
Dziękuję za Wasze spektakle, za profe-
sjonalizm, dziękuję, że dostarczyliście 
nam mnóstwo emocji. Nasze miasto 
i teatr będą bogatsze - Jarosław An-
toniuk, dyrektor Teatru Lalki i Aktora 

w Łomży, emocje trochę stłumił, ale wi-
dać było, że jak zawsze zmęczenie nie-
zwykle intensywnym okresem miesza 
się w nim z żalem, że oto już nadszedł 
koniec. Że czas zamykać Walizkę.

I być może wszystko rozpły-
nęłoby się w łzach wzruszenia 
gdyby nie David. Gdzie jest Da-
vid? - padało kilkakrotnie tego 
wieczora pytanie. Skąd jest Da-
vid? - zastawiali się uczestnicy. 
Kim jest David? Na razie David 
Zuazola jest zdobywcą Grand 
Prix XXXII Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego Walizka 
w Łomży. Jest chyba także sym-
bolem tego, czym jest łomżyńska 
Walizka. Ale kim będzie David 
za kilka chwil? Czym będzie te-
atr, kiedy za rok przyjdzie czas 
znów walizkę otworzyć.

Zanim jeszcze na scenie po-
jawił się David, dyrektor Jarosław 
Antoniuk pospieszył z podzięko-
waniami dla wszystkich, którzy 
profesjonalnie zajęli się tym, aby 
do świata teatralnej magii nie do-
tarła żadna inwazja z zewnątrz. 
Byli to pracownicy TLiA, MDK 

- DŚT, studenci Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży, 
wolontariusze, znakomite insty-
tucje, które zapewniły finansowe 
fundamenty całego przedsię-
wzięcia.

I jeszcze zanim pojawił się 
David, na scenę TLiA wszedł 
profesor Wojciech Kobrzyński, 
który tym razem przewodniczył 
jurorom. Wyraził żal, że nie było 
szans na narodzenie wszystkich 
prezentacji.

- Bo każda przyniosła myśli 
i emocje - powiedział wykła-
dowca białostockiej Akademii 
Teatralnej. Jak później dodał, 
główna nagroda przypadła arty-
ście, który tylko za pomocą lalek 
wyraził mocno oraz precyzyjnie 
myśli oraz emocje i trzymał od-
biorców w napięciu przez godzi-
nę. .  

A potem kolejno wyczyty-
wane były nazwiska twórców, 
nazwy teatrów, kwoty stanowią-
ce finansowy dodatek do sta-
tuetek Pegaza. Tradycyjnie nie 
wszyscy z uczestników Festiwalu 
pozostali w Łomży do zakończe-
nia - świat małych teatrów  jest 
niezwykle ruchliwy - bo musieli 
pędzić do swoich krajów i miast 
(nawet jeśli był to niezbyt odległy 
Białystok).  

Gdzie jest Marketa? Gdzie 
jest Vesna? -  padały zatem ze 
sceny pytania zanim jeszcze za-
brzmiało kluczowe: Gdzie jest 
David?

Zanim się to wyjaśniło (bo 
jednak się wyjaśniło) nagrody 
pozaregulaminowe  przyznała 
m. in. reprezentantka Związku 
Artystów Scen Polskich. Ten laur 
pojechał do Chin wraz z najlicz-
niejsza ekipą tegorocznego festi-
walu. 
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Hejnał miasta i hymn 
„Gaude Mater Polonia” 
w wykonaniu chóru Miej-
skiego Domu Kultury 
Domu Środowisk Twór-
czych wprowadziły od-
powiedni nastrój w Dniu 
Święta Łomży obchodzo-
nym tradycyjnie 15 czerw-
ca, w rocznicę nadania 
praw miejskich osadzie 
nad Narwią przez mazo-
wieckiego księcia Janusza 
I Starszego.   

Do uroczyście brzmiącej mu-
zyki dołączył się swymi słowami 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Olszewski zaznaczając, w jak 
ważnej sprawie spotkali się tym 
razem radni, prezydent Mariusz 
Chrzanowski wraz ze swymi za-
stępcami  Andrzejem Garlickim 
i Andrzejem Stypułkowskim oraz 
goście samorządu. A byli wśród 
nich m. in. posłowie  Bernadeta 
Krynicka i Lech Antoni Koła-
kowski, łomżyńscy kapłani, dele-
gacje z zaprzyjaźnionych miast - 
litewskich Solecznik, białoruskiej 
Lidy i rosyjskiego Gusieva oraz 

- po raz pierwszy Palestyńczycy 
z Betlejem i przedstawiciele am-
basady Bułgarii.      

Wcześniejszym akcentem 
uroczystości było złożenie kwia-
tów przed popiersiem profesora 
Bohdana Winiarskiego oraz ta-

blicą pamiątkową przedwojenne-
go prezydenta miasta Władysła-
wa Świderskiego.

Prezydent Mariusz Chrza-
nowski w swoim wystąpieniu 
przypomniał przede wszystkim 
bogactwo wrażeń z ubiegło-

rocznego Wielkiego Jubileuszu 
600-lecia praw miejskich Łomży. 

- Wspaniałą pamiątką 
i skarbnicą wiedzy o naszym 
mieście jest niewątpliwie mo-
nografia „Łomża na przestrzeni 
dziejów” – podkreślał wagę opra-

cowania pod redakcją profesora 
Krzysztofa Sychowicza. - Przed 
nami kolejne lata, w trakcie któ-
rych czeka nas wszystkich trud-
na, odpowiedzialna, ale także 
zaszczytna służba na rzecz naszej 
małej ojczyzny, jaką jest Łomża 
– dodał na zakończenie Mariusz 
Chrzanowski.

Wśród ważnych wyzwań 
na przyszłość gospodarz miasta 
podkreślił inwestycje z tworze-
niem Hali Kultury na Starym 
Rynku, budową siedziby Filhar-
monii Kameralnej, parku Jana 
Pawła II, dworca autobusowe-
go, modernizacją kolejnych ulic.  
Będą przedsięwzięcia proekolo-
giczne, dalszy ciąg rozwoju Bul-
warów nad Narwią, hala widowi-
sko - sportowa, obiekty sportowe 
w szkołach.       

- Nasze miasto zawsze na-
leżało do głównych ośrodków 
rozwoju Mazowsza, a teraz woje-
wództwa podlaskiego. Bo Łom-
ża jest centrum gospodarczym, 
oświatowym, kulturalnym dla 
okolicznych gmin i powiatów 
– podkreślała poseł Bernadeta 
Krynicka. 

Poseł Lech Antoni Kołakowski 
wskazał z kolej  ludzi, jako „naj-
większą siłę”  grodu nad Narwią.

Dokończenie na str. 5–6

Dokończenie na str. 4

Gdzie jest David? Czyli już tęsknimy za Walizką 

Nasze miasto  
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– Dobre uczelnie zawodowe, a uczel-
nia łomżyńska należy do najlepszych, 
są regionalną kuźnią kadr. Uczelnia 
buduje prestiż i jest źródłem emana-
cji idei rozwojowych. Jestem przeko-
nany, że ta inicjatywa sprzed 15 lat 
dobrze służy Łomży, Podlasiu i Polsce 
– stwierdził wicepremier, minister 
nauki i szkolnictwa wyższego, dr Ja-
rosław Gowin. Podczas uroczystej gali 
15-lecia „Państwówki” odbierał statu-
etkę Przyjaciel Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży. – Rzeczywiście jestem 
przyjacielem tej uczelni – mówił wice-
premier, wręczając rektorowi PWSIiP 
dwa symboliczne czeki opiewające na 
blisko 10 milionów złotych. To pienią-
dze przyznane PWSIiP przez MNiSW, 
a dzielone w konkursach Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju.

Państwowa Wyższa Szkoła 
Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży została powołana 22 
czerwca 2004 roku. W rozporzą-

dzeniu Rady Ministrów podpi-
sanym przez premiera, profesora 
Marka Belkę została określona 
Misja Uczelni – „tworzenie ma-
łych i średnich przedsiębiorstw”. 
W 2012 roku Senat Uczelni sfor-
mułował ją na nowo – „Kształ-
cimy Praktyków”. 1 lipca 2004 
roku, minister edukacji narodo-
wej i sportu, Mirosław Sawicki, 
mianował pierwszym rektorem 
PWSIiP prof. dra hab. inż. Ka-
zimierza Pieńkowskiego, który 
przez cztery lata intensywnie 
zabiegał o powołanie uczelni 
w Łomży. Po rocznym okresie 
sprawowania funkcji z mianowa-
nia profesor Pieńkowski został 
wybrany na kadencję 2005-2009.

Wśród orędowników utwo-
rzenia państwowej uczelni 
w Łomży znaleźli się ówczesny 
przewodniczący Sejmowej Ko-
misji Finansów Publicznych, 
poseł Mieczysław Czerniawski, 
marszałek województwa podla-
skiego Sławomir Zgrzywa oraz 
kolejny marszałek Janusz Krzy-
żewski, który po decyzji o utwo-
rzeniu uczelni przekazał jej bu-
dynek przy ulicy Poznańskiej 141 
b (obecnie jest to siedziba uczelni 
z adresem Akademicka 14) oraz 
milion złotych na jego remont 
i adaptację.

Większość tzw. PWSZ-etek 
zostało zlokalizowanych w mia-
stach, które w latach 1975-1999 
były stolicami województw i li-
czyły ponad 50 tys. mieszkańców. 
Jedna z młodszych uczelni w tym 
gronie, czyli PWSIiP w Łomży, 
od kilku lat zalicza się do najlep-
szych (vide doroczne rankingi 
portalu „Perspektywy”). Kształci 
praktyków i stwarza wspaniałe 

horyzonty rozwoju młodym lu-
dziom.

O tych i innych faktach, 
przypomniał w przemówieniu 
rektor PWSIiP dr hab. Dariusz 
Surowik, prof. PWSIiP. – Dą-
żenie, aby państwowa uczenia 
powstała w Łomży wyrosło 
z przekonania, że istnieje bo-
gata tradycja miejskości, jako 
ważny punkt odniesienia, ale 
także przyszłość, którą możemy 
i chcemy projektować ponad po-
działami. Impulsem do narodzin 
uczelni były ambicje decydentów 
i mieszkańców, którzy po refor-
mie podziału administracyjnego 
z 1999 roku szukali nowej szan-

sy dla naszego miasta  –  mówi 
trzeci rektor „Państwówki”, ho-
norując zasłużonych w historii 
uczelni decydentów. Statuetki 
Przyjaciel Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży dr hab. 
Dariusz Surowik wręczył: wice-
premierowi dr. Jarosławowi Go-
winowi, ministrowi nauki i szko-
dnictwa wyższego; Sławomirowi 
Zgrzywie, pierwszemu marszał-
kowi województwa podlaskiego; 
kolejnemu marszałkowi Janu-
szowi Krzyżewskiemu, za które-
go kadencji PWSIiP otrzymała 
budynek, który obecnie jest jej 
siedzibą; Jerzemu Brzezińskie-
mu prezydentowi Łomży w la-
tach 2002-2010, który przekazał 
na rzecz uczelni grunty przy ul. 
Poznańskiej oraz rozpoczął wy-
płatę rocznej dotacji dla uczelni 
z kasy miasta; Mieczysławowi 
Baszko, marszałkowi wojewódz-
twa podlaskiego w latach 2014-
2015; Mariuszowi Chrzanow-
skiemu, prezydentowi Łomży; 
Stefanowi Krajewskiemu, by-
łemu członkowi zarządu woje-
wództwa; Markowi Olbrysiowi 
obecnemu wicemarszałkowi 
województwa podlaskiego. Im 
wszystkim rektor dziękował za 
wspieranie PWSIiP, ale sam tak-
że przyjmował gratulacje, kwia-
ty i życzenia dalszego rozwoju 
uczelni pod jego auspicjami. 

Powstanie państwowych wyż-
szych szkół zawodowych było 
możliwe po przyjęciu Ustawy 
o wyższych szkołach zawodo-
wych w czerwcu 1997 roku. Już 
w październiku 1998 roku wy-
startowało dziewięć zupełnie 

„innych i nowych” w strukturze 
szkolnictwa wyższego uczelni, 
które „przyszły do młodzieży”, 
bo powstały na tzw. pustyni edu-
kacyjnej, miały tworzyć praktycz-
ne profile kształcenia i być odpo-
wiedzią na regionalne potrzeby 
rynku pracy. Inicjatorzy tej nowej 
formuły uczelni, podkreślali, że 
ich powstanie będzie zadość-
uczynieniem dla tych ośrodków, 
które stracą status miasta woje-
wódzkiego.

Rektor profesor Dariusz Su-
rowik, podkreślał, że obecnie 
nadchodzą dobre lata dla tego 
typu placówek edukacyjnych. – 
Konstytucja dla Nauki okazała 
się szansą na „nowe otwarcie”. 
Konferencja Rektorów Publicz-
nych Uczelni Zawodowych, któ-
rej fundamentalnym celem jest 
stworzenie reprezentacji w kra-
jowym oraz zagranicznym środo-
wisku naukowym, uzyskała silny 
legislacyjny kształt, czyli została 
wpisana do Ustawy 2.0, jako in-
stytucja przedstawicielska śro-
dowiska szkolnictwa wyższego 
i nauki oraz organ pomocniczy 
ministra – przypominał rektor.  

Jubileuszową galę zwieńczył 
koncert Filharmonii Kameral-
nej imienia Witolda Lutosław-
skiego w Łomży. W reprezen-
tacyjnej auli uczelni wystąpili 
wspaniali soliści: akordeonista 
Klaudiusz Baran oraz gitarzy-
sta Michał Nagy. Łomżyńskich 
Filharmoników poprowadził 
znakomity francuski dyrygent 
Amaury du Closel. W progra-
mie zaprezentowano między in-
nymi najpiękniejsze tanga Asto-
ra Piazzolli. 
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Jubileusz 15-lecia uczelni 

Dr Jarosław Gowin podczas uroczystej gali 15-lecia "Państwówki" odebrał statuetkę Przyjaciel PWSIiP w Łomży

Dr hab. Dariusz Surowik podziękował m.in. Markowi Olbrysiowi, wicemarszałkowi województwa podlaskiego za wspieranie 
łomżyńskiej uczelni



325 lat ARiMR

Pamiątkowy dąb, medale 
za pracę na rzecz rolnictwa 
czy prezentacje dorobku. 
Wszystko to z okazji 25-le-
cia działalności Agencji 
Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Łom-
ży. W tym czasie w różnych 
formach pomocy, do rolni-
ków trafiło ponad 330 mi-
lionów złotych. W jubile-
uszowych uroczystościach 
w Łomży uczestniczyła 
Maria Fajger prezes Agen-
cji. 

- 25-lecie pracy agencji rolni-
czej, to dobra okazja do podsumo-
wania dotychczasowych osiągnięć. 
Przyjechałam do Łomży, aby po-
dziękować pracownikom Oddzia-
łu Regionalnego oraz biur powia-
towych za codzienną pracę. Słowa 
uznania należą się także rolnikom, 
naszym beneficjentom. To dzięki 
ich pracy zmieniała i zmienia się 
Polska wieś. Najlepiej widać to 
w województwie podlaskim, gdzie 
tak wspaniale rozwinęło się mle-
czarstwo. Gratuluję odwagi rolni-
kom, którzy korzystając z różnego 
rodzaju funduszy, dzięki którym 
rozwineli sowje gospodarstwa - 
powiedziała Maria Fajger prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.

Po posadzeniu pamiątko-
wego dębu, wszscy zgromadzi-
li sie w łomżyńskiej Katedrze. 

W homilii ksiądz biskup Stani-
sław Stefanek szczególną uwagę 
poświęcił rodzinie. 

- To w rodzinie kształtowane 
są najważniejsze cechy charaka-
ter każdego człowieka, każdego 
z nas. Dobrze byłoby, aby w każ-
dym biurze agencji znalazły sie 
fotografie, eksponujące rodziny, 
rodziców z dziećmi, poniewza 
byłoby to bardzo budujące - 
przekonywał biskup senior, Sta-
nisław Stefanek.

