMS odbywa się Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnospraw-
nych. Uczniowie szkoły wcielają się w role organizatorów, wolontariuszy oraz 
sędziów.

Jak przypomina Jolanta Święszkowska, rzecznik  PWSIiP w Łom-
ży, pierwszy turniej odbył się w 2007 roku. Jego pomysłodawcą jest 
Adam Bagiński, fizjoterapeuta pracujący w Warsztatach Terapii Za-
jęciowej oraz Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łomży. Na 
kolejną edycję wydarzenia trzeba było czekać do 2015 roku. Od tego 
czasu turniej odbywa się cyklicznie w Liceum Mistrzostwa Sportowe-
go w Łomży. 

 – Nasza szkoła współpracuje z instytucjami zajmującymi się 
osobami niepełnosprawnymi, angażujemy w to młodzież, aby była 
otwarta, tolerancyjna i empatyczna. Chcemy, aby pomiędzy ucznia-
mi, a podopiecznymi środowiskowych domów samopomocy, warsz-
tatów terapii zajęciowej, czy domów pomocy społecznej, nawiązało 
się porozumienie, wzajemna komunikacja – twierdzi dyrektor Iwona 
Puciłowska.

Trener Wacław Tarnacki, który na co dzień jest współautorem 
wspaniałych sukcesów sportowych pingpongistek z Klubu Uczelnia-
nego AZS PWSIiP, w turnieju był głównym sędzią. Asystowały mu 
Magdalena Sepczyńska i Weronika Łuba. – Świetnie zorganizowa-
ny turniej, dostarczył mnóstwo radości jego uczestnikom. Zawodnicy 
zaprezentowali wysoki poziom sportowy, walczyli przy stole o każdą 
piłeczkę – komentuje Magdalena Sepczyńska.

Fizjoterapeuta Adam Bagiński podkreślał, że „podczas imprez 
sportowych łatwiej zmotywować do aktywności fizycznej, a to się 
przekłada na sukcesy w rehabilitacji”.

VI Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych został ro-
zegrany w sześciu kategoriach (dwie kobiece i cztery męskie), w za-
leżności od wieku, płci i stopnia niepełnosprawności, na najwyższym 
stopniu podium stanęli: Urszula Garbowska ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kownatach, Karolina Komorowska z Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Łomży, Piotr Parda z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Kolnie, Dawid Jakoniuk z Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Hajnówce, Mirosław Tynecki z DPS DKPS w Łomży (fi-
lia w Kownatach), Damian Jankowski z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Łomży.

W turnieju wzięło udział blisko sześćdziesięciu uczestników 
z Łomży, Kolna, Sejn, Szczuczyna, Hajnówki i Kownat. 

VII Ogólnopolski Turniej Koszykówki 
Dziewcząt i Chłopców „Łomża 

Cup 2019” przyniósł wiele emocji, 
a przede wszystkim doświadczeń.  

Koszykarki i koszykarze GUKS 
Olimpijczyk sprawdzili się 

w konfrontacji z dobrymi zespołami 
z kraju, a działacze i wolontariusze 

w rolach organizatorów dużego 
turnieju.   

W trzydniowej rywaliza-
cji wzięło udział sześć drużyn 
chłopców i dziesięć drużyn 
dziewcząt. Zwycięzcami okaza-
ły się koszykarki ŁKS KK Łódź 
oraz koszykarze MOSiR Bielsk 
Podlaski. Gospodarze, czyli ze-
społy GUKS Olimpijczyk Łom-
ża zdobyły trzecią lokatę wśród 
chłopców, i siódmą w stawce 
dziewcząt.  

