
Czarne plansze z hasłem ,,Media bez 
wyboru” zamiast programów czy 
serwisów informacyjnych w ogól-
nopolskich stacjach telewizyjnych 
i radiowych oraz na wielkich porta-
lach internetowych. Na pierwszych 
stronach dzienników apel do władz. 
W ten właśnie sposób nadawcy i wy-
dawcy w środę  10 lutego wyrazili swą 
niezgodę wobec rządowych zamie-
rzeń. A chodzi o wprowadzenie podat-
ku od wpływów reklamowych. 

Na początku lutego do wy-
kazu prac legislacyjnych rządu 
wpisano projekt ustawy, której 
konsekwencją będzie wprowa-
dzenie „składki” z tytułu reklamy 
internetowej i reklamy konwen-
cjonalnej. Chodzi o projekt usta-
wy o dodatkowych przychodach 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia, Narodowego Funduszu 
Ochrony Zabytków oraz utwo-
rzeniu Funduszu Wsparcia Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
w Obszarze Mediów. Zgodnie 
z założeniami połowa wpływów 
ze składek od reklam ma trafić 

do NFZ. Przeciw wprowadzeniu 
nowej składki protestują liczne 
media prywatne. Z takim stanem 
rzeczy nie zgadzają się nadaw-
cy i wydawcy części prywatnych 
mediów publikując list otwarty 
do władz Rzeczypospolitej Pol-
ski. Podpisało się pod nim około 
40 spółek prywatnych z branży.

LIST OTWARTY 

„MEDIA BEZ WYBORU. 
List otwarty do władz Rzeczy-
pospolitej Polskiej i liderów 
ugrupowań politycznych

Zwracamy się w sprawie zapo-
wiadanego nowego, dodatkowego 
obciążenia mediów działających 
na polskim rynku, myląco nazy-
wanego „składką”, wprowadza-
ną pod pretekstem Covid-19. Jest 
to po prostu haracz, uderzający 
w polskiego widza, słuchacza, czy-
telnika i internautę, a także polskie 
produkcje, kulturę, rozrywkę, sport 
oraz media.

Wprowadzenie go będzie ozna-
czać:

1. osłabienie, a nawet likwi-
dację części mediów działających 
w Polsce, co znacznie ograniczy 
społeczeństwu możliwość wyboru 
interesujących go treści,

2. ograniczenie możliwości fi-
nansowania jakościowych i lo-
kalnych treści. Ich produkcja daje 
obecnie utrzymanie setkom tysięcy 
pracowników i ich rodzinom oraz 
zapewnia większości Polaków do-
stęp do informacji, rozrywki oraz 
wydarzeń sportowych w znaczącej 
mierze bezpłatnie,

Młodzież 
poznała 

„Solidarność”  
Idea "Solidarności" nadal nam przy-
świeca, choć świat jest już zupełnie 
inny niż wtedy - uważa Marek Ol-
bryś, Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego. W środę (10.02) wziął 
w Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Łomży udział w podsumowaniu 
konkursu "Solidarność - Droga do wol-
ności", w którym wzięła udział mło-
dzież szkół średnich z Łomży i powiatu 
łomżyńskiego

- Wiem o czym mówię, bo je-
stem wychowany w duchu "So-
lidarności". Ta nazwa w moim 
sercu jest i będzie. To związek 
zawodowy, ruch społeczny, nasz 
przewodnik do wolności. Takimi 
spotkaniami jak dzisiejsze oca-
lamy wartości ideowe, moralne, 
a wręcz egzystencjalne, na któ-
rych została ufundowana "So-
lidarność". Trzeba zachęcać do 

poznawania jej młodych ludzi, 
którzy nie doświadczyli osobi-
ście tej historii, ale poznają ją 
w szkole i w rodzinach. A sko-
ro się w to głębiej zaangażowali, 
należy im pięknie podziękować 
i chcę to zrobić - mówił wicemar-
szałek Marek Olbryś, były szef 
łomżyńskiego oddziału NSZZ 
"Solidarność", członek zarządu 

Regionu Mazowsze i delegat na 
krajowe zjazdy związku. 

Jak dodał, ruch solidarności 
nadal zawiera w sobie to wszyst-
ko, czym można się przeciwsta-
wić rozlewającej się coraz szerzej 
bylejakości, powszedniości, wul-
garności czy chamstwu.   

Jak poinformował Sławomir 
Dębek, przewodniczący Komisji 

Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
"Solidarność" w Łomży, zapro-
szenie do konkursu, którego ce-
lem było uczczenie 40. rocznicy 
powstania związku, skierowane 
zostało już wiele miesięcy temu 
do szkół średnich Łomży i powia-
tu łomżyńskiego. Udział w kil-
kuetapowej rywalizacji  wzięło 

około 50 uczniów. Pandemia 
COVID-19 sprawiła, że podsu-
mowanie trzeba było przesunąć 
z października 2020 na luty 2021 
roku. 

- Chodziło nam głównie o po-
kazanie genezy ruchu, który zro-
dził się z robotniczego protestu. 
Mam nadzieję, że w wyniku kon-
kursu większą grupę młodzieży 
zaciekawi historia walki o god-
ność człowieka. Cieszymy się 
z udziału i zaangażowania szkół - 
powiedział Sławomir Dębek.

Do uczestników konkursu list 
skierował wiceminister eduka-
cji i nauki Dariusz Piontkowski. 
"Naszym zadaniem jest utrwa-
lanie pamięci o tamtych wyda-
rzeniach, a edukacja młodego 
pokolenia w znakomity sposób 
wpisuje się w tę ideę. Konkurs 
"Solidarność - Droga do wolno-
ści" nie tylko rozwija zaintereso-
wanie młodych ludzi historią, ale 
także promuje wartości patrio-
tyczne" - napisał.
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Zbiorowy portret 
laureatów, ich nauczycieli 
i organizatorów konkursu   

Z archiwum Telewizji Narew, oryginalny plakat z 1981 roku

Media bez wyboru.  
Mamy własne zdanie...



Polskie Stronnictwo Ludowe zorgani-
zowało konferencję prasową, której 
głównym tematem było stanowisko 
Klubu Radnych PSL w sprawie połą-
czenia Via Carpatii i Via Baltici na te-
renie naszego województwa. W oce-
nie ludowców, taką funkcję powinna 
spełniać droga krajowa nr 8. W imie-
niu partii głos w tej sprawie zabrali 
Stefan Krajewski, poseł na Sejm RP 
oraz Cezary Cieślukowski, radny woje-
wództwa podlaskiego.