Po Mszy Świętej pracownicy 
agencji rolniczej oraz liczne gro-

no gości honorowych zgromadzi-
li sie w auli Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży. Jubileusz 
skłaniał do refelksji, także osobi-
stych.

- W Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa pracuję 
od pięciu lat, w biurze powiato-
wym, a przez ostatnie lata na sta-
nowisku najpierw zastępcy a póź-
niej dyrektora oddziału. Jednak 
z funduszami na rzecz rozwoju 
rolnictwa mam kontakt od 25 lat. 
Pracując w Banku Gospodarki 

Żywnościowej, współpracowa-
łem z rolnikami korzystający-
mi z kredytów preferencyjnych. 
Następnie zaczął funkcjonować 
program SAPARD. Najwięcej 
satysfakcji jednak przyniosła 
współpraca z rolnikami korzysta-
jącymi z funduszy rozwojowych- 
wyjaśniał Wiesław Grzymała 
dyrektor Podlaskiego Oddziału 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.

W czasie uroczystości Wie-
sław Grzymała, dyrektor Pod-
laskiego Oddziału ARiMR 

został uhonorowany złotym 
medalem za długoletnią  służ-
bę. Czternastu pracownikow 
biur powiatowych otrzymało 
zaś medale "Zasłużony dla rol-
nictwa".

Specjalne podziękowania 
i gratulacje otrzymali Milena 
i Kamil Chodniccy z Kumel-
ska, w gminie Kolno. Prowadzą 
gospodarstwo mleczarskie wy-
różnione nagrodą wicemistrzów 
Agroligi. Nagrodzony został tak-
że Zdzisław Łuba, rolnik z Mę-
żenina.

Podlaski Oddział Regionalny świętował 

Prezes Maria Fojger i dyrektor Wiesław Grzymała specjalne gratulacje przekazali Milenie i Kamilowi Chodnickim , 
wicemistrzom Agroligi oraz Zdzisławowi Łubie. 

W posadzeniu dębu pamięci uczestniczyła Maria Fajger prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Wiesław Grzymała, dyrektor Podlaskiego Oddziału ARiMR, został uhonorowany „Złotym Medalem za długoletnią służbę”. 14 pracowników oddziałów powiatowych
otrzymało medale „Zasłużony dla rolnictwa”
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Przy tej okazji dyrektor Jaro-
sław Antoniuk wypróbował swój 
mandaryński, i okazało się, że nad 
fonetyką powinien jeszcze popra-
cować. Nie zabrakło także zwy-
czajowych Nagród Szarego Wi-
dza, którym zwykle jest bardzo 
kolorowa Anna Jakubowska, tym 
razem jednak  zastąpiona przez 
inną kolorową  imienniczkę. Te 
laury trafiły m. in. do niezwykle 
sympatycznych i uśmiechniętych 
nowozelandczyków, którzy przy-
znali, że w ich kraju tradycja te-

atru lalkowego właściwie nie ist-
nieje i przyjechali do Łomży nie 
po nagrody, a po naukę.    

- Staramy się, aby każda 
edycja była niepowtarzalna, róż-
norodna. Bardzo mnie cieszy 
zjawisko socjologiczne, że coraz 
więcej osób mówi o festiwalu, 
bierze w nim udział, czeka na 
niego - podsumowuje Jarosław 
Antoniuk.    

A dlaczego David Zuazola 
może być symbolem łomżyńskie-
go festiwalu? Bo kiedy się wresz-

cie odnalazł, aby otrzymać głów-
na nagrodę Walizki, potwierdziło 
się, że jest trochę szalony (bo już 
szykował się w hotelu na końco-
wy bankiet), że jest trochę stąd, 
a trochę stamtąd (Chile, Niem-
cy? Hiszpania - zadecydował dy-
rektor Jarosław Antoniuk. - Bo 
tam David płaci podatki), że ma 
piękne artystyczne związki z Pol-
ską. A przede wszystkim, że jest 
artystą!

                       
                 

Gdzie jest David?  
Czyli już tęsknimy za Walizką 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY 32 MIĘDZYNARODOWEGO  FESTIWALU 
TEATRALNEGO WALIZKA ŁOMŻA 12-15 czerwca 2019 r.
Jury w składzie: Wojciech Kobrzyński (przewodniczący), Joanna Braun,  Michał Der-
latka, Andriej Moskwin i  Bożena Sawicka.
Po obejrzeniu trzynastu konkursowych przedstawień:
„Kotuku i Księżycowe Dziecko” BirdlifeProductions /Nowa Zelandia/
„Piaskowy Wilk” Teatru Lalka /Polska/
„Marzenia nie umierają” COSminoProductions /Niemcy/
„ONY”Białostockiego Teatru Lalek /Polska/
„Humpty Dumpty” MTK Puppet Theatre /Rosja/
„Niepodległość słoików” Fundacji Teatr PAPAHEMA /Polska/
„Dziewczynka z zapałkami” Mini teater /Słowenia/
„Gra czasu” Davida Zuazola /Hiszpania/
„Obrazki z Chin” Guangxi Puppetry Theatre /Chiny/
 „Historieścian” Bratislava Puppet Theatre /Słowacja/
„Końcówka” TeatrinoGiullare/Włochy/
 „BOBO, czyli skąd się biorą dzieci” Fundacji LALE. Teatr /Polska/
 „Karlsson z dachu” Little Theatre „DuškoRadović” /Serbia/
postanowiło przyznać następujące nagrody:
Grand Prix w wysokości 5.000,00 ufundowane przez Prezydenta Miasta Łomża oraz 
grawerton ufundowany przez Wojewodę Podlaskiego otrzymuje przedstawienie 
„Gra czasu” w wykonaniu Davida Zuazola /Hiszpania/.
Nagrodę w wysokości 3.000,00 ufundowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz obraz ufundowany przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły In-
formatyki i Przedsiębiorczości w Łomży otrzymuje Katarina Aulitisova za reżyserię 
przedstawienia „Historie ścian” w wykonaniu Bratislava Puppet Theatre /Słowacja/.
Nagrodę w wysokości 2.000,00 ufundowaną przez Marszałka Województwa Podla-
skiego oraz obraz ufundowany przez Rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łom-
ży otrzymuje Marketa Placha za scenografię do przedstawienia „Historie ścian” 
w wykonaniu Bratislava Puppet Theatre /Słowacja/.
Nagrodę w wysokości 2.000,00 ufundowaną przez Wójta Gminy Łomżaoraz ob-
raz ufundowany przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 
otrzymująPaweł Szamburskii Patryk Zakrockiza muzykę do przedstawienia „Pia-
skowy Wilk” w wykonaniu Teatru Lalka /Polska/.
Nagrodę aktorską w wysokości 1.000,00 ufundowaną przez Starostę Powiatu Łom-
żyńskiego otrzymuje Rachel Karafistan za rolę w spektaklu „Marzenia nie umierają” 
COSminoProductions /Niemcy/.
Nagrodę aktorską w wysokości 1.000,00 ufundowaną przez Starostę Powiatu Łom-
żyńskiego otrzymuje Vesna Kuzmič za rolę w spektaklu „Dziewczynka z zapałkami” 
Mini Teater /Słowenia/.
Zespołową nagrodę aktorską w wysokości 1.000,00 ufundowaną przez Starostę 
Powiatu Łomżyńskiego otrzymują Ryszard Doliński, Łucja Grzeszczyk i Michał Jar-
moszuk za role w spektaklu „ONY” Białostockiego Teatru Lalek /Polska/.
Ponadto jury pragnie wyrazić organizatorom 32 Międzynarodowego Festiwalu 
Teatralnego Walizka uznanie za wspaniały dobór interesujących spektakli, jeszcze 
bardziej wspaniałą organizację całego festiwalu. 
Wyrażamy nadzieję, że obecne i kolejne władze uczynią wszystko, aby Teatr Lalki i Ak-
tora w Łomży mógł w najbliższej i odległej przyszłości organizować Festiwal Walizka 
i prezentować tak różnorodny repertuar o tak wysokich walorach artystycznych.
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Monumentalne postacie, górujące 
nad głowami mieszkańców zgroma-
dzonych na Starym Rynku w Łomży. 
Będące próbą ukazania władców 
świata i celebrytów, którzy sypią 
złotym deszczem paciorków, lśnią 
i bawią się kosztem zwykłych ludzi, 
i – wyalienowani z rzeczywistości 
– decydują o ich losach. To spektakl 
zaproponowany przez Teatr Ósmego 
Dnia w ramach plenerowego nurtu 
“Moje Miasto”, będącego integralną 
częścią Międzynarodowego Festiwalu 
Teatralnego Walizka. 

- Summit_2.0 jest nowszą 
wersją projektu, który reali-
zowaliśmy już wcześniej. Jest 
to bardzo spektakularne, duże 
przedstawienie dziejące się nad 
głowami ludzi, w którymi oni 
sami uczestniczą – mówi Ewa 
Wójcik z Teatru Ósmego Dnia. 
- Jest to opowieść o władcach 
i celebrytach. O tym, jak bardzo 
poszybowali oni ponad zwy-
kłych ludzi – dodaje. 

Wyobcowani z rzeczywisto-
ści władcy świata oraz celebryci 
oczywiście dopuszczają do swo-
jego grona przybysza zza żelaznej 
kurtyny nadjeżdżającego prymi-
tywnym wehikułem- i w końcu 
zapraszają go na wielką ucztę, 
której głównym daniem jest 
żywy człowiek podzielony na 
tusze […]. Sytuacja doprowadza 
do tego, iż w  rękach bohaterów 
pojawiają się dziecięce pistole-
ty, rozpoczyna się wojenka jak 
z młodzieńczych zabaw czy gier 
komputerowych. W końcu kolo-
rowy świat zmienia się w stalo-
wo-monochromatyczną formację 

wojenną. Następuje gwałtowny 
przeskok od żartu, kpiny, uczty 
do otwartej agresji.

Nie mniej jednak opowieść 
kończy się optymistycznie. Po-
nieważ w ten świat zdomino-
wany przez celebrytów wkracza 
młodzież, która ma prawo decy-
dować o świecie i szansę zadba-
nia o niego lepiej.

- Zawsze reagowaliśmy na 
świat. Mamy wrażenie, że jest to 
temat niezwykle istotny. Zarów-
no władza, jak i inne instytucje, 
które mają wpływ na nasze losy 
poszybowały gdzieś na Olimp 
i tracą kontakt z rzeczywistością 
– wyjaśnia Ewa Wójcik z Teatru 
Ósmego Dnia.

„Zapach Czasu”  
Kilkaset osób na Starym Rynku w Łomży oglądało widowisko 
teatralne "Zapach czasu" krakowskiego teatru KTO. Mieszkańcy 
Łomży nie wyobrażają sobie "Walizki", bez wydarzeń ulicznych. 
Co udowodnili podczas tego wyjątkowego wieczora.

"Zapach czasu" to poetycka impresja teatralna od-
wołująca się do świata dziecka, inspirowana twórczością 
Gabriela Garcii Marqueza, Hugo Clausa, Emila Zega-
dłowicza, a także przeżyciami z dzieciństwa autora sce-
nariusza i reżysera. W przedstawieniu występuje wiele 
barwnych, czasem strasznych, czasem śmiesznych posta-
ci i sytuacji charakterystycznych dla małego polskiego 
miasteczka lat 20-30. Jest to jednak spektakl uniwersalny, 
opowiadający o dzieciństwie, dorastaniu, strachu, okru-
cieństwie, ale i o miłości. 

Podczas łomżyńskiej "Walizki" aktorzy wraz ze 
spektaklem przyjęci zostali bardzo gorąco. "Zapach cza-
su" prezentowany był w wielu miastach Polski, a także 
w Brazylii, we Francji, w Holandii, Iranie, Korei Połu-
dniowej, Meksyku, Niemczech, Tunezji, na Ukrainie, we 
Włoszech.

Summit_2.0, czyli Teatr Ósmego Dnia  
na Starym Rynku w Łomży
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- Patrząc na długą i piękną hi-
storię naszego miasta trzeba za-
znaczyć, że tworzyły je pokolenia 
gospodarzy, patriotów, żołnierzy. 
To ludzie budowali siłę łomżyń-
skiej ziemi, często oddając za nią 
życie – mówił. Jak przekonywał, 
przed Łomżą otwiera się ogrom-
na szansa związana z inwestycja-
mi w infrastrukturze komunika-
cyjnej - drogowej i kolejowej.

- Będę zawsze z Łomżą, za-
wsze jestem do dyspozycji - za-
deklarował  wicemarszałek woje-
wództwa Marek Olbryś.    

Tegoroczne wątki miejskiego 
świętowania koncentrowały się 
m. in. wokół postaci profesora 
Bohdana Winiarskiego. Przybli-
żył ją Mateusz Tyszka, utalen-
towany i utytułowany już uczeń 
I LO, którego wspierała (dys-
kretnie) nauczycielka Katarzyna 
Lipska.

- Dowodem jego wielkiego 
patriotyzmu i uczuć do Łomży 
i Ziemi Łomżyńskiej jest przede 
wszystkim książka „Nad Pisą, 
Wissą i Narwią”, w której wspo-
mina swoje dzieciństwo i mło-
dość, ale  przedstawia także obraz 
społeczeństwa Łomży przełomu 
XIX i XX wieku - mówił młody 
prelegent.     

Niezwykle ważne słowa prze-
kazał uczestnikom uroczystej 
sesji w dniach jubileuszu 15-le-
cia Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości 

w Łomży jej rektor, dr hab. prof. 
Dariusz Surowik. 

Zaczął od okoliczności po-
wstania uczelni, ale przede 
wszystkim poprowadził wywód 
ku przyszłości 

- Przez 15 lat nie zawiedli-
śmy nigdy naszego miasta. Pozy-
skaliśmy ponad 100 mln złotych 

zewnętrznego dofinansowania. 
Ten zastrzyk pieniężny trafił do 
Łomży, do jej gospodarczego 
krwiobiegu. Jesteśmy, małą ale 
solidną, bardzo solidną placów-
ką. Jesteście świadomi naszych 
akademickich aspiracji. Akade-

mii nie tworzą sami rektorzy, 
ich współpracownicy, nauczy-
ciele akademiccy. Są to projekty 
ogólnomiejskie, opierające się na 
wzajemnym zaufaniu, a ich prze-
forsowanie jest niezwykle skom-
plikowane, a w początkowej fazie 
także kosztowne – wskazywał 
jednoznacznie potrzebę silniej-
szego wsparcia aspiracji uczel-
ni przez miasto niż obecnie.  - 
Uczelnia buduje nie tylko prestiż 
miasta, ale jest źródłem emanacji 
rozmaitych idei rozwojowych. Je-
steśmy dobrą uczelnią, możemy 
być jeszcze lepszą - wykorzystaj-
my nakaz chwili, obowiązek wo-
bec miasta – dodał na koniec. 

Specjalną sesję Rady Miej-
skiej Łomży tak, jak, rozpoczęła, 
tak i zakończyła muzyka - krótki 
koncert muzyki polskich kom-
pozytorów w wykonaniu Patrycji 
Gajek i Piotra Sawickiego.

***
W dniu rocznicy i obrad spe-

cjalnej sesji  Łomża przeniosła 
sie także w czasy średniowiecza. 
Na Starym Rynku rozłożył się 

Jarmark Książęcy. Mimo spie-
koty powstawały pod namiotami 
wyroby rękodzieła, kusiły dawne 
„planszówki” dla dzieci, jak i do-
rosłych. Na zwiedzających czeka-
ły pokazy rzemiosła z metalurgii, 
tkactwa, czy garncarstwa. A zale-
dwie kilka kroków dalej czekał na 
odwiedzających kiermasz książek 
przygotowany przez łomżyń-

skich wydawców.  
Największe atrakcje czeka-

ły na mieszkańców Grodu nad 
Narwią w sobotni oraz niedziel-
ny wieczór.