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU
CHŁOPCY:
1. MOSiR Bielsk Podlaski
2. PKK Żubry Białystok
3. GUKS Olimpijczyk Łomża
4. PORT Sharks Gdynia
5. Warsaw Basketball
6. WKS MOSiR Sochaczew
DZIEWCZĘTA:

1. ŁKS KK Łódź
2. MKS MOS Katowice
3. SKS 12 Warszawa I
4. MUKS Pivot Piastów
5. Warsaw Basketball
6. MKK 11 Siedlce
7. GUKS Olimpijczyk Łomża
8. UKS Basket 47 Białystok
9. SKS 12 Warszawa II
10. UKS Probasket Mińsk Ma-
zowiecki

WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE
Najlepsi w poszczególnych 

zespołach chłopców: Paweł 
Włodkowski ( GUKS „Olim-
pijczyk” Łomża); Mikołaj Wit-
kowski  (Warsaw Basketball);  
Albert Szymański (Port Sharks 
Gdynia); Maciej Walerian (MO-
SiR Bielsk Podlaski); Hubert 
Jaworowski (Żubry Białystok); 
Edward Hilchen (WKS MOSiR 
Sochaczew)

Najlepsze w poszczegól-
nych zespołach dziewcząt: Anna 
Chojnowska  (GUKS „Olimpij-
czyk” Łomża); Milena Mielcarz  
(MKS MOS Katowice); Han-
na Durka (SKS 12 Warsawa I); 
Klaudia Rombel (MKK 11 Sie-
dlce); Anastazja Szewel (UKS 
Basket 47 Białystok); Kasia La-
gutkowa (Warsaw Basketball); 
Oliwia Książek (ŁKS Łódź); 
Karolina Wawer (UKS Probasket 

Mińsk Maz); .Barbara Lubasz-
ka (SKS 12 Warszawa II); Daria 
Galant (MUKS Pivot Piastów).

Trenerzy przyznali także wy-
różnienia swoim podopiecznym.  
Z "Olimpijczyka" Łomża otrzy-
mali je; Adam Anusewicz i Alek-
sandra Lusa. 

I PIĄTKA TURNIEJU 
CHŁOPCÓW: Konrad Ol-
szański, Jakub Grigoruk (obaj 
MOSiR Bielsk Podlaski), Paweł 
Trypus, Kamil Piekarski  (obaj 
PKK Żubry Białystok) i Filip 
Trzonkowski (GUKS Olimpij-
czyk Łomża).

I  PIĄTKA TURNIEJU 
DZIEWCZĄT: Milena Szcze-
panik (Warsaw Basketball); 
Aleksandra Proc ( SKS 12 War-
szawa I); Małgorzata Majchrzak 
(MUKS Pivot Piastów); Wik-
toria Trznadel (MKS MOS Ka-
towice), Weronika Plewa (ŁKS 
Łódź). 

W drugiej piątce turnieju 
znalazła się m. in. Martyna Zysk 
z "Olimpijczyka" Łomża.

Najlepsi obrońcy turnieju 
Patrycjusz Siwek (GUKS Olim-
pijczyk Łomża) i Jagoda Brzyska 
(MKS MOS Katowice).

Najlepsi rozgrywający tur-
nieju: Piotr Bobka (PKK Żubry 
Białystok) i Aleksandra Proc 
(SKS 12 Warszawa).

Najwszechstronniejsi zawod-
nicy turnieju- MVP: Sebastian 
Sawicki (MOSiR Bielsk Podla-
ski) i Aleksandra Dzięciołowska 
(ŁKS Łódź). 

Zawodniczki KU AZS 
PWSIP Metal - Technik 
Łomża rozegrały pierwszy 
mecz  barażowy o wejście do 
Ekstraklasy kobiet w tenisie 
stołowym. Wiadomo, że ściany 
i stoły sprzyjają gospodarzom 
(w tym przypadku – gospo-
dyniom), zatem remis można 

uznać za cenną zaliczkę przed 
rewanżem w Łomży.     

„Akademiczki” na dalekim 
wyjeździe na południu Polski 
zmierzyły się z drużyną MKS 
Płotbud Skarbek Tarnowskie 
Góry. Mecz od początku do 
końca był bardzo wyrównany, 
o czym świadczy wynik końco-

wy spotkania, które zakończy-
ło się remisem 5:5. Punkty dla 
Łomży zdobyły: Ren Bingran 
- 2, Weronika Łuba - 1.5 pkt, 
Anna Zielińska – 1.5.

Mecz rewanżowy odbędzie 
się w Łomży 7 czerwca o godz. 
19:00 w hali sportowej II LO, na 
który serdecznie zapraszamy. 

Remisowa zaliczka

Puchary z Łomży pojechały do 
Bielska Podlaskiego i Łodzi
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