Polskie Stronnictwo Ludowe 
podkreśla kluczowe znaczenie 
drogi krajowej nr 8 i drogi krajo-
wej nr 65 dla spójności komuni-
kacyjnej, społecznej i gospodar-
czej województwa podlaskiego. 
Partia opowiada się za wyborem 
koncepcji, która zapewni kilku-
set tysiącom mieszkańców regio-
nu bezpieczny i szybki dojazd do 
stolicy województwa, a miesz-
kańcom Białegostoku i okolic 
bezpieczne dotarcie do terenów 
atrakcyjnego wypoczynku czy 
rekreacji.

- Popieramy wszystkie możli-
we warianty, by nasze wojewódz-
two skomunikować zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz. To 
są projekty dróg krajowych, eks-

presowych. Mówimy o drodze 
S8 czy S16, modernizacji drogi 
krajowej nr 65, ale i drogach wo-
jewódzkich. Poprawia się jakość 
tych dróg, ale potrzeba zdecy-
dowanego działania władz kra-
jowych, samorządowych czy sej-
miku województwa podlaskiego, 
by przyspieszyć ich budowę i nie 
żałować środków -  mówi Stefan 
Krajewski, poseł na Sejm RP.

Jak podkreślali obecni na kon-
ferencji poseł i radny wojewódz-
twa, Polskie Stronnictwo Ludowe 
opowiada się za tym, by wszyst-
kie główne szlaki komunikacyj-
ne w regionie były połączone i za-
pewniały spójność gospodarczą 
czy społeczną. Dlatego zdaniem 
ludowców należałoby wykorzy-
stać DK nr 8 do połączenia Via 
Balticy i Via Carpatii. Wszystko 
dlatego, iż trasa ta łączy dwa spo-
śród największych ośrodków go-
spodarczych w województwie, 
czyli Białystok i Suwałki. Ponadto 
na jej szlaku znajduje się równie 
ważny ośrodek gospodarczy, czy-
li Augustów. DK nr 8 łączy stolicę 
województwa z północną częścią 
naszego regionu.

- Jest to bardzo istotna droga. 
Środowiska lokalne czy regio-
nalne już od wielu lat domagają 
się, by na niej przeprowadzane 
były inwestycje. De facto niewie-
le zostało na niej zrealizowane, 
gdyż mówimy tu tylko o odcin-
ku Białystok-Katrynka. Naszym 
zdaniem jest doskonała okazja, 

by krajową 8 zmodernizować 
do standardu drogi ekspresowej 
i połączyć Via Carpatię i Via Bal-
ticę- wyjaśnia Cezary Cieślukow-
ski, radny województwa podla-
skiego.

Dla ludowców jednym 
z głównych argumentów za ta-
kim stanem rzeczy jest natęże-
nie ruchu pojazdów na DK nr 8 
w porównaniu do DK nr 65. Po 
„ósemce” poruszać ma się blisko 
cztery razy więcej pojazdów cię-
żarowych i ponad 50 proc. więcej 
pojazdów ogółem. Ponadto nie-
które fragmenty trasy włączone 
zostały do Program budowy 100 
obwodnic. 

- Są już zaplanowane budowy 
obwodnic Suchowoli i Sztabina. 
Co więcej, na te planowane ob-
wodnice wydane zostały odpo-
wiednie decyzje środowiskowe, 
a nawet GDDKiA ogłosiła już 
przetargi- tłumaczy radny.

Polskie Stronnictwo Ludowe 
wskazuje też, że droga w popiera-
nym przez nich wariancie będzie 
przecinała Dolinę Biebrzy w naj-
węższym miejscu. W okolicach 
Sztabina przeprawa drogowa 
najmniej ingeruje w koryto rze-
ki. Z kolei budowa alternatyw-
nej wersji drogi oznaczałaby kil-
ku lub nawet kilkunastokrotnie 
szersze przecięcie doliny Biebrzy 
w okolicy Osowca. 

- Biebrzański Park Narodowy 
i jego przyroda, to nasze potężne 
dziedzictwo, które zobowiązani 

jesteśmy chronić m.in. poprzez 
wybór najmniej ingerujących 
w przyrodę wariantów rozwo-
ju sieci drogowej- mówi Cezary 
Cieślukowski.

Za połączeniem Via Baltici 
i Via Carpatii krajową „ósemką” 
przemawiać ma jeszcze jeden ar-
gument. To zmniejszenie emisji 
CO2 oraz pyłów ze względu na 
znacznie mniejszą liczbę kilome-
trów pokonywanych przez tysią-
ce tirów, które wybiorą ekono-
miczną, czyli zwykle najkrótszą, 
trasę.

-Trzymamy za słowo premie-
ra Mateusza Morawieckiego, któ-
ry będąc jakiś czas temu na tere-
nie województwa podlaskiego 
mówił, że widzi taką potrzebę 
i zrobi wszystko, by droga krajo-
wa nr 8 była w standardzie eks-
presowym - kończy Cezary Cie-
ślukowski, radny województwa 
podlaskiego.

Ludowcy opowiadają się rów-
nież za tym, by powiaty moniecki 
i grajewski skomunikowane były 
z Białymstokiem za pomocą pla-
nowanej drogi ekspresowej S16 
Knyszyn-Ełk. 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad zapowie-
działa już wcześniej, że Studium 
Techniczno - Ekonomiczno - 
Środowiskowe dla S16 ma być 
zaprezentowane jesienią 2021 
roku lub później, jeśli będą ko-
nieczne dodatkowe analizy przy 
wyborze wariantu tej trasy.
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Pochodzący z Białegostoku poseł Ja-
cek Żalek decyzją sądu koleżeńskiego 
Porozumienia został usunięty z partii 
Jarosława Gowina. Powodem wy-
kluczenia ze struktur ugrupowania 
ma być wielokrotne łamanie statutu 
partii. 

8 członków, w tym trzech po-
słów opuściło struktury Porozu-
mienia, po tym jak sąd koleżeński 
zajął się wnioskami prezydium 
partii opowiadającymi się za usu-
nięciem polityków. Wśród nich 
znalazł się pochodzący z Białe-
gostoku poseł Jacek Żalek, wice-
szef resortu do spraw funduszy 
i polityki regionalnej. Jak poin-
formowała rzeczniczka Porozu-
mienia Magdalena Sroka, człon-
kowie partii zostali z niej usunięci 
w związku z wielokrotnym łama-
niem statutu. 