Sobota z Weekendem i Bastą 
To była bardzo gorąca sobo-

ta. Temperaturę jeszcze bardziej 
podgrzewali mieszkańcy i artyści 
zgromadzeni na muszli koncer-
towej. W sobotnie popołudnie 
i wieczór na scenie wystąpili 
Instaboy, formacja Enjoy, Basta 
i gwiazda wieczoru Weekend. 

- Na koncertach plenero-
wych, takich jak ten w Łomży 
spotykam się z ludźmi w każdym 
wieku. Co jest bardzo fajną spra-
wą - mówił Radosław Liszewski. 
-  To co, działo się w tym mieście 
mówi samo za siebie – dodawał.

A działo się. Bo Dni Łomży 
to już tradycja, a mieszkańcy nie 
wyobrażają sobie świętowania 
bez atrakcji muzycznych. Na sce-
nie zaprezentowały się również 
dwie żeńskie formacje studia tań-
ca BK Step.

Rock kontra pop w niedzielę
- Letnie koncerty mają swoją 

specyfikę. Doskonale zdaje sobię 
sprawę, że ludzie chcą usłyszeć 
te utwory, które znają. I to też 
postaram się im sprezentować. 
Zawsze trzeba wykonywać swoją 
pracę jak najlepiej. Mam nadzie-
ję, że nie zawiodę łomżyniaków - 
mówił na chwilę przed wyjściem 
na scenę Andrzej Piaseczny. Nie 
zawiódł. Największe przeboje 
zabrzmiały w łomżyńskim amfi-
teatrze.

Dla Andrzeja Piasecznego 
scena to naturalne środowisko od 
ponad 25 lat. Jak przyznaje nigdy 
nie robił sobie dłuższej przerwy 
od koncertów i tworzenia muzy-
ki. I choć chodziło mu po głowie, 
by zniknąć na 2-3 lata, niepew-
ność dotycząca powrotu na scenę 
oddaliła te plany. 

Nasze miasto  

JARMARK KSIĄŻĘCY

UROCZYSTA SESJA

ENJOY

WEEKEND

BASTA
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- Być może kiedyś przyjdzie 
na to czas. Szczególnie, że zbliża 
się w moim życiu moment przeło-
mu. - zdradza Andrzej Piaseczny.

O jaki przełom chodzi? Tego 
muzyk nie chciał już wyjawić.

Za nim jednak pojawił się na 
scenie, mieszkańcy Łomży mogli 
poczuć ducha polskiej legendy 
rocka. Róże Europy swoimi hi-
tami zabrały łomżyniaków w po-
dróż do lat 80. i 90. Nie mniej 
jednak najbardziej wyczekiwany 
“Jedwab” nie zabrzmiał. Miał być 
zwieńczeniem koncertu, poże-
gnaniem z łomżyńską publicz-
nością, na które zabrakło czasu. 
I mimo głośnych okrzyków, bisu 
nie było. 

Natomiast na scenę dwukrot-
nie powracał Marcin Sójka. Na 
którą przyjechał wprost z opol-
skich premier. Bo właśnie tam 
z utworem “Dalej” wywalczył na-
grodę im. Karola Musioła i Ka-
rolinkę.

- Sam fakt, że mogłem stać na 
legendarnej scenie w zupełności 
wystarczył.To marzenie niemal 
każdego wokalisty. A do tego 
okazało się, że taka wspaniała 

niespodzianka, w postaci nagro-
dy publiczności. Czegoż chcieć 
więcej... - mówił nieco zmęczony, 
lecz zadowolony Marcin Sójka.

W Łomży czuł się, jak 
w domu. Jak przyznaje wszędzie 
tam, gdzie ludzie chcą go słu-
chć, towarzyszą mu takie właśnie 
emocje.

- Łomża jest jednym z miast, 
gdzie jest niesamowita atmosfe-
ra – przekonywał laureat 9. edycji 
programu The Voice of Poland.

A jak zmieniło się jego życie 
po programie? 

- Trochę częściej nie ma mnie 
w domu, a tak poza tym życie 
toczy się normalnie – zapewnia 
z lekka żartując Marcin Sójka.

Wokalista, pochodzący z nie-
dalekich Siedlec, w najbliższych 
planach ma wydanie trzeciego 
singla, a już na jesieni pierwszej 
debiutanckiej płyty. Na scenie, 
w amfiteatrze na skarpie, poza 
swoimi singlami, częstował łom-
żyniaków utworami Zbigniewa 
Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, 
Grażyny Łobaszewskiej czy 
Stinga. 

Niełatwe zadanie stało na-

tomiast przed Adamem Kali-
nowskim i zespołem Black Jeans 
w składzie:  Adam Kalinowski 
– wokal, Łukasz Szczęsny – gita-
ra, Paweł Janiga – gitara, Marcin 
Trojanowicz - instrumenty kla-
wiszowe, Paweł Grudniak – bas 
oraz Bartek Pawlus – perkusja. 
To właśnie oni rogrzewali łom-
żyńską publiczność przed tym, co 
miało nadejść tuż po zapadnię-
ciu zmroku. Jednak kolejny raz 
mieszkańcy Łomży nie zawiedli 
swojego “ziomka”. 

- To nasz premierowy kon-
cert z zespołem Black Jeans. A to 
zupełnie zmienia postać i format 
obecności. Jestem bardzo pod-
ekscytowany i sądze, że był to 
jeden z moich lepszych koncer-
tów. Co tu ukrywać. Ciągnie do 
Łomży, bo tu mam swoje ko-
rzenie – mówił na gorąco, pełen 
emocji Adam Kalinowski, muzyk 
pochodzący z Łomży, który w 5 
edycji Idola oczarował jurorów. 

Jego najnowsze dziecko, to 
krążek “Pokolenie Y”, który swą 
premierę miał 13 czerwca. 

- Płyta zespołu Black Jeans 
skonstruowana jest w taki sposób, 
że opowiada historię przeciętne-
go reprezentanta “milenialsów”, 
czyli osoby urodzonej w latach 
80. i 90. XX wieku. Wszelakie 
rozterki, problemy i sprzeczności, 
a także rady, jak iść przez życie. 
To wszystko zawarte jest na tej 
płycie – recenzuje Adam Kali-
nowski.

I tak w rodzinnej atmosferze, 
przy znanych utworach, z tłum-
nie uniesionymi dłońmi upłynął 
pierwszy, po 600 – letnim, jubi-
leusz nadania Łomży praw miej-
skich. 

Kochana Łomżo niech Ci 
się darzy!

PIASEK

BLACK JEANS

MARCIN SÓJKA

RÓŻE EUROPY

ADAM KALINOWSKI 

ZNAKOMITY WOKALISTA BLACK JEANS



Historia siedmiu policjantów, których  
poza pracą łączy przyjaźń, imprezy, 

samochody i interesy. Wszystko się zmienia, 
gdy ginie jeden z nich.

Sierżant Ryszard Król z warszawskiej drogówki zo-
staje niesłusznie oskarżony o morderstwo. Wszystkie po-
szlaki świadczą przeciwko niemu, postanawia więc z po-
mocą kilku wypróbowanych przyjaciół udowodnić swą 
niewinność. Próbując oczyścić się z zarzutów, odkrywa  
prawdę o przestępczych powiązaniach na najwyższych 
szczeblach władzy.

A oto w jak niekonwencjonalny sposób reżyser Woj-
ciech Smarzowski „reklamował” swój film:

„Tym, którzy mają prawo jazdy, tym, którzy jeszcze 
go nie mają oraz tym, którym drogówka już zdążyła je 
zabrać. Pasażerom z przedniego i tylnego siedzenia. 
Trzeźwym i pijanym. Przechodniom i rowerzystom. Tym, 
którzy brali, biorą i tym, co nie biorą. Dają, dawali i tym 
co nie dają. 

Wam wszystkim chciałbym zadedykować ten film. 
„Drogówka" to barwna opowieść o współczesnej 

Warszawie. Subiektywny, pulsujący światłami drogo-
wymi, kierunkowskazami i policyjnym kogutem portret 
miasta. 

To film o głupocie kierowców, o absurdalnych prze-
pisach drogowych, o korkach ulicznych, autostradach na 

papierze i dziurawych jezdniach w rzeczywistości. O tym, 
że jeśli są ci, którzy biorą, muszą być i ci, którzy dają. Po-
jawia się refleksja o delikatnej różnicy między łapówką 
a dowodem wdzięczności. 

Zdjęcia w filmie są agresywne i intensywne, niemal 
reporterskie, z wieloma punktami widzenia kamery. 
Chciałem być blisko aktorów, czuć emocje, słyszeć od-
dechy i szepty. Aktorzy musieli „być", a nie „grać". Dwie 
kamery na planie miały za zadanie „słuchać", rejestrować, 
szybko reagować. Być dla aktorów. Nigdy odwrotnie. 

Najważniejsza dla mnie jest opowieść o ludziach. 
O człowieku. O wartościach. Nie twierdzę, że będzie 
przyjemnie, ale za to z nadzieją. Przecież zmienia się nie 
tylko kolor radiowozów. Przecież pojawia się nowe w po-
licji, uczciwe wypiera nieuczciwe. I tak nam dopomóż…”  

„Drogówka" zgrabnie łączy wątki dramatyczne 
z często niewybrednym humorem, brutalność w por-
tretowaniu ludzkiej degrengolady z dyskretną tęsknotą 
za wartościami takimi, jak uczciwość, wierność i przy-
jaźń, które mogłyby nadawać trwały sens życiu i stać 
się fundamentem budowania międzyludzkich relacji. 
Mogłyby, gdyby nie zło, które na każdym kroku zdaje 
się bezlitośnie osaczać bohaterów, a nierzadko rodzi się 
także w nich samych, powiększając jedynie cierpienie 
i chaos panujący w ich życiu. 

Obsada filmu budzi respekt – w głównych rolach 
przede wszystkim gwiazdy polskiego kina. 

Oto jak sam reżyser scharakteryzował bohaterów fil-
mu:

Król (Bartek Topa) jest oskarżony, musi się bronić. 
Lisowski (Marcin Dorociński) policjant, który lubi 

pieniądze. 
Petrycki (Arek Jakubik) pies na baby. 
Madecka ( Julia Kijowska) wrażliwa i zakochana. 
Trybus ( Jacek Braciak) lubi się napić. 
Banaś (Eryk Lubos) nie toleruje nie-Polaków. 
Hawryluk (Robert Wabich) to taki odwrócony przy-

jaciel.
Reżyser, od lat, konsekwentnie współpracuje ze swo-

imi ulubionymi aktorami: Arkiem Jakubikiem, Marianem 
Dziędzielem, Erykiem Lubosem, Robertem Wabichem, 
Marcinem Dorocińskim, Jackiem Braciakiem i Bartkiem 
Topą. W filmie zobaczymy także Macieja Stuhra, Agatę 
Kuleszę, Adama Woronowicza, Julię Kijowską i Izabelę 
Kunę. 

Ten film Smarzowskiego potwierdza, że jest on jed-
nym z najlepszych kinowych rzemieślników w kraju. Po 
kultowym „Weselu", obsypanymi nagrodami „Domu 
złym" i „Róży" ponownie zdecydował się na formułę kry-
minału i zrealizował fabułę, która po raz pierwszy „wcho-
dzi do miasta". Powstał obraz prawdziwy, bezkompromi-
sowy i szczery, ale nie pozbawiony charakterystycznego 
dla Smarzowskiego poczucia humoru. 

Drogówka
TVP Kultura sobota 23.55

HALO TV NA WEEKEND 21–23.06
„To chyba najbardziej mroczny i prowokacyjny film w dorobku Wojciecha Smarzowskiego”

Ostro o zamkniętym  
świecie policji
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Konsumencie nie jesteś sam! Pod 
takim hasłem Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów 

powierzył do realizacji dwóm 
organizacjom pozarządowym 

- Fundacji Krajowy Instytut 
Gospodarki Senioralnej (KIGS) oraz 
Stowarzyszeniu Aquila  -  zadanie 
„Upowszechnianie i ochrona praw 

konsumentów w latach 2019-2020”. 

Na potrzeby projektu powsta-
ła strona  www.dlakonsumenta.
pl, na której znajduje się wykaz 
ośrodków udzielających nieod-
płatnych porad konsumenckich 
oraz kalendarz wydarzeń, a także 
wzory dokumentów do pobrania 
i szereg porad.

Realizacja wymienionego 
wyżej zadania, ma uzupełniać 
istniejący system ochrony konsu-
mentów w Polsce. W kraju działa 
obecnie 371 rzeczników konsu-
mentów. Starają się oni jak najle-
piej udzielać pomocy konsumen-
tom, jednak z różnych powodów, 
nie zawsze jest to możliwe (widać 
to szczególnie w województwach 
wschodnich). Niekiedy rzecznicy 
zatrudnieni są na niewielką część 
etatu (np. 1/8), jednoosobowo 
świadczą pomoc (tylko w niektó-
rych, dużych ośrodkach funkcjo-
nują biura rzeczników, w których 
pracuje kilka osób), co jest niewy-
starczające przy ilości osób zgła-
szających się do nich.

To wszystko powoduje, że 
w niektórych miejscach kon-
sumenci nie mają zapewnionej 
dostatecznej bezpłatnej pomocy 
prawnej. Projekt Konsumencie 
nie jesteś sam! ma to zmienić.

W ramach zadania publicz-
nego realizowane będzie bez-
płatne poradnictwo prawne 
(udzielanie porad prawnych kon-
sumentom osobiście, telefonicz-
nie lub e-mailowo, sporządzanie 
pism dla konsumentów, w tym 
pism procesowych i wniosków 
ADR) w 10 stałych ośrodkach 
regionalnych w kraju. W chwi-
li obecnej ośrodki znajdują się 
w Busku Zdrój, Częstochowie, 
Katowicach, Łomży, Olsztynie, 
Puławach, Siemiatyczach, Tarno-
brzegu, Wrocławiu i Żarach.

Dodatkowo prowadzone 
będą bezpłatne porady prawne 

w terenie, poza stałymi ośrodka-
mi regionalnymi w trakcie wy-
darzeń i eventów regionalnych 
prowadzonych w wybranych wo-
jewództwach.

Działania te uzupełnione 
będą poprzez akcje edukacyjno 
– informacyjne w formie m.in. 
lekcji w szkołach, wykładów na 
uniwersytetach III wieku, do-
mach seniora, wykładów dla 
rzeczników konsumentów, pra-
cowników policji, pracowników 
opieki społecznej. Zakładane 
jest również poszerzanie wie-
dzy o prawie konsumenckim za 
pośrednictwem mediów, w tym 
społecznościowych.

Fundacja Krajowy Instytut 
Gospodarki Senioralnej powstał 
oddolnie z potrzeby dostosowa-
nia usług społecznych i komer-
cyjnych do potrzeb starzejącego 
się społeczeństwa. Bardzo szybko 
okazało się, że niezwykle ważnym 
aspektem budowania runku dóbr 
i usług senioral-
nych jest bezpie-
czeństwo kon-
sumenckie osób 
starszych. Tak 
powstał program 
kampanii Senior 
Znaczy Szacu-
nek, prowadzo-
nej przez KIGS 
przez ostatnie 
trzy lata. Do-
świadczenia we 
współpracy ze 
ś rodowisk iem 
szczególnie na-
rażonym na nie-
uczciwe praktyki 
oraz potrzebu-
jącym wsparcia 
skłoniły KIGS 
do podjęcia pró-
by rozszerzenia 
edukacji i pomo-
cy konsumenc-
kiej na inne 
grupy wiekowe. 
Tak rozpoczęła 
się współpraca 
ze stowarzy-
szeniem Aquila 
i kontynuacja jej 
w tym ważnym 
społecznym pro-
jekcie Konsu-
mencie nie jesteś 
sam.

Jak infor-
muje Emilia 

Serwatka, koordynatorka Regio-
nalnego Ośrodka Konsumenc-
kiego w Łomży, w naszym mie-
ście również można skorzystać 
z bezpłatnego poradnictwa kon-
sumenckiego. 

- Udzielamy porad oraz przy-
gotowujemy pisma (np. reklama-
cje, wezwania do zapłaty, pisma 
procesowe). Dodatkowo prowa-
dzimy akcje edukacyjno - infor-
macyjne oraz współpracujemy 
z instytucjami i organizacjami 
chroniącymi konsumentów – 
mówi Emilia Serwatka.

Ośrodek konsumencki 
w Łomży mieści się przy ul. gen. 
Sikorskiego 166 B, lok 110. Z do-
radcami można skontaktować się 
osobiście lub telefonicznie (22 
299 60 90, tonowo 3) oraz e-ma-
ilowo ( lomza@dlakonsumenta.
pl ).  

Szczegóły dotyczące ośrodka 
znajdują się również na stronie 
internetowej dlakonsumenta.pl.

Zarząd Województwa 
Podlaskiego rozdzielił 
ponad 90 milionów na 

termomodernizację
Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje dla 43 projektów na mo-
dernizację energetyczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To 
ogromny projekt, a  inwestycje będą przeprowadzone w szkołach, przedszko-
lach, budynkach komunalnych, świetlicach, bibliotekach. Zarząd zwiększył 
również budżet tego konkursu, by więcej podmiotów mogło otrzymać wsparcie.

Jak informuje Urząd Marszałkowski, projekty te wzięły udział 
w ostatnim naborze na kompleksową modernizację energetyczną 
budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków 
mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego, ogłoszonym 
pod koniec zeszłego roku. Wybrane inwestycje są warte blisko 120 
mln zł, a ich dofinansowanie z RPOWP przekracza 91 mln zł, czy-
li średnio 3 złotówki na każde 4 zaplanowane na przedsięwzięcie. 
Zrealizują je w większości podlaskie samorządy, ale też szpitale czy 
parafie.

Zarząd Województwa na tym samym posiedzeniu zwiększył o 15 
mln zł budżet tego konkursu, dzięki czemu można było dofinansować 
tak wiele inwestycji. Zainteresowanie okazało się bowiem bardzo duże 
i znacznie przekroczyło zakładaną pulę na ten konkurs.

Wśród największych beneficjentów programu są największe 
ośrodki miejskie województwa. Białystok (głównie termomoderniza-
cja szkół i internatów)  i  Suwałki (kilka przedszkoli i zabytkowych 
kamienic w centrum) zaplanowały zadania za ponad 12 mln złotych, 
Łomża (Zespół szkół Specjalnych przy Skłodowskiej-Curie, przed-
szkole nr 9 i kamienica przy Wojska Polskiego 15/17)  - za 8,4 mln.

Z powiatu łomżyńskiego na liście są także gminy Piątnica ( z ogól-
nym hasłem "termomodernizacji budynku użyteczności publicznej), 
Przytuły (szkoła w Wagach) i Łomża (świetlice wiejskie w Boguszy-
cach, Nowych Kupiskach i Puchałach) oraz parafia w Wiźnie. Na sze-
rzej rozumianą Ziemię Łomżyńską trafi dofinansowanie dla Kolna 

(siedziba MOPS) i Ciechanowca (hala 
sportowa); gmin Szumowo, Mały Płock, 
Klukowo, a także parafii w Wąsoszu oraz 
Muzeum Rolnictwa im. księdza Krzyszto-
fa Kluka w Ciechanowcu.                  

***
Ponad 2,5 mln złotych dofinansowa-

nia z Regionalnego Programu Operacyj-
nego uzyskają dwa projekty nastawione 
na usamodzielnienie się osób niepełno-
sprawnych. Tak zdecydował na posiedze-
niu 11 czerwca marszałek Artur Kosicki 
i Zarząd Województwa Podlaskiego.

Stowarzyszenie „My dla innych” 
z Białegostoku otrzyma ponad 960 tys. zł 
z RPOWP na tzw. mieszkania wspomaga-
ne. Będą to cztery mieszkania, które zostaną 
wyremontowane i zaadaptowane. Korzystać 
z nich mają osoby z niepełnosprawnościa-
mi, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Specjalnie przeszkolona kadra 
pomoże im się usamodzielnić. Inwestycja 
warta jest milion złotych.

Z kolei Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „MD Care” w miejscowości 
Dworaki-Staśki (gm. Sokoły) zrealizuje 
projekt „Przepis na samodzielność”, któ-
rego cel jest tożsamy z tytułem. Polega na 
świadczeniu kompleksowych usług spo-
łecznych umożliwiających pełnoletnim 
osobom z niepełnosprawnościami nieza-
leżne i samodzielne życie. W ramach pro-
jektu zostanie przeszkolonych ośmiu asy-
stentów osobistych, którzy mają pomagać 
w tym powrocie do samodzielności. Po-
wstanie również bezpłatna wypożyczalnia 
sprzętu do rehabilitacji. Koszt tego przed-
sięwzięcia to 1,66 mln zł, dofinansowanie 
wyniesie 1,57 mln zł.

Nieodpłatna  
pomoc prawna  

dla konsumentów!



Historia siedmiu policjantów, których  
poza pracą łączy przyjaźń, imprezy, 

samochody i interesy. Wszystko się zmienia, 
gdy ginie jeden z nich.

Sierżant Ryszard Król z warszawskiej drogówki zo-
staje niesłusznie oskarżony o morderstwo. Wszystkie po-
szlaki świadczą przeciwko niemu, postanawia więc z po-
mocą kilku wypróbowanych przyjaciół udowodnić swą 
niewinność. Próbując oczyścić się z zarzutów, odkrywa  
prawdę o przestępczych powiązaniach na najwyższych 
szczeblach władzy.

A oto w jak niekonwencjonalny sposób reżyser Woj-
ciech Smarzowski „reklamował” swój film:

„Tym, którzy mają prawo jazdy, tym, którzy jeszcze 
go nie mają oraz tym, którym drogówka już zdążyła je 
zabrać. Pasażerom z przedniego i tylnego siedzenia. 
Trzeźwym i pijanym. Przechodniom i rowerzystom. Tym, 
którzy brali, biorą i tym, co nie biorą. Dają, dawali i tym 
co nie dają. 

Wam wszystkim chciałbym zadedykować ten film. 
„Drogówka" to barwna opowieść o współczesnej 

Warszawie. Subiektywny, pulsujący światłami drogo-
wymi, kierunkowskazami i policyjnym kogutem portret 
miasta. 

To film o głupocie kierowców, o absurdalnych prze-
pisach drogowych, o korkach ulicznych, autostradach na 

papierze i dziurawych jezdniach w rzeczywistości. O tym, 
że jeśli są ci, którzy biorą, muszą być i ci, którzy dają. Po-
jawia się refleksja o delikatnej różnicy między łapówką 
a dowodem wdzięczności. 

Zdjęcia w filmie są agresywne i intensywne, niemal 
reporterskie, z wieloma punktami widzenia kamery. 
Chciałem być blisko aktorów, czuć emocje, słyszeć od-
dechy i szepty. Aktorzy musieli „być", a nie „grać". Dwie 
kamery na planie miały za zadanie „słuchać", rejestrować, 
szybko reagować. Być dla aktorów. Nigdy odwrotnie. 

Najważniejsza dla mnie jest opowieść o ludziach. 
O człowieku. O wartościach. Nie twierdzę, że będzie 
przyjemnie, ale za to z nadzieją. Przecież zmienia się nie 
tylko kolor radiowozów. Przecież pojawia się nowe w po-
licji, uczciwe wypiera nieuczciwe. I tak nam dopomóż…”  

„Drogówka" zgrabnie łączy wątki dramatyczne 
z często niewybrednym humorem, brutalność w por-
tretowaniu ludzkiej degrengolady z dyskretną tęsknotą 
za wartościami takimi, jak uczciwość, wierność i przy-
jaźń, które mogłyby nadawać trwały sens życiu i stać 
się fundamentem budowania międzyludzkich relacji. 
Mogłyby, gdyby nie zło, które na każdym kroku zdaje 
się bezlitośnie osaczać bohaterów, a nierzadko rodzi się 
także w nich samych, powiększając jedynie cierpienie 
i chaos panujący w ich życiu. 

Obsada filmu budzi respekt – w głównych rolach 
przede wszystkim gwiazdy polskiego kina. 

Oto jak sam reżyser scharakteryzował bohaterów fil-
mu:

Król (Bartek Topa) jest oskarżony, musi się bronić. 
Lisowski (Marcin Dorociński) policjant, który lubi 

pieniądze. 
Petrycki (Arek Jakubik) pies na baby. 
Madecka ( Julia Kijowska) wrażliwa i zakochana. 
Trybus ( Jacek Braciak) lubi się napić. 
Banaś (Eryk Lubos) nie toleruje nie-Polaków. 
Hawryluk (Robert Wabich) to taki odwrócony przy-

jaciel.
Reżyser, od lat, konsekwentnie współpracuje ze swo-

imi ulubionymi aktorami: Arkiem Jakubikiem, Marianem 
Dziędzielem, Erykiem Lubosem, Robertem Wabichem, 
Marcinem Dorocińskim, Jackiem Braciakiem i Bartkiem 
Topą. W filmie zobaczymy także Macieja Stuhra, Agatę 
Kuleszę, Adama Woronowicza, Julię Kijowską i Izabelę 
Kunę. 

Ten film Smarzowskiego potwierdza, że jest on jed-
nym z najlepszych kinowych rzemieślników w kraju. Po 
kultowym „Weselu", obsypanymi nagrodami „Domu 
złym" i „Róży" ponownie zdecydował się na formułę kry-
minału i zrealizował fabułę, która po raz pierwszy „wcho-
dzi do miasta". Powstał obraz prawdziwy, bezkompromi-
sowy i szczery, ale nie pozbawiony charakterystycznego 
dla Smarzowskiego poczucia humoru. 

Drogówka
TVP Kultura sobota 23.55

HALO TV NA WEEKEND 21–23.06
„To chyba najbardziej mroczny i prowokacyjny film w dorobku Wojciecha Smarzowskiego”

Ostro o zamkniętym  
świecie policji
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coś  

dla siebie
Ewolucja planety małp

Polsat piątek 22.40

SF. Mija dziesięć lat, odkąd epidemia uśmierciła niemal 

całą rasę ludzką. Szympans Caesar dowodzi genetycznie 

zmodyfikowanymi małpami. Okazuje się, że w ruinach 

San Francisco żyje kolonia odpornych na wirusa osób. 

Krwawa konfrontacja jest nieunikniona. Nominacja do 

Oscara za efekty specjalne.

Radiowóz
TV4 piątek 23.00, niedziela 22.40

Komedia kryminalna. Dwóch dziesięciolatków znajduje 

na pustkowiu opuszczony radiowóz. 

Nie wiedzą, że w bagażniku auta kryje się pewna 

szokująca niespodzianka, a właściciel pojazdu (Kevin 

Bacon), lokalny szeryf, jest okrutnym, bezwzględnym 

człowiekiem. Wkrótce chłopcy znajdują się w samym 

środku śmiertelnej rozgrywki, której nie rozumieją. 

Mściciel z Wall Street
Stopklatka TV sobota 21.50

Sensacyjny. Z powodu światowego kryzysu finansowego 

Jim traci oszczędności. Nie może także wyegzekwować 

od firmy ubezpieczeniowej środków na leczenie żony. 

Postanawia dokonać zemsty na winnych tej sytuacji.

Olimp w ogniu
TV Puls niedziela 20.00

Thriller. Terroryści przejmują kontrolę nad Białym 

Domem. Biorą prezydenta jako zakładnika. Mike 

Banning to były ochroniarz prezydenta, zwolniony ze 

służby w związku z wypadkiem, w którym zginęła żona 

głowy państwa. Staje się jedyną szansą na ocalenie 

najważniejszej osoby w państwie.

Wiek niewinności
TVP Kultura niedziela 20.10

Melodramat. Archer jest potomkiem starego 

nowojorskiego rodu. Rodzina już dawno zaaranżowała 

dla niego małżeństwo. Ma wkrótce poślubić miłą 

i cieszącą się doskonałą reputacją May Welland.

Jest zadowolony, ale tylko do czasu, 

gdy pojawi się jej kuzynka, hrabina Oleńska.  

Od wesela do wesela

Miłość w rytmie 
piosenki

Robbie, utalentowany wokalista i autor piosenek, 
zarabia na życie, śpiewając na weselach. 

Na jednej z imprez poznaje uroczą kelnerkę, Ju-
lię. Obiecuje dziewczynie, że kiedyś wystąpi na jej 
ślubie. Tymczasem sam planuje wstąpić w związek 
małżeński, lecz panna młoda ucieka sprzed ołtarza. 

Zawód miłosny sprawia, że Robbie zrywa z do-
tychczasowym zajęciem. Pociechę znajduje w przy-
jaźni z Julią. Pewnego dnia dziewczyna prosi, by 
pomógł jej w przygotowaniach do ślubu, gdyż jej 
chłopak w ogóle nie jest zainteresowany szczegóła-
mi ceremonii.

W rolach głównych: Adam Sandler i Drew Bar-
rymore.

Pewnie nie wiesz...
Muzyczna adaptacja filmu została wystawiona 

w Teatrze Al Hirschfeld w 2006 roku na Broadwayu. 
Musical grano 285 razy.

Film kosztował 18 mln dolarów, w kinach na ca-
łym świecie zarobił ponad 200 milionów.

Od wesela do wesela
TVN7 piątek 20.00, sobota 23.50

Rewelacyjny film! Niezwykły! Absolutnie cu-
downe dzieci. Zgrabny humor, błyskotliwe dialogi, 
intrygujący bohaterowie i zdecydowanie niecodzien-
na historia – to opinie widzów.

Doug i Abi razem z trójką swoich dzieci wybie-
rają się na wakacje. Jadą do Szkocji, by odwiedzić 
schorowanego dziadka. Ponieważ chcą mu oszczę-
dzić przykrych informacji, nie mówią, że są w sepa-
racji. 

Jednak niesforne dzieciaki sprawiają, że prawda 
i tak wychodzi na jaw, a bliżsi i dalsi kuzyni poznają 
sporo intymnych szczegółów na temat Douga i Abi. 
Czy pomoże im to ponownie zbliżyć się do siebie?

Ich dzieci, Lottie, Mickey i Jess, w tajemnicy 
przed wszystkimi postanawiają spełnić ostatnie ży-
czenie dziadka.

Pewnie nie wiesz...
Billy Connolly, grający dziadka, tuż przed zdję-

ciami dowiedział się, że ma chorobę Parkinsona i raka 
prostaty. Nie wspominał nikomu o swoim stanie.

Choroba Parkinsona Billy'ego została zdiagnozo-
wana przez lekarza na koncercie, Zauważył on, że 
aktor szura nogami i polecił mu natychmiast zrobić 
specjalistyczne badania.

Nasze zwariowane 
angielskie wakacje

Stopklatka TV niedziela 13.50

Nasze zwariowane angielskie wakacje

Umowa  
z dziadkiem



z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Ewolucja planety małp

Polsat piątek 22.40

SF. Mija dziesięć lat, odkąd epidemia uśmierciła niemal 

całą rasę ludzką. Szympans Caesar dowodzi genetycznie 

zmodyfikowanymi małpami. Okazuje się, że w ruinach 

San Francisco żyje kolonia odpornych na wirusa osób. 

Krwawa konfrontacja jest nieunikniona. Nominacja do 

Oscara za efekty specjalne.

Radiowóz
TV4 piątek 23.00, niedziela 22.40

Komedia kryminalna. Dwóch dziesięciolatków znajduje 

na pustkowiu opuszczony radiowóz. 

Nie wiedzą, że w bagażniku auta kryje się pewna 

szokująca niespodzianka, a właściciel pojazdu (Kevin 

Bacon), lokalny szeryf, jest okrutnym, bezwzględnym 

człowiekiem. Wkrótce chłopcy znajdują się w samym 

środku śmiertelnej rozgrywki, której nie rozumieją. 