Wraz z posłem Jackiem Żal-
kiem struktury ugrupowania Ja-
rosława Gowina opuścił Michał 
Cieślak, minister w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów ds. sa-
morządu terytorialnego oraz 
Zbigniew Gryglas wiceszef Mini-
sterstwa Aktywów Państwowych. 
Posłowie utracili rekomendację 
do zasiadania w rządzie z ramie-
nia partii. 

Zgodnie z decyzją sądu kole-
żeńskiego z partii usunięto rów-
nież Włodzimierza Tomaszew-
skiego, byłego wiceprezydenta 

Łodzi,  Karola Rabendę, radnego 
z Gdańska, Magdalenę Błeńską, 
byłą posłankę oraz Pawła Skotar-
ka, byłego skarbnika partii i An-
drzeja Walkowiaka, byłego posła, 
lidera Porozumienia w okręgu 
bydgoskim. 

Na skutek usunięcia z partii 
posłów: Jacka Żalka, Michała 
Cieślaka, Zbigniewa Gryglasa, 
a wcześniej jeszcze Kamila Bort-
niczuka znacząco uszczupliły się 
szeregi Porozumienia w Sejmie. 
Do tej pory ugrupowanie miało 
16  posłów zasiadających w sej-
mowych ławach. Teraz ma ich 
12. 

Jacek Żalek poza 
Porozumieniem 

PSL o połączeniu  
Via Baltici i Via Carpatii. 
Najlepszym łącznikiem 
jest droga krajowa nr 8

Od lewej Cezary 
Cieślukowski,  

radny województwa 
podlaskiego  

i Stefan Krajewski 
poseł na Sejm RP



3ekonomia i gospodarka

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol  
– lider rodzimego rynku nabiału w Polsce 
podsumował miniony rok i przedstawił  
plany na kolejne miesiące. 

A wśród nich zwiększenie przychodów 
do 5 mld zł pod koniec 2021 r., wejście na 
nowe, zagraniczne rynki zbytu oraz sze-
roki rozwój oferty produktowej dostoso-
wanej do obecnej sytuacji pandemicznej 
i wymogów konsumentów. Co więcej, SM 
Mlekpol właśnie obchodzi 40-lecie istnie-
nia. Zdobycie mocnej pozycji na rynku 
było możliwe dzięki zbudowaniu i rozwo-
jowi własnej bazy surowcowej, moderni-
zacji przejmowanych zakładów oraz zaan-
gażowaniu pracowników. 

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol pod-
sumowała wyniki finansowe za 2020 rok, 
przedstawiła plany na kolejne miesiące. 
Podczas spotkania prasowego Prezes Za-
rządu Edmund Borawski podkreślił, że 
SM Mlekpol obchodzi właśnie jubileusz – 
40-lecie istnienia na polskim rynku. 

Trudna droga do pozycji lidera 

W momencie powstania Mlekpolu, 
spółdzielnia skupowała 35 mln litrów mle-
ka rocznie. 40 lat później ta liczba zwięk-
szyła się do 2 mld litrów rocznie. 

 – Mlekpol swoją działalność rozpo-
czął w trudnym okresie poprzedzającym 
tzw. transformację ustrojową. Wówczas 
nastąpił gwałtowny kryzys gospodarczy, 
który dotknął również branżę mleczar-
ską. Musieliśmy dołożyć wszelkich sta-
rań, aby sprostać wymaganiom rynku, 
uzyskać jak najwyższą jakość surowca 
i zintensyfikować produkcję mleka i in-
nych przetworów nabiałowych – mówi 
Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM 
Mlekpol. 

Dzisiaj spółdzielnię tworzy 2800 wy-
kwalifikowanych pracowników zatrud-
nionych w 13 zakładach produkcyjnych, 
w których przetwarzanych jest ok. 5,5 mi-

lionów litrów mleka dziennie od 9 tys. do-
stawców oraz 4 miliony płynnej serwatki.  

– Poprzedni rok zamknęliśmy przy-
chodem na poziomie 4,5 miliarda złotych. 
Skupiliśmy od rolników blisko 2 mld li-
trów mleka, a w roku 2021 przewidujemy 
dalszy wzrost o 3-5 proc. – dodał prezes 
Edmund Borawski. 

Silna ekspansja poza UE 

Polska jest znaczącym graczem na ryn-
ku europejskiego mleczarstwa. Udział eks-
portu w sprzedaży SM Mlekpol wyniósł 
ponad 25 procent i spodziewany jest dal-
szy wzrost w 2021 roku. 

 – Zagraniczni konsumenci doceniają 
jakość i walory smakowe naszych produk-
tów. W ubiegłym roku wyeksportowaliśmy 
o 50 procent więcej produktów mleczar-
skich do Chin niż w analogicznym okre-
sie poprzedniego roku – wyjaśnia Małgo-
rzata Cebelińska, Dyrektor Handlowy SM 

Mlekpol. – Aktualnie, oprócz krajów UE, 
współpracujemy bardzo ściśle z większo-
ścią krajów Azji południowo-wschodniej, 
krajami Afryki i Bliskiego Wschodu, a na-
wet Dominikaną.

Zapotrzebowanie na świecie na pro-
dukty mleczarskie z Polski jest duże. 
W rozwoju eksportu pomaga nowo wy-
budowany Zakład Produkcji Sprosz-
kowanych Wyrobów Mleczarskich. To 
największa inwestycja w historii SM 
Mlekpol i jeden z najnowocześniejszych 
tego typu zakładów w Europie. Umożli-
wia on wyprodukowanie blisko 220 ton 
sproszkowanego mleka i serwatki w cią-
gu doby. 

Optymalizacja procesów produkcyjnych 
w SM Mlekpol

Cztery dekady na rynku wiele zmie-
niły w procesie produkcyjnym w SM 
Mlekpol.

  – Postęp techniczny wdrażany jest we 
wszystkich zakładach z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych technologii dostęp-
nych na rynku. Automatyzacja procesów 
produkcyjnych ma za zadanie ogranicze-
nie uciążliwości pracy oraz zwiększenie 
wydajności i efektywności realizowanych 
procesów. Jedną z niezwykle proekologicz-
nych metod optymalizacji funkcjonowania 
Spółdzielni jest również system kogeneracji 
– mówi Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Za-
rządu SM Mlekpol ds. Produkcji – Ozna-
cza ona możliwość wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej z niskoemisyjnych 
źródeł. Metoda ta z  powodzeniem została 
wdrożona w Zakładzie Produkcji Sprosz-
kowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrą-
gowie. Technologia ta zdecydowanie ob-
niża koszty czynników energetycznych. 
Planujemy, aby w najbliższym czasie roz-
wiązanie to zostało wdrożone m.in. w  za-
kładach w Zambrowie i Radomiu – dodaje.

Jakie są trendy na 2021 rok?

– W 2021 roku konsument będzie szcze-
gólnie zainteresowany bezpieczeństwem, 
jakością i polskim pochodzeniem produk-
tu. Coraz częściej doceniane są znane, lo-
kalne marki i produkty wytworzone w  na-
szym kraju, z polskiego surowca i w procesie 
zrównoważonego rozwoju. W dobie pogar-
szającej się sytuacji ekonomicznej wielu 
rodzin ważna jest również cena podstawo-
wych produktów spożywczych. Dlatego 
dbamy, żeby mieć w swojej ofercie również 
ekonomiczne rozwiązania ich produkcji 
i pakowania. Konsument w 2021 znowu bę-
dzie zainteresowany nowościami produk-
towymi. Zdecydowanie przeważać będą 
trendy prozdrowotne w tym dodatek skład-
ników mających wpływ na odporność orga-
nizmu czy mniejsza ilość cukru w jogurtach 
czy deserach mlecznych. A marki, które 
traktują kwestie środowiskowe i społeczne 
poważnie, będą konsumentom o wiele bliż-
sze – kończy Małgorzata Cebelińska, Dy-
rektor Handlowy SM Mlekpol.
Relacja w Telewizji Narew i na www.narew.info

40 lat na rynku. SM Mlekpol idzie na rekord 

EDMUND BORAWSKI, prezes SM Mlekpol

ZBIGNIEW GROSZYK, wiceprezes zarządu SM Mlekpol ds. Produkcji MAŁGORZATA CEBELIŃSKA, dyrektor ds. handlu SM Mlekpol

”
Aktualnie, oprócz  

krajów UE,współpracujemy 

bardzo ściśle z większością 

krajów Azji południowo-

wschodniej, krajami Afryki  

i Bliskiego Wschodu,  

a nawet Dominikaną.



Pod tablicą „Pamięci Zesłanych przez 
sowieckiego okupanta w latach 
1940-1941 na nieludzką ziemię" 
znajdującą się przy Miejskiej Hali 
Targowej oraz pod pomnikiem 
Sybiraków przy ul. Katyńskiej odbyły 
się uroczystości związane z 81. 
rocznicą pierwszej wywózki Polaków 
na Syberię.

- Takie wydarzenia są niezwy-
kle ważne. Chcemy upamiętniać 
tę rocznicę,  by historia łomży-
niaków wywożonych na Sybir 
wciąż była żywa. To było wyjąt-
kowo trudne doświadczenie - 
mówi Andrzej Garlicki, wicepre-
zydent Łomży.

Sowieci wywozili przede 
wszystkim rodziny oficerów woj-
skowych, nauczycieli, przedsię-
biorców, aktywistów społecz-
nych, ale i, co jest rzeczą mniej 
znaną, polską inteligencję. Jak 
podkreśla Danuta Pieńkowska–
Wolfart, prezes Łomżyńskiego 
Oddziału Związku Sybiraków, 
z opowieści świadków tamtych 
wydarzeń wynika, że w 1940 
roku panowały straszliwe warun-
ki pogodowe.

- Mrozy były o wiele moc-
niejsze. Wszyscy transportowa-
ni byli w nieogrzewanych wa-
gonach, bez żadnych wygód, 
toalety. Tak naprawdę jeste-
śmy ostatnimi żywymi świad-
kami, którzy przeżyli wywóz-
kę i pobyt w Kazachstanie czy 
na Syberii. Czujemy się w obo-
wiązku przekazywać tę wiedzę 

młodszemu pokoleniu, by pa-
mięć o tym okrutnym czasie 
nie zaginęła, żeby trwała w na-
rodzie - tłumaczy Danuta Pień-
kowska–Wolfart. 

Wywózki na Sybir były jed-
nym z elementów bolszewic-
kiej okupacji ziem polskich. 
Pierwsza wywózka miała miej-
sce w nocy z 9 na 10 lutego 

1940 roku. Z Łomży i okolic 
wywieziono wtedy ponad 1750 
osób. Szacuje się, że w czasie 
II wojny światowej doszło do 

przymusowego wywiezienia 
od 550 tysięcy do 1,5 milio-
na obywateli polskich w głąb 
Związku Radzieckiego.
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Święto Służby 
Więziennej  

w Czerwonym 
Borze 

Więziennicy w Czerwonym Borze 
obchodzili Święto Służby Więzien-
nej. W 1919 roku Józef Piłsudski, 
Naczelnik Państwa podpisał dekret 
w sprawie tymczasowych przepisów 
więziennych.

Służba Więzienna jest trzecią 
co do wielkości formacją mun-
durową w Polsce. Pełni ważną 
funkcję w strukturach bezpie-
czeństwa państwa. Chroni spo-
łeczeństwo przed sprawcami 
przestępstw osadzonymi w za-
kładach karnych i aresztach śled-
czych, nie tylko izolując ich, lecz 
także przygotowując do powro-
tu i poprawnego w nim funkcjo-
nowania. Ostatnie lata obfitują 
w dynamiczne zmiany. W ramach 
ustawy „Programu modernizacji 
Służby Więziennej w latach 2017 
– 2020” budowane są nowe no-
woczesne  pawilony mieszkalne 
dla osadzonych spełniające naj-
wyższe europejskie standardy 
jednostek penitencjarnych.  

W 2017 roku Ministerstwo 
Sprawiedliwości rozpoczęło 
wdrażanie programu „Praca dla 
więźniów”, którego założeniem 
jest zwiększenie powszechności 
zatrudnienia więźniów, a którego 

jednym z głównych filarów stały 
się inwestycje związane z budo-
wą przywięziennych hal produk-
cyjnych. 