Mściciel z Wall Street
Stopklatka TV sobota 21.50

Sensacyjny. Z powodu światowego kryzysu finansowego 

Jim traci oszczędności. Nie może także wyegzekwować 

od firmy ubezpieczeniowej środków na leczenie żony. 

Postanawia dokonać zemsty na winnych tej sytuacji.

Olimp w ogniu
TV Puls niedziela 20.00

Thriller. Terroryści przejmują kontrolę nad Białym 

Domem. Biorą prezydenta jako zakładnika. Mike 

Banning to były ochroniarz prezydenta, zwolniony ze 

służby w związku z wypadkiem, w którym zginęła żona 

głowy państwa. Staje się jedyną szansą na ocalenie 

najważniejszej osoby w państwie.

Wiek niewinności
TVP Kultura niedziela 20.10

Melodramat. Archer jest potomkiem starego 

nowojorskiego rodu. Rodzina już dawno zaaranżowała 

dla niego małżeństwo. Ma wkrótce poślubić miłą 

i cieszącą się doskonałą reputacją May Welland.

Jest zadowolony, ale tylko do czasu, 

gdy pojawi się jej kuzynka, hrabina Oleńska.  

Od wesela do wesela

Miłość w rytmie 
piosenki

Robbie, utalentowany wokalista i autor piosenek, 
zarabia na życie, śpiewając na weselach. 

Na jednej z imprez poznaje uroczą kelnerkę, Ju-
lię. Obiecuje dziewczynie, że kiedyś wystąpi na jej 
ślubie. Tymczasem sam planuje wstąpić w związek 
małżeński, lecz panna młoda ucieka sprzed ołtarza. 

Zawód miłosny sprawia, że Robbie zrywa z do-
tychczasowym zajęciem. Pociechę znajduje w przy-
jaźni z Julią. Pewnego dnia dziewczyna prosi, by 
pomógł jej w przygotowaniach do ślubu, gdyż jej 
chłopak w ogóle nie jest zainteresowany szczegóła-
mi ceremonii.

W rolach głównych: Adam Sandler i Drew Bar-
rymore.

Pewnie nie wiesz...
Muzyczna adaptacja filmu została wystawiona 

w Teatrze Al Hirschfeld w 2006 roku na Broadwayu. 
Musical grano 285 razy.

Film kosztował 18 mln dolarów, w kinach na ca-
łym świecie zarobił ponad 200 milionów.

Od wesela do wesela
TVN7 piątek 20.00, sobota 23.50

Rewelacyjny film! Niezwykły! Absolutnie cu-
downe dzieci. Zgrabny humor, błyskotliwe dialogi, 
intrygujący bohaterowie i zdecydowanie niecodzien-
na historia – to opinie widzów.

Doug i Abi razem z trójką swoich dzieci wybie-
rają się na wakacje. Jadą do Szkocji, by odwiedzić 
schorowanego dziadka. Ponieważ chcą mu oszczę-
dzić przykrych informacji, nie mówią, że są w sepa-
racji. 

Jednak niesforne dzieciaki sprawiają, że prawda 
i tak wychodzi na jaw, a bliżsi i dalsi kuzyni poznają 
sporo intymnych szczegółów na temat Douga i Abi. 
Czy pomoże im to ponownie zbliżyć się do siebie?

Ich dzieci, Lottie, Mickey i Jess, w tajemnicy 
przed wszystkimi postanawiają spełnić ostatnie ży-
czenie dziadka.

Pewnie nie wiesz...
Billy Connolly, grający dziadka, tuż przed zdję-

ciami dowiedział się, że ma chorobę Parkinsona i raka 
prostaty. Nie wspominał nikomu o swoim stanie.

Choroba Parkinsona Billy'ego została zdiagnozo-
wana przez lekarza na koncercie, Zauważył on, że 
aktor szura nogami i polecił mu natychmiast zrobić 
specjalistyczne badania.

Nasze zwariowane 
angielskie wakacje

Stopklatka TV niedziela 13.50

Nasze zwariowane angielskie wakacje

Umowa  
z dziadkiem

Miłość w Seattle

Gotowi  
na uczucie

Hollywoodzki romans, który odbiega od schematów.
Burke (Aaron Eckhart) postanawia napisać poradnik o tym jak radzić sobie po 

stracie bliskiej osoby. Ma to być jego sposób na autoterapię po tragicznej śmierci żony. 
Wkrótce publikacja staje się bestsellerem, a on trafia do Seattle, gdzie ma prowadzić 
seminarium. 

Tam konfrontuje się ze swoim teściem (Martin Sheen) i poznaje dostarczycielkę 
kwiatów, Eloise ( Jennifer Aniston). Zaprasza ją na kolację, choć nieznajoma nie jest 
zachwycona tym pomysłem. Niedawno zakończyła nieudany związek i zamierza sku-
pić się tylko na pracy, aby zapomnieć o przeszłości. 

Zdawałoby się, że może to być początek wspaniałej miłości. Jednak, żeby tak się 
stało, oboje muszą uporać się z przeszłością… 

To jeden z nielicznych hollywoodzkich romansów, w których chodzi o coś więcej 
niż tylko miłość od pierwszego wejrzenia. Opowiada o spotkaniu dwójki osób, które 
nie są gotowe na nową relację.

Pewnie nie wiesz...
Jennifer Aniston, w wieku 11 lat namalowała obraz, który był wystawiany w Me-

tropolitan Museum of Art.

Miłość w Seattle
Nowa TV niedziela 20.00

będzie się działo

xXx
Xander Cage, znany wyczynowiec – miłośnik spor-

tów ekstremalnych i tatuaży – zostaje zwerbowany przez 
amerykański rząd i jako tajny agent udaje się z misją do 
Pragi. 

Jego zadaniem jest rozpracowanie organizacji ter-
rorystycznej o nazwie Anarchia 99. Grupą dowodzi ta-
jemniczy Yorgi, a członkami są byli oficerowie rosyjskiej 
armii. Wśród terrorystów jest także piękna i przebiegła 
Yelena. 

XXX – pod takim kryptonimem występuje Xander – 
będzie musiał mieć się na baczności, bo ci ludzie zabili już 
niejednego tajnego agenta.

Pewnie nie wiesz...
Dubler Vina Diesela kaskader Harry O'Connor zginął 

na planie filmowym podczas kręcenia niebezpiecznej sce-
ny przy Moście Palackiego w Pradze. Szybując na spado-

chronie ciągniętym przez motorówkę, miał wylądować na 
łodzi podwodnej. Za pierwszym podejściem udało mu się. 
Jednak O'Connor stwierdził, że wylądował za daleko od 
mostu i aby scena była bardziej widowiskowa, postanowił 
nagrać ją jeszcze raz. W drugim ujęciu z ogromną pręd-
kością uderzył w filar mostu, ginąc na miejscu. Pierwsze 
nagranie tej sceny jest w filmie. 

Scena skoku corvetty z mostu Foresthill (wysokość 222 
metry) w Auburn w Kalifornii kręcona była równocześnie 
przez 18 kamer.

Produkcja poprosiła czeskie siły powietrzne o poży-
czenie dwóch samolotów do filmu. Odpowiedź: damy wam 
tyle samolotów, ile chcecie. Za ile? 50 tys. dolarów darowi-
zny dla szpitala badającego i leczącego pilotów i piwo dla 
wszystkich zaangażowanych żołnierzy.

xXx
TV4 niedziela 20.00 

Zakładnik

Nocny kurs
Emocjonujący thriller, 

rozgrywający się w ciągu jednej nocy w Los Angeles. 
Max ( Jamie Foxx) pracuje od 12 lat jako kierowca taksówki. Jeździ przede 

wszystkim na nocnej zmianie, ponieważ wiąże się to z mniejszym stresem i korkami, 
a z większymi napiwkami. 

Któregoś dnia do jego taksówki wsiada mężczyzna (Tom Cruise), który twierdzi, 
że zajmuje się nieruchomościami i ma parę spotkań do porannego odlotu. Płaci Mak-
sowi dodatkowe pieniądze, by na tę jedną noc został jego kierowcą. Znęcony łatwym 
zarobkiem bohater już wkrótce żałuje, że się zgodził.

Jest tu wszystko, co potrzeba: oryginalny pomysł, napięcie, tempo, zaskoczenie.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 220 milionów dolarów, kosztował 

65 milionów.
Aby przygotować się do roli, Jamie Foxx odbywał praktyki jako taksówkarz, jeź-

dził też starymi samochodami po pustyni, ćwicząc technikę kierowania pojazdem.
Na planie filmu Jamie Foxx przypadkowo wjechał samochodem na Toma Cruise'a. 

Foxx był zdumiony, że wszyscy ruszyli na pomoc Cruise'owi, a nie jemu. Potem to wy-
tłumaczył: „Cruis jest większą gwiazdą”.

Tom Cruise trenował przez trzy miesiące posługiwanie się bronią i strzelanie.

Zakładnik
Metro piątek 22.55



Tradycje dawnego województwa łomżyńskiego

- Dni Kultury Kurpiowskiej to wy-
darzenie oddziaływujące na mnie oso-
biście, w sercu. Jestem Kurpiem, i to 
pniokiem po dziadku i po ojcu. Kulturą 
kurpiowską oddychałem w domu, fascy-
nowała mnie od najmłodszych lat. Nie 
zapominam o tym na fotelu wicemar-
szałka województwa podlaskiego. Ta 
część regionu jest wspaniałym skład-
nikiem jego różnorodności, którą tak 
obrazowo oddają wielobarwne piksele 
naszego logo - powiedział wicemarsza-
łek województwa podlaskiego Marek 
Olbryś. Przeszedł w korowodzie w to-
warzystwie m. in. poseł Bernadety Kry-
nickiej w kurpiowskim stroju oraz kapel 
i zespołów uczestniczących w prze-
glądzie. Marek Olbryś, jako potomek 
współpracowników Adama Chętnika, 
twórcy Skansenu Kurpiowskiego w No-
wogrodzie, wraz z małżonką Bogumiłą,  
są od lat fundatorami nagrody dla jednej 
z kapel.  

"Pniok" oznacza na Kurpiach przy-
należność pokoleniową, wrośnięcie w te  
ziemie jak pień drzewa. "Krzokami" są 
mieszkańcy, którzy wybrali region na 
swoje miejsce do życia, ale jeszcze mu-
szą sobie zasłużyć na bycie "pniokami". 
"Ptoki"  są miłymi gośćmi, ale przylatują 
na Kurpie np. do swoich letnich siedzib 
w lasach czy nad rzekami, a potem od-
latują.  

Wicemarszałek Marek Olbryś za-
powiedział, choć jeszcze bez bliższych 
szczegółów, projekt wspierania, w tym 
finansowego, Skansenu Kurpiowskiego 
w Nowogrodzie.

- To najpiękniejszy Skansen w Polsce 
- krajobrazowo, kulturowo, historycznie. 
Wszelkie czynniki wskazują, że trzeba 
go wzmacniać. Widzimy po prostu, na-
wet nie tylko przy takich świątecznych 
okazjach, że zainteresowanie tradycyjną, 
używa się teraz często terminu "rdzenną", 
kulturą kurpiowską jest bardzo duże. Jest 
też mnóstwo wolontariuszy wspierających  
działania w tej dziedzinie, a to oznacza, 
że chcę razem z nimi być i  ich wspo-
magać. Mamy, jako Kurpie, co pokazać 
województwu, Polsce i światu.  Może nie 
mamy tu żyznych ziem, przemysłu, zbyt 
wielu walorów żeby czerpać z tego korzy-
ści, ale mamy wspaniałych ludzi. Przede 
wszystkim dlatego, że nigdy nie byli chło-
pami pańszczyźnianymi, zawsze byli ludź-
mi wolnymi.  Wolność sprawiła, że stali 
się pracowici. Mówiło się, że "Kurp jest 
zawzięty", ale nie tylko do kultury, a także 
do pracy - dodał Marek Olbryś.           

Jak podkreślał  Jarosław Cholewicki, 
dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Łomży (ta instytucja kultury powiatu 
łomżyńskiego organizuje Dni), więk-
szość Kurpiów mieszka w województwie 
mazowieckim, ale "po podlaskiej stro-
nie" tradycje podtrzymywane są z rów-
nym - co najmniej - zaangażowaniem.

- Nasza Kurpiowszczyzna jest w do-
brej kondycji. Występuje w tej edycji dla 
widzów i jurorów 76 tzw. podmiotów 
wykonawczych -  niezbyt ładne okre-
ślenie - czyli około 400 osób w różnych 
kategoriach (na ogół z podziałem na do-

Niedziela „po kurpsiosku” w Nowogrodzie 
Po raz 26. w barwnym korowodzie przeszli spod dworku ze wsi Brzózki na terenie Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie do sceny 

Amfiteatru położonego nad Narwią uczestnicy Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej. To jedno z najważniejszych w województwie 
podlaskim wydarzeń odwołujących się do ludowych tradycji artystycznych.

Kurpiowski "pniok" wicemarszałek 
Marek Olbryś



Oszustki i Laleczka w Kinie 
Milenium w Łomży 
Repertuar 21 czerwca – 27 
czerwca 
Piątek 21 czerwca
Duża sala: Aladyn -  godz 11:00, 
Oszustki – godz. 13:30 i 18:00, Go-
dzilla II: Król Potworów – godz. 15:30
Mała sala: Agent Kot – godz. 10:00 
i 16:00, Pokemon – godz.12:00 
i 14:00, Men in Black: International 
– godz. 18:00 i 20:30

Sobota 22 czerwca
Duża sala:  Aladyn – godz. 11:00, 
Oszustki – godz. 13:30 i 18:00, 
Godzilla II: Król Potworów – godz. 
15:30, Laleczka – godz. 20:00 
Mała sala: Agent Kot – godz. 10:00 
i 16:00, Pokemon – godz. 12:00, 
14:00, Men in Black: International 
– godz. 18:00 i 20:30

Niedziela 23 czerwca 
Duża sala:  Aladyn – godz. 11:00, 
Oszustki – godz. 13:30 i 18:00,  
Godzilla II: Król Potworów – godz. 
15:30, Laleczka – godz. 20:00 
Mała sala: Agent Kot – godz. 10:00 
i 16:00, Pokemon - godz. 12:00, 
14:00, Men in Black: International 
– godz. 18:00 i 20:30

Poniedziałek 24 czerwca 
Duża sala:  Aladyn – godz. 11:00, 
Oszustki – godz. 13:30 i 18:00,  
Godzilla II: Król Potworów – godz. 
15:30, Laleczka – godz. 20:00 
Mala sala:  Agent Kot – godz. 
10:00 i 16:00, Pokemon - godz. 
12:00 i 14:00, Men in Black: Inter-
national – godz. 18:00 i 20:30

Wtorek 25 czerwca
Duża sala: Aladyn – godz. 
11:00,  Oszustki – godz. 
13:30 i 18:00, Godzilla II: Król 
Potworów – godz. 15:30, La-
leczka – godz. 20:00 
Mała sala: Agent Kot – godz. 
10:00 i 16:00, Pokemon - 
godz. 12:00 i 14:00, Men in 

Black: International – godz. 18:00 
i 20:30

Środa 26 czerwca
Duża sala: Aladyn – godz. 11:00,  
Oszustki – godz. 13:30 i 18:00, 
Godzilla II: Król Potworów – godz. 
15:30, Laleczka – godz. 20:00 

Mała sala: Agent Kot  – godz. 
10:00 i 16:00, Pokemon – godz. 
12:00, 14:00, Men in Black: Inter-
national – godz. 18:00 i 20:30

Czwartek 27 czerwca
Duża sala: Aladyn – godz. 11:00,  
Oszustki – godz. 13:30 i 18:00, 
Godzilla II: Król Potworów – godz. 

15:30, Laleczka – 
godz. 20:00 
Mała sala: Agent 
Kot  – godz. 10:00 
i 16:00, Pokemon – 
godz. 12:00, 14:00, 
Men in Black: In-
ternational – godz. 
18:00 i 20:30

Tradycje dawnego województwa łomżyńskiego

rosłych i dzieci): grup śpiewaczych, soli-
stów instrumentalistów, gawędziarzy, ka-
pel, zespołów folklorystycznych, solistów 
śpiewaków, par tanecznych, grup tanecz-
nych. Tradycje przechodzą z dziadków na 
rodziców, z rodziców na dzieci. Jest kon-
tynuacja, co nas  bardzo cieszy - poinfor-
mował Jarosław Cholewicki.

Wyraził też wdzięczność współorga-
nizatorom i sponsorom Ogólnopolskich 
Dni Kultury  Kurpiowskiej w Nowogro-
dzie, m. in. Fundacji Sztuki i Dialogu, 
Urzędowi Marszałkowskiemu Woje-
wództwa Podlaskiego, Starostwu Powia-
towemu w Łomży, Urzędowi Miejskiemu 
i Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury w Nowogrodzie, Urzędowi Gmi-
ny i Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w z Zbójnej, Wojewódzkiemu Ośrod-
kowi Animacji Kultury w Białymstoku, 

Muzeum Północno - Mazowieckiemu 
w Łomży, którego częścią jest Skansen 
Kurpiowski w Nowogrodzie. Patronatu 
i wsparcia finansowego udzieliło Dniom 
także Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Skwarna pogoda nie wpłynęła na 
poziom zaangażowania wykonawców. 
Dawali z siebie wszystko, niezależnie 
czy w strojach tradycyjnych czy bardziej 
letnich. Scena amfiteatru tętniła ryt-
mem. Wokół swój kunszt prezentowali 
przedstawiciele unikalnych już zawo-
dów i rękodzieła.  

Jurorzy, profesjonalni znawcy tra-
dycyjnej kultury, nie mieli łatwo. Jak 
się dowiedzieliśmy, o szczegóły li-
sty nagrodzonych spierali się jeszcze 
w późnych godzinach wieczornych 
w niedzielę.                    

Niedziela „po kurpsiosku” w Nowogrodzie 



a to ciekawe

Przy granicy z Tybetem, na północ 
od Annapurny i Dhaulagiri leży 

tybetańskie królestwo Mustang. 

Mustang, zwany przez miejscowych 
królestwem Lo, był przez wieki izolowany 
od zewnętrznych wpływów. Dzięki temu 
zachowała się tu pierwotna tybetańska kul-
tura. Domy o płaskich dachach, ceglaste 
gompy – klasztory buddyjskie, klimatyczne 
uliczki w większych miejscowościach, bar-

dzo dekoracyjne czorteny (prosta budowla 
sakralna) z charakterystycznym daszkiem 
chroniącym je przed deszczem i śniegiem, 
tajemnicze łapacze duchów nad drzwiami 
wejściowymi składają się na magię tego 
miejsca. Każdego roku mieszkańcy tego 
królestwa przynoszą swoje konie na połu-

dnie, aby uciec przed zimą. Podążamy za 
tymi ludźmi przekraczając odległe i piękne 
doliny, odkrywając stare wioski.

Mustang. Himalajska podróż
TVP Historia sobota 11.45

Helikoptery w akcji

Ratunek 
z nieba

Ta trzymająca w napięciu seria pre-
zentuje śmiałe akcje ratunkowe przepro-
wadzone przez helikoptery podczas wojen 
w Wietnamie, na Falklandach, Afganista-
nie i Iraku. 

W jednym z odcinków zawarto rela-
cję, jak podczas wojny wietnamskiej pilot 
przy pomocy łopat swojego helikoptera 
ściął w dżungli 12-metrowe bambu-
sy, żeby stworzyć miejsce do lądowania. 
Umożliwiło to uratowanie ponad setki 
żołnierzy.

W innym odcinku zobaczycie drama-
tyczną operację ratunkową na Falklan-
dach, dzięki której uratowano członków 
brytyjskich sił specjalnych, których misja 
została sparaliżowana z powodu niskiej 
temperatury.

Helikoptery w akcji
TVP Historia piątek 20.55, 

niedziela 19.55 odc. 1/4

Legendarne lemury z Madagaskaru

Lemur, czyli 
„duch nocy”

Lemury zamieszkujące Madagaskar 
należą do rodziny małpiatek, ale wy-
glądem przypominają koty o puszystej 
sierści i długim, pasiastym ogonie. Żyją 
w stadach, w których dominują samice. 
Te ssaki znalazły siedliska w gąszczu 
bujnych bambusów porastających wa-
pienne skały.

W odosobnieniu na wyspie, przez 
ponad 88 milionów lat te prymitywne 
naczelne przekształciły się w niezwykłe 
stworzenia, którymi są dzisiaj. Na wy-
spie doliczono się aż 103 odmian tych 
zwierząt. Dokument prezentuje naj-
bardziej charakterystyczne z nich, od 

alaotrana łagodnego przez największe-
go aye-aye, posiadającego przedziwnie 
długie palce dla wyłapywania larw, do 
lemura karłowatego, który magazynuje 
tłuszcz w ogonie.

Legendarne lemury z Madagaskaru
Focus TV niedziela 10.15

Mustang. 
Himalajska podróż

Magiczne 
miejsce

reklama
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Flinstonowie. Niech żyje Rock Vegas

Weekend z przygodami

Fred i Barney właśnie ukończyli 
szkołę i zamierzają podjąć pracę 
w kamieniołomach w Bedrock. 

Nie myślą jeszcze o ożenku. 
W tym czasie do miasteczka przybywa Wil-

ma, córka bogatego pułkownika, która, chcąc unik-
nąć małżeństwa z Chipem Rockefellerem, uciekła 
z domu. Na miejscu poznaje Betty, która szybko staje 

się jej najlepszą przyjaciółką. Fred i Barney zakochu-
ją się w dziewczętach i proponują im romantyczną 
wycieczkę do Rock Vegas, rozrywkowego centrum 
świata.

Ich śladem podąża Chip, który nie zamierza zre-
zygnować z Wilmy i jej fortuny i ma już plan, jak 
pozbyć się Freda.

Flinstonowie. Niech żyje Rock Vegas
TV4 sobota 15.25

Jak ukraść księżyc

Trzy sierotki i złoczyńca
Poza zasięgiem wzroku sąsia-

dów, głęboko pod domem znaj-
duje się tajna baza. 

W tym właśnie miejscu po-
znajemy Gru otoczonego armią 
małych, żółtych Minionków, 
snującego plany największego 
skoku wszech czasów. Gru za-
mierza bowiem ukraść księżyc. 
Gru uwielbia wszystko, co paskudne i złe. Uzbrojony w arse-
nał laserów i gotowych do szybkich akcji pojazdów ten czarny 
charakter rozgramia wszystkich, którzy staną na jego drodze. 

Pewnego dnia spotyka trzy osierocone dziewczynki, które 
widzą w nim to, czego nikt inny do tej pory nie dostrzegł: 
potencjalnego ojca. Krzyżuje to plany Gru i zagraża jego repu-
tacji super łotra, który miał przecież ukraść księżyc… 

Pewnie nie wiesz...
Film w kinach na całym świecie zarobił ponad pół miliarda 

dolarów. Kosztował 70 milionów. 
Gru mówi pannie Hattie po hiszpańsku, że jej twarz jest 

„como un burro”. Oznacza to: „jak osioł”.
Najprawdopodobniej imię Gru pochodzi od francuskiego „la 

grue”, które oznacza żurawia. Nogi Gru, długie, i cienkie, przy-
pominają nogi gigantycznego żurawia.

Jak ukraść księżyc, TV7 sobota 20.00, niedziela 18.00

Kapitan Majtas. Pierwszy wielki film

Zahipnotyzowany dyrektor
Przyjaciele George i Ha-

rold chodzą do jednej szkoły, 
uwielbiają rysować komisy. 

Gdy po kolejnym wygłu-
pie podpadają dyrektorowi 
szkoły, postanawiają zahip-
notyzować go i wmówić mu, 
że jest niezbyt rozgarniętym 
Kapitanem Majtasem. 

Dyrektor w nowym 
wydaniu musi stawić czoła 
nietuzinkowemu wrogowi. Profesor Pofajdanek udaje nowego 
nauczyciela chemii, a w rzeczywistości jest złoczyńcą, który 
dąży do przejęcia władzy nad światem. Kapitan Majtas staje 
przed zadaniem uratowania ludzkości.

Kapitan Majtas. Pierwszy wielki film 
Polsat sobota 20.10, niedziela 13.40

Król lew 3. Hakuna matata

Znana historia Simby... z innej strony
„Z tej części dowiecie się skąd pochodzą Timon i Pumba, 

jak się spotkali, i jak pomogli Simbie uratować Serengeti. 
Dzięki tej historii zrozumiecie najważniejsze wydarzenia 

znane z Króla Lwa, które wyglądają nieco inaczej, kiedy patrzy 
się na nie z perspektywy dwójki wesołych przyjaciół.

Przygotujcie się na zabawę naprawdę królewskiego for-
matu razem z wszystkimi ulubieńcami, Timonem i Pumbą, 
a także dwójką nowych bohaterów – mamą Timona i wujkiem 
Maksem”.

Hakuna-matata jest 
popularnym powiedze-
niem pochodzącym z ję-
zyka Suahili i oznacza 
„nie martw się" lub „bez 
obaw", a bardziej współ-
cześnie „wyluzuj”.

Król Lew 3. 
Hakuna matata

TV Puls2 sobota 18.35
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USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. 
Tel. 602 520 783. 

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

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

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

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

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

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

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

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

USŁUGI RTV AGD

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

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

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

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

Express szewc. ZMIANA ADRESU, teraz: 
MAŁACHOWSKIEGO 2. 

Tel. 505 997 115. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEO – FILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna. Tel. 605 405 110. 

Zespół muzyczny Amor. Zagramy na we-

selu, studniówce, balu okolicznościowym 
i inne imprezy. Tel. 508 637 509. 
www.zespol-amor.dzs.pl 

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

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

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

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

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

Sprzedam Kawalerkę po remoncie ka-
pitalnym. 29 m2 (własnościowa). IV 
piętro, ul. Wojska Polskiego. Kontakt: 
533649897
Sprzedam działkę rekreacyjną w Bali-
kach-Ptakach, o powierzchni 800 m2, 
z domkiem (na dole duży pokój z anek-
sem kuchennym i łazienką, na górze 
dwie sypialnie). Tel. 667744311

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

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

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

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

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

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

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

Gęsie pierze Sprzedam. Tel. 295 940 275.

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

Kawaler samotny po 50-ce, pozna poważną 
kobietę w wieku do 60 lat, cel stały związek. 
Tel. 572 336 245

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. 

Sprzedam WV Polo 2006 rok, 1,2 , czarny. 
Tel. 515 154 710

ZDROWIE I URODA

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

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

PRACA

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

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

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

Zatrudnię do montażu domów drewnia-
nych ekipy lub samodzielnych fachow-
ców. 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
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Koncerty, konkurs na wia-
nek świętojański, taniec 
ognia czy degustacja po-
traw. To tylko nieliczne 
z atrakcji, jakie znalazły 
sie w programie festynu ro-
dzinnego w Koźle. 

- Chcemy aby Kozioł wró-
cil do swojej świetności, kiedy 
był znanym ośrodkiem letni-
skowym. Dlatego od kilku lat 
organizujemy obrzędy Nocy 
Świętojańskiej. Jest to impreza 
kulturalno - rekreacyjna. Aby 
wzbogacić ofertę turystyczną 
miejscowości, korzystając z pro-
gramu rządowego urządziliśmy 
Otwartą Strefę Aktywności. Na 
tym terenie znajduje się plac za-
baw dla dzieci i siłownia plene-

rowa dla dorosłych - opowiada 
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt 
gminy Kolno.

Nowy ośrodek już zyskał 
liczne grono zwolenników. Jak 
przekonują mieszkańcy i nie tyl-
ko będzie to miejsce rodzinnych 
spotkań.

- Przyjeżdżamy tutaj co roku. 

To bardzo przyjemne , bezpiecz-
ne miejsce. Dubrze się tutaj wy-
poczywa - przyznaje Dorota Kla-
ma z Zabiela.

Przez całe popołudnie wiele 
działo się na plenerowej scenie. 
Prezentacje muzyczne rozpoczę-
ły utalentowane wokalnie dzieci 
i młodzież z gminy Kolno. Ka-

mila Wyka ma na swoim koncie 
udany występ w konkursie tele-
wizyjnym Disco Star.

- Interesuje się  nie tylko 
muzyką disco polo. Mam plany 
artystyczne i chcę rozwijać swój 
talent muzyczny – snuje plany 
Kamila Wyka.

Główną atrakcją wieczoru był 
obrzęd Nocy Świętojańskiej.

- Od dziesięciu lat organi-
zujemy w Koźle rodzinne spo-
tkania, aby przypomnieć dawne 
zwyczaje. Związany jest z tym 
konkurs na wianek świętojański 
oraz obrzęd puszczania wianków 
- wyjaśnia Iza Murawska, dy-
rektor Centrum Kultury Gminy 
Kolno.

A te doskonale łączą pokole-
nia. 

- Występujemy w obrzędzie 
nocy Kupały, aby przypomnieć 
ten starosłowiański zwyczaj-  
mówi młodziutka Wiktoria Bo-
rys z Kozła.

W czasie festynu ogłoszo-
ne zostały wyniki i wręczone 
nagrody w konkursie na wia-
nek świętojański. Kiedy zapadł 
zmierzch korowód z wianka-
mi wyruszył nad Pisę. Wieńce 
z zapalonymi świecami zostały 
puszczone na wodę, by powę-
drować z nurtem rzeki.  Obcho-
dom Nocy Świetojańskiej towa-
rzyszył taniec ognia. 

Noc świętojańska w Koźle nad Pisą

Mieszkańcy gminy oraz wójt Józef Wiśniewski oraz przewodniczący rady Anastazy Jan Kalinowski dokonali symbolicznego 
otwarcia Otwartej Strefy Aktywności

W czasie festynu na plenerowej scenie wystąpiła utalentowana wokalnie młodzież z Gminnego Centrum Kultury

W obrzędzie Nocy Świętojańskiej wystąpiła młodzież Ośrodka Kultury Gminy Kolno

W Koźle Pani Dorota ma wielu przyjaciół, których spotyka podczas letnich wakacji Otwarte Strefy Aktywności zachęcają, by spędzić czas na świeżym powietrzu
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Meandry Losu  
– Powieść z nieznaną historią 

w tle, tom II, cz. 8
Zenon 
Krajewski

„Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy odcinek 8, Tomu II, zaty-
tułowanego “Pod sowieckim butem”. 

Obudził się o świcie. Zdziwił 
się, że obok niego śpi gospodyni. 
Po chwili jednak przypomniał 
sobie wydarzenia minionej nocy. 
Cicho, aby nie zbudzić kobie-
ty, uwolnił się z pościeli i ubrał. 
Powoli, na palcach wyszedł z po-
koju, a następnie przekręcił klucz 
w drzwiach wejściowych i zna-
lazł się na dworze. Idąc szybkim 
krokiem w dwie minuty znalazł 
się na posesji Łynów. Najpierw 
zapukał w okno, chcąc obudzić 
Jankowskiego. Nie czekał jed-
nak aż ukaże się on w drzwiach. 
Poszedł do stajni i wyprowadził 
konia. Gdy jego wałach pił wodę 
z krypy przy studni, chłopi wyszli 
z domu.

- No, nie zaspałeś pan, widzę 
– odezwał się Łyn. – Chociaż nie 
spałeś w mojej stodole.

- Mam długą drogę do prze-
bycia więc nie mogłem się ocią-
gać – Elian zignorował drugą, 
zdawałoby się, że niewinną uwa-
gę chłopa.

- A kobieta nie zatrzymywała 
pana? – spytał Jankowski trochę 
kpiąco.

- Spała, gdy wychodziłem 
i nie widziałem żadnej potrzeby, 
aby ją budzić.