Służba Więzienna i Zakład 
Karny w Czerwonym Borze to 
rozpoznawalne marki, które dzię-
ki współpracy z jednostkami ad-
ministracji państwowej i samo-
rządowej na trwałe wpisały się 
w życie regionu. Od momentu 
uruchomienia w Czerwonym Bo-
rze w 2018 roku hali produkcyj-
nej, dzięki współpracy z łomżyń-
ską firmą Drew-Bet, zatrudnienie 
na stanowiskach odpłatnych zna-
lazło łącznie kilkuset osadzo-
nych. Także w czasie pandemii 
i obostrzeń sanitarnych udało się 
utrzymać produkcję i zatrudnie-
nie na poziomie 84 pracowników 
z oddziałów zamkniętych. Orga-
nizując zatrudnienie pamięta się, 
że w warunkach izolacji praca to 
nie tylko kategoria ekonomiczna, 
ale przede wszystkim środek od-
działywania resocjalizacyjnego. 
Dzięki staraniom Służby Więzien-

nej z Czerwonego Boru pomi-
mo pandemii blisko 300 osadzo-
nych znalazło stałe zatrudnienie. 
Otrzymują oni wynagrodzenie, 
dzięki czemu mogą spłacać zo-
bowiązania finansowe (głównie 
alimentacyjne, grzywny itp.). Za-
kład Karny w Czerwonym Borze 
jest też jednym z większych pra-
codawców w regionie. Zatrudnie-
nie znalazło tu ponad 250 funk-
cjonariuszy Służby Więziennej 
i pracowników cywilnych. 

Służba Więzienna jest też for-
macją dobrze wykształconych 
profesjonalistów, która sama 
szkoli swoje kadry. W 2019 roku 
nabór rozpoczęła Wyższa Szkoła 
Kryminologii i Penitencjarystyki 
– działająca na podstawie przepi-
sów prawo o szkolnictwie wyż-
szym, nadzorowana przez Mini-
stra Sprawiedliwości – pierwsza 
w historii uczelnia polskich wię-
zienników. Słuchacze tej szkoły 
doświadczenie w ramach praktyk 
zdobywali min. w Czerwonym 
Borze. 

Łomża upamiętniła rocznicę 
powstania Armii Krajowej

14 lutego 1942 roku utworzona została Armia Krajowa, stanowiąca zakonspi-
rowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego. W 79. rocznicę tego wy-
darzenia przedstawiciele władz Miasta Łomża, Powiatu Łomżyńskiego, wojska 
oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK 
złożyli kwiaty przed pomnikami Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Łomżyńskie-
go oraz Żołnierzy Podziemia Narodowego Ziemi Łomżyńskiej, znajdującymi się 
przy Szkole Muzycznej. W ten sposób oddano hołd żołnierzom Polskiego Pań-
stwa Podziemnego działającego w czasach drugiej wojny światowej i w okresie 
powojennym.

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał 
rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. 
Decyzja o jej powstaniu była podyktowana koniecznością scalenia 
polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowa-
nia ich rządowi RP w Londynie, któremu podlegały Siły Zbrojne RP. 
W zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową, po-
nadpartyjną, a jej dowódca jedynym, upełnomocnionym przez rząd 
dowódcą krajowej siły zbrojnej. Głównym zadaniem AK było prowa-
dzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i pro-
wadzenie samoobrony oraz przygotowanie armii podziemnej na okres 
powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie 
militarnego załamania Niemiec. Kulminacją wysiłku zbrojnego Armii 
Krajowej było Powstanie Warszawskie. 19 stycznia 1945 r. Komen-
dant Główny gen. Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu AK chcąc po-
zbawić NKWD pretekstu do represji.

81. rocznica pierwszej wywózki 
Polaków na Syberię

Danuta Pieńkowska-Wolfart,  
prezes Łomżyńskiego Oddziału Związku Sybiraków
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W Galerii Pod Arkadami w Łomży 
otwarta została wystawa fotogra-
fii „Od czucia” Joanny Klamy. Każde 
zdjęcie podpisane było słowem, które 
uzupełniało treść, jaką chciała prze-
kazać artystka. Na wystawie pojawili 
się goście i miłośnicy sztuki, a sam 
wernisaż odbył się z zachowaniem 
środków bezpieczeństwa i w reżimie 
sanitarnym. Dla wielu był to długo 
wyczekiwany moment.

- Cieszę się, że wreszcie mo-
gliśmy otworzyć Galerię. To jest 
pierwsza wystawa od dłuż-
szego czasu. Trzeba wspo-
mnieć, iż na co dzień Joanna 
Klama zajmuje się u nas te-
atrem i muszę powiedzieć, że 
ten teatr troszkę widać w tych 
realizacjach. Pamiętajmy, że 
nie chodzi tu tylko o zdjęcia, 
ale też o to, że ono są podpisa-
ne słowem. Więc odbiór tych 
dzieł odbywa się na styku tek-
stu i obrazu - mówi Krzysztof 
Zemło, dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury-Domu Środo-
wisk Twórczych w Łomży. 

Joanna Klama określając 
siebie jako fotografa - amato-
ra, tłumaczy, iż za pomocą foto-
grafii próbowała stworzyć swój 
własny język. Słowa pod fotogra-
fiami to pewne emocje, odrębne 
refleksje, które towarzyszyły au-
torce podczas robienia zdjęć.

- Nie było to strasznie 
skomplikowane. Zobaczyłam 
jakiś kadr, który mnie zain-
spirował. Muszę powiedzieć, 
iż to „czucie” jest dla mnie 

bardzo ważne. Kiedyś bardzo 
często nad wszystkim mu-
siałam rozmyślać, rozumieć, 
wszystko tłumaczyć. Teraz 
do rzeczywistości podchodzę 
w ten sposób, iż zadaje sobie 
pytani, jakie uczucia wzbudza 
we mnie dana chwila, sytuacja, 
czy to co akurat widzę. Czy to 
mi się podoba czy nie? Czy ten 
człowiek jest w porządku i jak 
ja go czuję? I to jest teraz dla 

mnie najważniejsze - wyjaśnia Jo-
anna Klama. 

Zdaniem artystki bardzo waż-
ne jest wyznaczanie celów, któ-
re wywołują pewne uczucia czy 
emocje. 