- Czyli wymknąłeś się pan 
bez słowa – zauważył Łyn.

- Tak, to bardzo gościnna ko-
bieta – Elian uśmiechnął się do 
swoich myśli. –  Zatrzymałaby 
mnie na śniadanie. Straciłbym 
następną godzinę lub dwie. Gdy-
by pytała, proszę jej podziękować 
i wspomnieć, że w swoim czasie 
się odezwę.

Elian podprowadził i z pomo-
cą Łyna zaprzągł konia do dwu-
kółki. Jankowski szybko pożegnał 
się ze szwagrem i wgramolił na 
wóz. Wiernik podał rękę gospo-
darzowi i zaciął konia. Szybko, 
w towarzystwie odgłosów budzą-
cych się zwierząt gospodarskich, 
wyjechali ze wsi. Jakichś czas 
milczeli, pogrążeni w swoich my-

ślach. W końcu Elian rozpoczął 
konwersację.

- Mam nadzieję, że tym ra-
zem nie będziemy już błądzić po 
lesie, panie Jankowski.

- Chyba nie, chociaż nie czu-
ję się najlepiej. Ostro popiliśmy 
wczoraj ze szwagrem. Było tego 
pewnie ze ćwiartka samogonu na 
głowę. To trucizna jak się dobrze 
nie przedestyluje, a mój szwagier 
nie jest w tym najlepszy – gospo-
darz parsknął śmiechem. – Nadal 
mam mętlik w głowie, ale liczę, 
że wywietrzeje mi po drodze. 
Goń pan tego konika, póki wypo-
częty  i droga w miarę, bo roboty 
w domu mam od metra. I moja 
Łynówna będzie mi pyskować.

- Nie martw się pan, do Jan-
kowa tylko kawałek w porów-
naniu z drogą, którą ja mam do 
przebycia. A ta droga w lesie to 

nie gościniec. Trzeba uważać. Nie 
chcę stracić koła czy powozu.

Wjechali w gęsty las i od razu 
zrobiło się ciemniej.

- Niezbyt przyjemna ta jazda 
przez las o świcie, ale skrót to za-
wsze skrót – zauważył Jankowski. 
– A jak pan pewnie wie, kto drogi 
skraca, do domu nie wraca. 

- Czy wybierze się pan jesz-
cze kiedyś ze mną, gdy będę 
jechać do Setna? – spytał Wier-
nik, wcale nie z prostej cieka-
wości, ale aby tylko podtrzymać 
konwersację. Zignorował ostat-
nią uwagę swojego towarzysza 
podróży.

- Zawsze. Kocham szwagra 
jak brata. Mam go już tylko jed-
nego. Drugi nie żyje od kilku lat. 
Przeziębił się podczas próby ra-
towania palących się Grąd, gdzie 
mieszkał. Stał w stawie i czerpał 

wodę. Wsi nie uratowali, bo co 
miało spłonąć to spłonęło, a czło-
wiek stracił życie, bo zapadł na 
zapalenie płuc, którego już nie 
wyleczył.

- To smutne.
- Smutne? – spytał z nie-

skrywanym oburzeniem. – To 
tragiczne. Rok wcześniej zmarła 
mu żona. Szybko do niej dołą-
czył. Michał wychowuje jedną 
z sierot po nich. Druga poszła na 
tułaczkę do drugiego wujka. Los 
tych dzieci może być różny, ale na 
pewno znacznie gorszy niż, gdy-
by żyli ich rodzice.

- Los nas wszystkich jest nie 
do pozazdroszczenia. Polska była 
naszym wspólnym domem i go 
już nie mamy. Mija rok, a nie 
widać, żeby coś zmieniało się na 
lepsze. Raczej już na gorsze.

- Wy to chyba się cieszycie. 
Wielu Żydów sprzyjało i sprzyja 
bolszewikom.

- Nie ja, ani moja rodzina. 
Tak jak było do września, było 
dobrze – westchnął Wiernik.

- Co pan mówi? A narodow-
cy Dmowskiego wam nie doku-
czali?

- Zbytnio Żydom nie za-
szkodzili. Wiem co mówię, bo 
pochodzę z kupieckiej rodziny. 
Handlarzy, jak wy, Polacy mó-
wicie. Ojciec i teść mieli sklepy 
w Łomży, a jak przyszli Ruscy to 
się raz dwa skończyło.

- No pewnie – przyznał Jan-
kowski. – U nich  same koope-
ratywy i kołchozy. Tylko patrzeć 
jak wezmą się i za chłopów. Ży-
jemy z dnia na dzień. Harujemy, 
żeby żyć, ale nasz chleb jest nie-
pewny. Słyszał pan o wywózkach 
do Rosji? Polacy trafiają do wię-
zień i słuch o nich ginie. A was 
nie ruszają.

- Co z tego? Wielu pozbawi-
li podstaw bytowania. Musimy 
kombinować, aby przeżyć. Do-
brze jedziemy? – Wiernik ni stąd 
ni zowąd zechciał upewnić się co 
do drogi.

- W lesie wszystkie drzewa 
niby podobne, ale teraz będzie 
lepiej, bo widać już słońce. Musi 
być na wprost nas.

- Umiem orientować się po 
słońcu, pytam czy poznaje pan te 
leśne ścieżki.

- Coś mi świta, ale nie do 
końca. Nie martw się pan, zawsze 
gdzieś wyjedziemy – roześmiał 
się jak z dobrego dowcipu.

- A toś mnie pan uspokoił – 
Wiernik zauważył zgryźliwie. – 
Wolałbym nie pobłądzić, bo to 
strata czasu i naszej energii, ale 
widzę, że chyba tego nie unik-
niemy.

- Nie będzie aż tak źle. Ciągle 
się rozglądam. Po lewej minę-
liśmy Rybaki. Mignęły mi tam 
zabudowania. Jedźmy tak dalej 
i w pół godziny będziemy w Jan-
kowie, a potem będzie pan miał 
prostą drogę przez Nowogród. 
I na mostową do promu.

- Coś czuję, że do południa 
do Stawisk nie dojadę – machnął 
Elian ręką z rezygnacją. – Tyle 
mi przyszło z chęci poznawania 
świata i ludzi.

- No nie narzekaj pan. Dzięki 
mnie poznał pan zielarkę i to po-
noć najlepszą w okolicy.

- Z tym poglądem akurat 
mogę się zgodzić. Dobra jest 
w swojej profesji – zauważył nie 
bez zgryźliwości.

- No widzi pan – Jankow-
ski spojrzał uważnie na swojego 
młodego towarzysza podróży 
– czyli rozumie się, że panu po-
mogłem.

- Oczywiście. I właśnie wio-
zę pana z powrotem do Jankowa, 
a sam nie pójdę dziś chyba do 
pracy, bo po prostu zbyt późno 
dojadę do Stawisk.

- No, drogi panie, życie kosz-
tuje. O – poderwał się z siedzenia 
Jankowski – już poznaję tą dro-
gę. Jesteśmy blisko mojej wioski. 
Nie narzekaj, młody człowieku, 
może jeszcze ta wycieczka wyj-
dzie panu na dobre – spróbował 
pocieszyć chłopaka.

W pół godziny dojechali do 
Młodzianowa. Jankowski wy-
siadł przed swoim domem. Że-
gnając się wskazał mu jeszcze 
najprostszą drogę do Nowo-
grodu. W kolejne pół godziny 
Wiernik dotarł do miastecz-
ka, a potem na ulicę Mostową 
i w końcu promem przedostał 
się na drugą stronę Narwi. 
Do Stawisk dojechał dopiero 
około jedenastej, bezzwłocz-
nie wprowadził zmęczonego 
wałacha do zagrody i poszedł 
do Mejera, wytłumaczyć się ze 
swojego spóźnienia. Niewy-
spany, głodny, zmęczony i sfru-
strowany nie chciał zostać tego 
dnia w pracy.

CDN.
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RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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Nauczyciele Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łom-
ży wystąpili dla uczniów w zabawnej 
adaptacji znanej bajki o królewnie 
Śnieżce i  (niekoniecznie siedmiu) kra-
snoludkach. 

Czerwiec to miesiąc, w którym 
obchodzony jest Dnia Dziecka, 
stąd też pomysł takiej inicjaty-
wy. W niecodziennym spektaklu 
uczniowie mogli zobaczyć swo-

ich nauczycieli wcielających się 
w bajkowe role i prezentujących 
swoje ukryte talenty. Spektaklo-
wi towarzyszyły utwory mu-
zyczne zagrane i zaśpiewane na 
żywo przez założony specjalnie 
na tę okazję nauczycielski zespół 
muzyczny. Całości dopełniała 
klimatyczna scenografia. Celem 
przedstawienia była dobra za-
bawa, przekazanie widowni po-

zytywnej energii oraz integracja 
społeczności szkolnej, co – sądząc 
po gorącym i entuzjastycznym 
przyjęciu przez uczniów Budow-
lanki – zostało osiągnięte. 

Nauczyciele spotykali się na 

próbach i przygotowali spektakl 
w swoim wolnym czasie. Pomy-
słodawcą i reżyserem przedsta-
wienia był br. Mariusz Dunaj, 
który wcześniej przygotowywał 
też spektakle z uczniowską Gru-

pą Teatralną działającą w szkole, 
natomiast kostiumy wypożyczyła 
Anna Bureś, absolwentka szkoły. 

TEKST I FOTO -  ŹRÓDŁO: 
ZSTIO NR 4 W ŁOMŻY

kultura i edukacja

Od kilku dni łomżyński Stary Rynek 
stał się przestrzenią dla wielkofor-
matowej wystawy plenerowej Mura-
le Polskiej Niepodległości, finanso-
wanej ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Programu Wieloletniego NIEPODLE-
GŁA na lata 2017-2022 - informuje 
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk 
Twórczych w Łomży. 

"Chcemy, by przestrzeń wokół 
wystawy żyła - dlatego zaprosili-
śmy łomżyńską młodzież na cykl 
warsztatów artystyczno - eduka-
cyjnych Bohaterzy Niepodległej. 
To działania pokazujące drogę 
do odzyskania niepodległości na 
przykładzie konkretnych ludzi 
- znanych z imienia i nazwiska 
bohaterów walczących o wol-
ną Polskę, jak i anonimowych 
mieszkańców, doświadczających 
odzyskania wolności. Poznając 
Bohaterów sprzed stu lat, współ-
cześni mieszkańcy intelektualnie 
i emocjonalnie przeżyją grozę 
i szczęście związane z odzyska-
niem wolności - wyjaśniają orga-
nizatorzy. 

I zapraszają na różne działa-
nia animacyjne:

1. "Opowiedz swoją muralo-

wą historię"; warsztaty graficz-
ne na podstawie prezentowanej 
wystawy. Warsztaty graficzne, 
dla młodzieży i osób dorosłych, 
zostały zogniskowane wokół 
zdjęć murali, prezentowanych na 
wystawie. Przetwarzali je (kolaż 
i monotypia) i umieszczać na 
5-metrowej panoramie Łom-
ży. W ten sposób tworzą własną 
opowieść muralową. Efektem 
zajęć będzie jedenasty "mural", 
który powstanie na bazie prezen-

towanych dziesięciu murali.
2. "Zabierz Bohaterów Nie-

podległej na spacer po współ-
czesnej Łomży";  warsztaty foto-
graficzne połączone ze spacerem 
historycznym .  To warsztaty ad-
resowane do młodzieży szkolnej 
i mieszkańców miasta, bez ogra-
niczeń wiekowych. Jedyny waru-
nek uczestnictwa to posiadanie 
telefonu z funkcją aparatu foto-
graficznego. Przebieg: uczestnicy 
warsztatów otrzymują arkusze 

przezroczystych folii i wydruki 
zdjęć postaci związanych z od-
zyskaniem niepodległości: Józefa 
Piłsudskiego, Romana Dmow-
skiego, Ignacego Jana Paderew-
skiego, Wincentego Witosa, 
Wojciecha Korfantego , Ignace-
go Daszyńskiego, oraz - w miarę 
możliwości - lokalnych bohate-
rów, jak komendant POW Leon 
Kaliwoda czy prezydent Łomży 
Władysław Świderski (pierwszy 
prezydent po odzyskaniu nie-

podległości).
3. Plener malarski "Pod biało- 

czerwonymi dachami"; warsz-
taty malarstwa sztalugowego To 
warsztaty dla młodzieży i osób 
dorosłych.  Uczestnicy poznawali 
warsztat malarstwa sztalugowe-
go. Plener odbędzie się na Starym 
Rynku- w sąsiedztwie wystawy. 
Tematyka prac: Mała Ojczyzna. 
Technika - farby ograniczone do 
szarości, bieli i czerwieni.

4. "NIEpodległa, czyli warsz-
taty improwizacji poetyckich". 
Improwizacje poetyckie (jako 
forma, zwane poematami dada-
istycznymi) charakteryzują się 
dowolnością formy, wykorzysta-
niem przypadkowych konstruk-
cji. Podobną metodę chcemy 
zaproponować uczestnikom tych 
warsztatów. Bazę słów do wyko-
rzystania, stworzą gazety. Uczest-
nicy będą mogli sami wybrać sło-
wa, konstrukcje, użyte metody 
zapisu. Temat prac : szeroko ro-
zumiany patriotyzm.

Udział w warsztatach jest 
bezpłatny. 

Wystawa czynna będzie do 
30 czerwca. 

Serdecznie zapraszamy!

Niepodległa – inspirująca, pełna życia, młoda  

„Promyk uśmiechu” czyli nauczyciele – uczniom Budowlanki
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Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski Łom-
ży na 2020 rok zatwierdził listę zadań do gło-
sowania. Znalazło się na niej 25 propozycji: 10 
z Łomżycy, 9  z  Centrum  oraz 6 z Południa, 2 do 
Młodzieżowego BO. Ich łączny koszt to prawie 4 
mln zł. Głosowanie potrwa do 21 czerwca, a jego 
wyniki poznamy 30 sierpnia.
Prezentujemy listę propozycji z fragmentami 
uzasadnień.

CENTRUM
„Bajki” Zbigniewa Herberta w cera-

mice przy Galerii Aporia, elewacja bloku 
przy ul. Dwornej 35 między przedsion-
kami Galerii Aporia a byłą księgarnią, 
25.000 zł, autor  Robert Sokołowski.

Zadanie polega na wykonaniu i mon-
tażu 20 - 30 rzeźb ceramicznych ilustrują-
cych prozę Zbigniewa Herberta. 

Bezpieczny deptak na ulicy Farnej, ul. 
Farna,  220.000 zł, autor Jadwiga Serafin.

Celem zadania jest poprawienie stanu 
technicznego deptaka oraz przystosowa-
nie go do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, starszych oraz rodzin spacerujących 
z wózkami. 

Chodź i Parkuj Bezpiecznie, ul. Polo-
wa 53 A i 51 B oraz 55 B, 72.273,61 zł, 
autor Iwona Perkowska. 

Zadanie polega na demontażu starej 
nawierzchni asfaltowej chodników i uło-
żeniu nowej nawierzchni z kostki betono-
wej pomiędzy budynkami przy ul. Polowej 
53 A i 55 B i chodników łączących przej-
ścia z budynków przy ul. Polowej 53 A i 55 
B z ul. Marii Skłodowskiej – Curie. 

Ławeczka Wincenta Lutosławskiego, 
ulica Długa (w pierwotnym założeniu na 
Starym Rynku), 180.000 zł, autor Adrian 
Lipiński.

Obiekt będzie jednocześnie czytelnią 
na wolnym powietrzu. W związku z tym 
będzie wzbogacony o miejsce do przecho-
wywania książek. 

Modernizacja i wyposażenie palcu 
zabaw oraz monitoring osiedla Polowa 
51 B, ul. M. Skłodowskiej- Curie,  220.000 
zł, autor Jarosław Kaja.

Celem zadania jest: powiększenie i po-
prawienie stanu technicznego placu zabaw 
przy ul. Polowej 51B, wyposażenie w no-
woczesne urządzenia i sprzęt odpowiada-
jący normom bezpieczeństwa;  monitoring 
miejski osiedla przy ul. Polowej 51B i ul. 
M. Skłodowskiej- Curie.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
i estetyki miasta poprzez wykonanie za-
gospodarowania terenu i oświetlenia 
wzdłuż chodnika Al. Legionów na odcin-
ku ul. Dworcowa – budynek Wartowni,  
al. Legionów (od ul. Dworcowej do war-
towni),  40.000 zł, autor Łucja Ogrodnik. 

Zadanie dotyczy zagospodarowania 
pasa zieleni na długości ok. 85 m. i szero-
kości ponad 2 metry, położonego wzdłuż 
budynku handlowo- usługowego przy Al. 
Legionów 50. 

Przy-Stań, ul. Sikorskiego przy Mo-
ście Hubala parking od strony kąpieliska, 

70.000 zł, autor Wojciech Michalak.
Wybudowanie altany w znaczny spo-

sób uatrakcyjni ten obszar. 
Urządzenie miejsca rekreacyjnego 

dla mieszkańców, ul. Zdrojowa, 60.000 
zł, autor Teresa Dobkowska.

Uzasadnieniem projektu, jest fakt, iż 
w najbliższej okolicy nie ma miejsca, gdzie 
mieszkańcy mogliby odpocząć i spędzić 
miło czas wolny.

Złoty Jeleń Miasta Łomża, Bulwary 
nad Narwią,  220.000 zł,  Hubert Gwiaz-
dowski.

Rzeźba przedstawia jelenia z wzniesio-
ną głową ku niebu, ma to na celu nadanie 
dynamiki, patosu oraz przedstawienie we-
wnętrznej siły zwierzęcia i  jego pełnego 
majestatu. 

ŁOMŻYCA
Bezpieczna i Zielona Kraska, ul. Kra-

ska, ul. Krucza, ul. Strusia,  chodnik 80.000 
zł, zieleń 10.000 zł, autor Sławomir Pta-
szyński. 

Budowa ok. 200 m brakującego chod-
nika na ul. Kraska od ul. Poznańskiej 
w kierunku ul. Strusiej po stronie zabudo-
wań numerów nieparzystych. 

Bezpieczne boisko do piłki nożnej 
przy ul. Przytulnej, boisko do piłki noż-
nej przy ul. Przytulnej, 150.000 zł, autor 
Adam Baczewski.

Boisko do piłki nożnej na terenie re-
kreacyjnym przy ul. Przytulnej wymaga 
ułożenia nowej nawierzchni z odpowied-
nim drenażem rekultywacji. 

Bezpieczne Osiedle „Bawełna”, ul. 
Wojska Polskiego 161B, ul. Studencka, 
220.000 zł, autor Katarzyna Jarocka. 

Celem projektu jest budowa miejsc 
parkingowych oraz wymiana nawierzch-
ni drogi dojazdowej przy bloku na ul. 
Woj. Polskiego 161B; monitoring miejski 
osiedla „Bawełna” przy ul. Woj. Polskiego 
161A/B/C/D oraz ul. Studenckiej. 

Budowa chodnika przy ul. Łukasiń-
skiego, ul. Łukasińskiego, 220.000 zł, 
Marzena Górska.

Zadanie dotyczy wybudowania bra-
kujących chodników oraz zjazdów na ul. 
Łukasińskiego od ul. Lipowej w stronę ul. 
Strzelców Kurpiowskich. 

Centrum Aktywności Dzieci i Mło-
dzieży, ul. Harcerska, 220 000 zł, Witold 
Jakub Zaniewski. 

W ramach projektu będzie wykonane 
m. in.: boisko trawiaste plus dwa słupki 
i siatka do siatkówki, ścianka do squasha, 
ławeczki i kosze, piłkarzyki, szachy, te-
nis stołowy, stożek linowy wspinaczkowy, 
huśtawka bocianie gniazdo.  

Chodnik dla pieszych na terenie na-
leżącym do miasta między ul. Spokojną, 
a Cegielnianą między adresami Spokoj-
na 1B oraz Spokojna 1 C, ul. Spokojna 
110.000 zł, autorki Małgorzata Walijew-
ska, Anna Orłowska.

Trakt pieszy między ul. Spokojną 
a Cegielnianą powinien służyć do prze-
chodzenia między ulicami, ale teraz jest 
on po prostu trawnikiem z kilkoma stary-
mi płytami chodnikowymi. 

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. 
Fabrycznej i Żabiej, u zbiegu ul. Fabrycz-
nej i Cegielnianej nr działki 22429/78 
(plac zabaw i 7 urządzeń siłowni plenero-
wej) oraz przy zjazdach w ul. Fabryczną nr 
działki 23780 i ul. Żabią nr działki 22514 
(po 2 urządzenia siłowni), 120.000 zł, au-
tor Irena Zwornicka.

Siłownia i plac zabaw wyposażone 
w atrakcyjne  i wielofunkcyjne urządzenia 
będzie miejscem spotkań, rekreacji i ak-
tywnego spędzania czasu przez mieszkań-
ców w różnym wieku.  

Przyjazne miejsce rekreacji- rewita-
lizacja placu zabaw dla dzieci, teren re-
kreacyjny przy ul. Przytulnej,  150.000 zł, 
autor Małgorzata Lipowska.

Po rewitalizacji na placu zabaw dla 
dzieci powinno się umieścić m.in. zestaw 
zabawowo -sprawnościowy, piaskownicę, 
huśtawki wieloosobowe wahadłowe, karu-
zelę, zjeżdżalnię, linarium wspinaczkowe, 
ławki dla rodziców. 

Wymiana chodnika, lewa strona od 
ul. Woj. Polskiego do ul. Harcerskiej,  
150.000 zł, autor Marzena Zaniewska. 

Wymiana chodnika od ul. Woj. Pol-
skiego do ul. Harcerskiej. Stan chodnika 
jest bardzo zły, dotyczy to również czę-
ściowo ulicy. 

Wyposażenie minibulwarów nad 
Łomżyczką - miejsce rekreacji i wypo-
czynku oraz przedłużenie w stronę ul. Woj. 
Polskiego, rejon Łomżyczki na Łomżycy 
(ul. Sosnowa - Modrzewiowa), 220.000 zł, 
Waldemar Cieślik.

Minibulwary nad rzeką Łomżycz-
ką nie posiadają ławek, koszy na śmieci, 

oświetlenia, stojaków rowerowych, stoli-
ków terenowych, rekreacji dla dzieci i do-
rosłych oraz monitoringu wizyjnego. 

POŁUDNIE
Modernizacja infrastruktury parku 

miejskiego między budynkami Reymon-
ta 11A, Prusa 11i Prusa 5,  park miej-
ski między ulicami Prusa a Reymonta, 
220.000 zł, autorzy Jarosław Dzierzgow-
ski, Marek Malinowski. 

Następnym krokiem winno być zmo-
dernizowanie nieczynnej fontanny oraz 
wymiana oświetlenia parkowego.  

Modernizacja nawierzchni jednej 
z drenażem i budową ciągu pieszego, ul. 
Zawadzka (sięgacz), 220.000 zł, Robert 
Grzymała. 

Brak chodnika i odprowadzenia wody 
utrudnia przemieszczanie pieszym. 

Remont ciągu komunikacyjne-
go wraz z parkingami ul. Słowackie-
go, działka nr 10505/5 ul. Słowackiego 
(I fragment w stronę ulicy Spółdzielczej, 
220.000 zł, autor Piotr Pawłowski. 

Aktualny stan jezdni ul. Słowackiego 
jest fatalny.

Remont nawierzchni ulicy i parkin-
gów- Konstytucji 3 Maja 4 i 3,  ul. Kon-
stytucji 3 Maja 4 i 3 nr działki - 12229/58,  
220.000 zł, Antoni Mieczkowski. 

Remont ulicy wraz z parkingami zna-
cząco wpłynie na poprawę estetyki osiedla 
oraz komfortu osób korzystających z niej. 

Remont ul. Kasztelańskiej z chod-
nikami i parkingami, ul. Kasztelańska,  
220.000 zł, Alicja Milewska. 

Ul. Kasztelańska jest w bardzo złym 
stanie technicznym - ubytki, nierówności, 
zniszczone krawężniki. 

Ustawienie urządzeń fitness w Parku Jana 
Pawła II- Papieża Pielgrzyma, Park im. Jana 
Pawła II- Papieża Pielgrzyma w Łomży na 
wysokości bud. Prusa 5 nr działki- 12173/11, 
50.000 zł, Antoni Supiński.

Ustawienie urządzeń fitness wzbogaci 
i uatrakcyjni park w tym rejonie.

MŁODZIEŻOWY BUDŻET 
OBYWATELSKI

Młodzieżowy Weekend Kultury, cała 
Łomża, 50.000 zł, Michał Korwek. 

W ramach projektu „Młodzieżowy 
weekend kultury” odbędą się trzy wydarze-
nia: Wieczorek Poetycki w Parku J. Wagi 
(ew.  Domek Pastora); konkurs filmów 
krótkometrażowych  „Stop przemocy” 
w ogródku Domku Pastora (ew. aula Szkół 
Katolickich); Przegląd Młodzieżowych 
Zespołów na scenie na Starym Rynku. 

Łomża biega od Przedszkola do Ju-
niora, Stadion Miejski, 50.000 zł, autor 
Wojciech Klimaszewski.

Impreza polega na zorganizowaniu 
biegu dla dzieci na krótkich dystansach: 
ok. 20 m przedszkolaki i ok 200 m junio-
rzy. Zadanie jest świetną okazją do inte-
gracji najmłodszych mieszkańców Łomży 
z różnych środowisk. 

Od poetów i filozofów po równe chodniki. 
Głosowanie do 21 czerwca 
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Już 4 sierpnia Łomżę odwiedzą zawod-
nicy z całej Polski, którzy przybędą do 
Łomży, aby rywalizować w VI edycji 
Triathlonu MOSiR Łomża. Zawody roz-
poczną się na dawnej Plaży Miejskiej, 
skąd o godzinie 12:00 zawodnicy wy-
ruszą w kierunku nadnarwiańskich 
bulwarów przy Łomżyńskim Porcie.

Pierwszą przeszkodą na dro-
dze do sukcesu startujących za-
wodników, będzie pływanie sty-
lem dowolnym na dystansie 1,2 
km. Kolejny etap to rower. Cał-
kowity dystans jaki należy poko-
nać w rejonie przystani u zbiegu 
bulwarów i wjazdu do Hospi-
cjum to 15 km, które rozbito na 
3 okrążenia. Na czas Triathlonu 
całą szerokość jezdni (ul. Ry-
baki i Sikorskiego na odcinku 

od Zdrojowej do Włościańskiej 
w Piątnicy), z racji bezpieczeń-
stwa i umożliwienia jak najlep-
szych warunków do rywaliza-
cji, zostanie wyłączona z ruchu 
drogowego na rzecz zawodów. 
Ostatnim etapem jest bieg. Start 
zostanie ulokowany bezpośred-
nio na bulwarach, skąd zawod-
nicy kierować się będą przez ul. 
Rybaki do ul. Żydowskiej. Meta 
również znajdować się będzie na 
terenie bulwarów. Nad prawi-
dłowym pomiarem czasu, będzie 
czuwać firma Tritime, która od 
wielu lat oferuje profesjonalny, 
elektroniczny pomiar czasu z wy-
odrębnieniem międzyczasów po-
szczególnych konkurencji. Zwy-
cięscy w klasyfikacji generalnej 

mężczyzn i kobiet, którzy zajmą 
miejsca I-III otrzymają nagrody 
rzeczowe i puchary, natomiast 

każdy z uczestników, który ukoń-
czy wyścig otrzyma pamiątkowy 
medal. 

W VI edycji Triathlonu MO-
SiR Łomża mogą wziąć udział 
wszystkie osoby dorosłe i osoby 
niepełnoletnie od 16 roku życia 
(za pisemną zgodą opiekuna). 
Uwaga: liczba miejsc ograniczo-
na do 60! Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Aby zgłoszenie zostało 
oficjalnie przyjęte, należy do 19 
lipca wypełnić deklarację dostęp-
ną na stronie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Łomży 
i przesłać ją na adres: mosir@mo-
sir.lomza.pl oraz opłacić wpisowe 
w wysokości 120 zł. 

Dane do przelewu: Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Łomży, ul Zjazd 18, 18-400 
Łomża; nr konta 91 1560 0013 
2037 9224 0000 0001.

Zbigniew Maleszewski 
w sportowym stroju prowa-
dzi na rozprażony słońcem 
Stary Rynek dziesiątkę 
młodych ludzi. Jest gorąco, 
a oni mają dłonie ukryte 
w rękawicach. Bokser-
skich. Zaczynają walczyć.    

- Po raz trzeci odbywa się 
ogólnopolski Dzień Boksu 
Olimpijskiego. To akcja, któ-
ra ma celu propagowanie pię-
ściarstwa, zdrowego stylu ży-
cia, zachęcenia  młodzieży do 
uprawiania sportu, a w naszych 
warunkach, także pokazanie, że 
w Łomży także mamy sekcję 
bokserską z ciekawymi i cennymi 
dokonaniami. Trenujemy, robimy 
wyniki, zachęcamy młodzież do 
pracy na sali, a nie tylko siedze-

nia przed komputerem - wyjaśnia 
Zbigniew Maleszewski, trener 
i prezes klubu "Tiger" Łomża, od 
niedawna wiceprezes Polskiego 
Związku Bokserskiego od spraw 
wyszkolenia.

Widać, że to ma we krwi. 
Łokcie nie tak szeroko - pokrzy-
kuje.     

- Pokazujemy trening podob-
ny do zwyczajnego w hali: takty-
ka, technika, "tarcza". Nie było-
by sensu rozstawiać tu naszych 
przyrządów, dlatego wystarczy   9 
rundek w rękawicach plus luźne 
walki - tłumaczy założenia poka-
zowego treningu w sercu miasta.

Wśród zawodników wyróżnia 
się  jedna osoba. Filigranowa syl-
wetka, jasne długie włosy. Jedna 
w tym gronie dziewczyna, Do-
rota Bukowska to młodzieżowa 
mistrzyni Polski i medalistka mi-
strzostw Polski seniorek. Będzie 

brała udział w Akademickich 
Mistrzostwach Polski. Tutaj wal-
czy z wyższym chłopakiem,   

- Wiadomo, że trzeba dziew-
czynę czasem uderzyć. Oczy-
wiście tylko w sportowym kon-
tekście. Jeżeli nie będziemy 

utrudniali jej życia, to jej właśnie 
utrudnimy - mówi sentencjonal-
nie szkoleniowiec. 

Olimpijski boks juz wkrótce 
zagości w Łomży.

- Akademickie Mistrzostwa 
Polski zaczynamy 26 czerwca 

w Hali SP 9 przy ul. Księżnej 
Anny - informuje Zbigniew Ma-
leszewski.  - Udział w otwarciu 
zapowiedzieli goście z Urzędu 
Marszałkowskiego,  PWSIiP, 
prezydenci z Ełku,  Ostrołę-
ki, Suwałk. Mamy nadzieję na 
obecność władz Łomży. Mamy 
nadzieję, że zaszczyci nas obec-
nością wiceminister sportu 
Anna Krupka. Będą też atrakcje 
muzyczne. Po jednym utworze 
zaprezentują Piękni i Młodzi. 
Playboys i Iwan Komarenko. Za-
praszam.

Mistrzostwa AZS potrwa-
ją od czwartku do niedzieli. Nie 
wiadomo jeszcze czy będą ko-
nieczne eliminacje czy d razu 
faza ćwierćfinałów. 

Dorota Bukowska i chłopaki 
powoli kończą nietypowy tre-
ning. Pokazali, że w Łomży  jest 
prawdziwy boks. 

Bokserzy na Starówce

Ruszyły zapisy na VI Triathlon MOSiR Łomża 
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