- Ta wystawa powoduje, iż je-
stem szczęśliwa. I o to w tym cho-
dzi. Jestem zadowolona z tego, co 
zrobiłam. Jestem w tym szczera. 
Podpisuje się pod tym obiema rę-
kami. Postanowiłam pozostawić 
jedno zdjęcie bez interpretacji. 
Tutaj nic nie narzucam. Niech 
każdy sam, indywidualnie odpo-
wie sobie co czuje patrząc na to 
zdjęcie - tłumaczy.

Wystawa fotografii „Od czu-
cia” znalazła uznanie w oczach 
miłośników sztuki.

- Ta wystawa jest niezwykła. 
Cieszę się, że tutaj jestem, zwłasz-
cza, że instytucje kultury zamknię-
te były od jakiegoś czasu. To, że 
mogliśmy się zobaczyć jest czymś 
fantastycznym. A jednocześnie 
mogę podziwiać piękne zdjęcie, 
które tętnią życiem. One są pełne 
kolorów i emocji. Są czymś opty-
mistycznym w tych trudnych cza-
sach nie tylko z powodu pandemii 
i srogiej zimy za oknem, a fotogra-
fię są gorące i pełne życia - mówi 
Monika Kowalska.

Wszystkie zdjęcia wykonane 
zostały przy użyciu aparatu cy-
frowego, bądź aparatu w telefo-
nie. Jak podkreśliła Joanna Kla-
ma, temat „odczuć” nie został 
zamknięty, lecz cały czas inspi-
ruje do dalszej pracy twórczej.
Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info

Wystawa fotografii Joanny Klamy  
„Od czucia” w Galerii Pod Arkadami

W sobotę 13 lutego, w wieku niespeł-
na 64 lat, odszedł Krzysztof Banach. 
Przyjaciel hodowców bydła i  produ-
centów mleka, wieloletni prezes Pod-
laskiego Związku Hodowców Bydła 
i  Producentów Mleka oraz wicepre-
zydent Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka.

Krzysztof Banach był pierw-
szym prezydentem Polskiej Fe-
deracji Hodowców Bydła i  Pro-
ducentów Mleka, wybranym 
w  1995 r. Tylko podczas jednej 
kadencji wyborczej PFHBiPM 
w  latach 1999–2003 nie pełnił 
ściśle kierowniczej roli w Polskiej 
Federacji. Od 2003 r. do 2021 
r. był jej wiceprezydentem. Był 
także przewodniczącym Komisji 
Zarządzającej Funduszem Pro-
mocji Mleka – pełniąc tę funkcję 
wielokrotnie. 

Krzysztof Banach mieszkał 
w Kalinowie (gmina Piątnica). 
To właśnie tu prowadził swoje 
gospodarstwo rolne. 

Krzysztof Banach zapisze 
się w pamięci mieszkańców 

Ziemi Łomżyńskiej, ale także 
producentów rolnych z całego 
kraju. – Znałem gospodarstwo 
rodzinne Krzysztofa Banacha 
już jako dziecko. Nasze rodzi-
ny były ze sobą silnie związane 

– wspomina Artur Filipkow-
ski.  - Nasze ścieżki zawodowe 
z Krzysztofem przecięły się na 
początku lat 90. Byłem wte-
dy producentem telewizyjnym 
realizującym materiały infor-

macyjne dla redakcji Telewizji 
Polskiej i TVN-u. Doskonale 
pamiętam, gdy podczas realiza-
cji pierwszego materiału z jego 
gospodarstwa stwierdził, że to 
tylko kwestia czasu kiedy będę 

robił o nim materiały o zasięgu 
ogólnopolskim. Jak powiedział 
tak się stało. Był prekursorem 
najnowszych rozwiązań tech-
nicznych w produkcji mleka. 
To właśnie w jego rodzinnym 
gospodarstwie w Kalinowie 
wdrażane były najnowsze roz-
wiązania w produkcji mleka 
i hodowli bydła. Rolnicy z Pol-
ski przyjeżdżali do Krzyszto-
fa uczyć się jak prowadzić 
nowoczesne gospodarstwo na-
stawione na produkcje mleka 
– podkreśla Artur Filipkowski. 
Odwaga i determinacja sta-
ły się drogowskazem dla mło-
dych rolników, że warto zostać 
na wsi i przekształcić  trady-
cyjne gospodarstwo rodzi-
ców w nowoczesne, ale przede 
wszystkim rentowne przedsię-
biorstwo rolne. Za wcześnie 
odszedł. Jeszcze wiele mógł 
wnieść w rozwój i edukację pol-
skiego rolnika – podsumowuje 
przekazując wyrazy głębokiego 
współczucia rodzinie Krzyszto-
fa Artur Filipkowski.

Odszedł wieloletni prezes PZHBiPM Krzysztof Banach 

Krzysztof Zemło, dyrektor MDKDŚT 
i Joanna Klama, autorka wystawy
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Prezydent Mariusz Chrzanowski spotkał się 
z prof. Rafałem Wiśniewski, dyrektorem Naro-
dowego Centrum Kultury. Omawiana była m.in. 
perspektywa dalszego finansowania projektów 
łomżyńskich jednostek kultury. Do tej pory Mia-
sto Łomża w ramach inicjatywy „Kultura w sieci” 
otrzymało blisko 100 tys. zł. Ponadto niebawem 
ogłoszony ma zostać również nabór do cyklicz-
nego programu „Kultura Interwencje”.

Jak wskazywał prof. Rafał Wiśniew-
ski, Łomża kulturą stoi. Sam dyrek-
tor od ponad czterech lat kieruje jedną 
z największych instytucji kulturalnych 
w kraju, która działa na rzecz rozwoju, 
promocji i profesjonalizacji polskiej kul-
tury, w tym zarządza ogólnokrajowymi 
programami dotacyjnymi i stypendial-
nymi. Za ich pośrednictwem w 2020 
roku ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego NCK wspar-
ło kwotą ponad 125 mln zł ok. 2,4 tys. 
beneficjentów (instytucji, organizacji  
i twórców) w całej Polsce.

Aktywność w obszarze programów do-
tacyjnych NCK została zintensyfikowana 
w dobie pandemii SARS-CoV-2, a jednym 
ze sztandarowych projektów stał się pro-

gram "Kultura w sieci", uruchomiony w ra-
mach tarczy antykryzysowej.

Rządowa inicjatywa cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem 

- Do programu zgłoszono kilka tysię-
cy wniosków. Po dokonaniu oceny for-

malnej i merytorycznej wyłoniliśmy 1 183 
zwycięskie projekty na kwotę 60 mln zł – 
mówi prof. Wiśniewski, podkreślając, że 
w tym gronie znalazły się również instytu-
cje kultury z Łomży i regionu.

Wsparcie w ramach programu "Kultura 
w sieci" dla łomżyńskich instytucji to niemal 

100 tys. zł. Najwięcej, bo 53 tys. zł otrzymał 
Teatr Lalki i Aktora, który zrealizował pro-
jekt "Rekwizytornia Online". Kwota 9 tys. 
zł trafiła do Muzeum Północno-Mazowiec-
kiego na realizację spacerów wirtualnych 
po wystawach stałych i mieście Łomża w ra-
mach projektu "Tajemnice Łomży – opo-
wieści znad Narwi". Dofinansowaniem ob-
jęty został ponadto projekt Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Łomży pt. "Okno na 
kulturę", wyniosło ono 37 tys. zł.

Na wsparcie Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego mogła liczyć 
również Filharmonia Kameralna im. Wi-
tolda Lutosławskiego, otrzymując łącznie 
ponad 277 tys. zł. z dotacji podmiotowej 
i celowej, m.in. na zakup sprzętu, oprogra-
mowania umożliwiającego pracę zdalną, 
dofinansowanie do festiwalu SACRUM 
ET MUSICA, czy nagranie płyty.

Jak przekazał dyrektor Rafał Wiśniew-
ski, wkrótce zostanie ogłoszony nabór do 
cyklicznego programu pn. "Kultura Inter-
wencje". W NCK trwają również inten-
sywne prace nad nowymi rozwiązaniami 
wspierającymi cyfryzację działalności do-
mów kultury.

100 tys. zł dla Łomży na „Kulturę w sieci”

Gościem uroczystego podsu-
mowania był Andrzej Kropiw-
nicki, przewodniczący Zarządu 
Regionu Mazowsze NSZZ "Soli-
darność" 

- Naród, który nie zna swo-
jej historii jest narodem giną-
cym. Chcemy by ci młodzi ludzie 
wiedzieli w jakich warunkach 
- Polski i Europy - ich rodzice 
i dziadkowie wywalczyli dla nich 
możliwość absolutnego wyboru - 
stwierdził.  

O historii powstania "Solidar-
ności" w Polsce i regionie mówił 
profesor Krzysztof Sychowicz 
z białostockiego IPN upomina-
jąc się o pamięć nie tylko o zna-
nych powszechnie liderach wy-
darzeń sierpnia i września 1980 
roku w Gdańsku, a nieco później 
także w Białymstoku, Łomży i in-
nych miastach regionu. 

- Będąc wcześniej nauczy-
cielem w łomżyńskich szkołach 
zawsze chciałem, by młodzież 
uczestniczyła w tego typu wy-
darzeniach. Pamiętajmy, że bez 
młodych ludzi nie będzie istnieć 
ten, ani żaden inny konkurs. To 
Oni sprawiają, że ta pamięć trwa. 
Każde zaangażowanie młodzieży 
w tego typu działania, zapozna-
wanie się z historią i upowszech-
nianie jej zasługuje na olbrzy-
mie podkreślenie - przekonywał 
Krzysztof Sychowicz.

Jak wskazywali sami uczest-
nicy konkursu, przeszłość od za-
wsze była interesującym zagad-
nieniem w ich życiu.

- Historia, oprócz muzyki, 
jest moją pasją. Muszę przy-
znać, że sporo słyszałem o „So-

lidarności”, dużo się też tym 
interesowałem. Dla mnie oso-
biście ta wygrana jest wielkim 
wyróżnieniem - mówi Paweł 
Korytkowski, laureat I miejsca, 
uczeń II Liceum Ogólnokształ-
cące im. Marii Konopnickiej 
w Łomży. 

- Jestem na profilu humani-
stycznym i uważałam, że skoro 
chcę przygotować się do matu-
ry, a poza tym chcę też zdawać 
egzamin z historii to ten kon-
kurs może mi pomóc w przy-
gotowaniach i rozwinie moje 
umiejętności. Szczerze mówiąc, 
zawsze idea „Solidarności” była 

obecna w naszym domu i kul-
tywowana. Jestem zaskoczona, 
ale także szczęśliwa, że zajęłam 
II miejsce w konkursie – nie 
kryła radości Gabriela Kamie-
nowska, także uczennica II LO 
w Łomży.

Gratulacje młodzieży oraz 
podziękowania dla pedagogów 
przekazał starosta Lech Ma-
rek Szabłowski. Marek Olbryś 
w imieniu zarządu wojewódz-
twa wręczył Sławomirowi 
Dębkowi grawerton z podzię-
kowaniami za inicjatywę kon-
kursu "Solidarność - Droga do 
wolności".

Laureaci
I nagroda -  Paweł Korytkow-

ski z II LO w Łomży;
II nagroda - Maciej Bączyk 

i Szymon Kiełczewski z I LO 
w Łomży oraz  Gabriela Kamie-
nowska z II LO;

III nagroda - Ewa Gniaz-
dowska z I LO i Dawid Bajkow-
ski z Zespołu Szkół Mechanicz-
nych i Ogólnokształcących nr 5 
w Łomży;

Wyróżnienia - Michał Kon-
stanty, Paweł Gutowski, Paweł 
Kryś i Damian Patalan z ZSMiO 
nr 5, Izabela Małachowska 
i Dominika Kuczyńska z Zespo-
łu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących nr 4 w Łomży, 
Paulina Dąbkowska i Kinga Kar-
wowska z II LO, 

Listy gratulacyjne - Katarzyna 
Krajewska, Jakub Wojciech No-
wociński, i Hubert Karwowski 
z ZSTiO nr 4, Filip Komorowski 
z ZSMiO nr 5, Tomasz Czyż z II 
LO oraz Rafał Kruszewski z Zespo-
łu Szkół Weterynaryjnych i Ogól-
nokształcących nr 7 w Łomży.

Laureatom towarzyszyli ich 
szkolni opiekunowie: Katarzyna 
Lipska z I LO, Elżbieta Wiśniewska, 
Wiesław Czupryński i Karol Szle-
szyński z ZSTiO nr 4, Beata Gro-
mek-Wysmułek z ZSWiO nr 7, Ma-
riusz Małkowski i Tomasz Chajęcki 
z II LO, Kamil Parol z ZSMiO nr 5.

Tablety i inne nagrody ufun-
dował m. in. Urząd Marszał-
kowski, Starostwo Powiatowe 
w Łomży, Region Mazowsze 
NSZZ "Solidarność", IPN, CEN.        

Młodzież poznała „Solidarność”  

Wicemarszałek Marek Olbryś i szef Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność" Andrzej 
Kropiwnicki

Paweł Korytkowski, laureat I miejsca, uczeń II Liceum Ogólnokształcące  
im. Marii Konopnickiej w Łomży
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3. pogłębienie nierównego trak-
towania podmiotów działających 
na polskim rynku medialnym, w sy-
tuacji, gdy media państwowe otrzy-
mują co roku z kieszeni każdego 
Polaka 2 mld złotych, media pry-
watne obciąża się dodatkowym ha-
raczem w wysokości 1 mld zł,

4. faktyczne faworyzowanie 
firm, które nie inwestują w two-
rzenie polskich, lokalnych treści 
kosztem podmiotów, które w Pol-
sce inwestują najwięcej. Według 
szacunków, firmy określane przez 
rząd jako „globalni cyfrowi gigan-
ci” zapłacą z tytułu wspomniane-
go haraczu zaledwie ok. 50 - 100 
mln zł w porównaniu do 800 mln 
zł, jakie zapłacą pozostałe aktywne 
lokalnie media.

Skandaliczne jest również nie-
symetryczne i selektywne obciąże-
nie poszczególnych firm. Dodatko-
wo niedopuszczalna w państwie 
prawa jest próba zmiany warun-
ków koncesyjnych w okresie ich 
obowiązywania.

Jako media działające od wie-
lu lat w Polsce nie uchylamy się od 
ciążących na nas obowiązków i spo-
łecznej odpowiedzialności. Co roku 
płacimy do budżetu Państwa rosną-
cą liczbę podatków, danin i opłat 
(CIT, VAT, opłaty emisyjne, organi-
zacje zarządzające prawami autor-
skimi, koncesje, częstotliwości, decy-
zje rezerwacyjne, opłata VOD itd.). 
Własną działalnością charytatyw-
ną wspieramy też najsłabsze grupy 
naszego społeczeństwa. Wspieramy 
Polaków, jak i rząd w walce z epi-
demią, zarówno informacyjnie, jak 
i przeznaczając na ten cel zasoby 
warte setki milionów złotych.

Zdecydowanie sprzeciwiamy 
się więc używaniu epidemii, jako 
pretekstu do wprowadzenia kolej-
nego, nowego, wyjątkowo dotkliwe-
go obciążenia mediów. Obciążenia 
trwałego, które przetrwa epidemię 
Covid-19”.

Grupa Medialna Narew  
- jesteśmy dla Was

Rządowe plany wprowadzenia 
podatku od wpływów reklamo-
wych to - według premiera - cios 
wymierzony w “duże, globalne 
firmy”.  Mowa tu o potentatach 
takich jak: Apple, Facebook czy 
Amazon. Jednak, jak szacują fir-
my z sektora mediów prywatnych, 
określani przez pomysłodawców 
projektu ustawy “globalni cyfrowi 
giganci” zapłacą rocznie około 50-
100 milionów złotych, pozostałe 
media zaś, funkcjonujące głównie 
w Polsce 800 milionów złotych. 

I choć wprowadzenie podat-
ku od wpływów reklamowych  
nie stanowi bezpośredniego za-
grożenia dla mediów lokalnych, 
takich jak Grupa Medialna Na-
rew. Od kilkudziesięciu lat obec-
ni jesteśmy w codziennym życiu 
północno – wschodniej Polski, 

a realizowane przez nas telewizyj-
ne materiały emitowane są także 
sieciach kablowych w ponad 130. 
miastach Polski dzięki przynależ-
ności Telewizji Narew do Stowa-
rzyszenia Polskie Telewizje Lo-
kalne i Regionalne. Z niepokojem 
przyglądamy się projektowi usta-
wy przedstawionej przez rząd, 
ponieważ dostrzegamy w tym 
zagrożenie dla istnienia wolnych 
i niezależnych mediów. Fakt, że 
nie uczestniczymy w wysokobu-
dżetowym rynku reklamowym 
nie upoważnia nas do tego, byśmy 
milczeli. Wręcz przeciwnie. Już 
od kilku lat walczymy o regula-
cje rynku mediów, ale takie, któ-
re wreszcie doprowadziłyby do 
wyrównania szans i przywrócenia 
równowagi, szczególnie w działal-
ności koncesjonowanych mediów 
lokalnych. Dlaczego? Dzienni-
karze lokalnych mediów, takich 
jak chociażby Grupy Medialnej 
Narew, każdego dnia docierają 
do miejsc, gdzie dzieją się spra-
wy ważne, dla kraju, regionu, ale 
przede wszystkim  lokalnych spo-
łeczności poszczególnych osób. 
Ważne, a niekoniecznie bulwersu-
jące czy sensacyjne. Naszą misją 
jest pokazywanie i, w miarę możli-
wości, objaśnianie świata zwłasz-
cza w jego wymiarze społecznym, 
gospodarczym i kulturalnym, 
z troską o narodową i regionalną 
tożsamość, z szacunkiem dla lo-
kalnych tradycji i wartości. 

Pismo tworzone przez Grupę 
Medialną Narew, mimo iż nale-
ży do wydawnictw bezpłatnych, 
swoim charakterem odzwier-
ciedla oraz spełnia wszelkie wy-
mogi związane z klasyczną pra-
są. Jest to czasopismo ukazujące 
się z regularną częstotliwością 
i redagowane według klasycz-
nych reguł dziennikarskich, za-
wierające znaczną ilość infor-
macji czysto dziennikarskich. 
„Tygodnik Narew” nie przereda-
gowuje i wylewa na kolumny de-
pesz agencyjnych, a także jak to 
bywa w przypadku typowych ty-
tułów bezpłatnych, które okrasza 
się kupionymi reportażami lub 
felietonami. „Tygodnik Narew” 
informuje o bieżących lokalnych 
wydarzeniach i problemach, kon-
troluje władze lokalną, integrują 
lokalną społeczność, prowadzi 
edukacje w wymiarze społeczno-
-politycznym, historyczno-kul-
turalnym oraz ekonomicznym, 
a także wspiera lokalną kulturę. 
Od 14 lat dostarczane jest Czy-
telnikom BEZPŁATNIE. Od kil-
ku lat toczymy bój o przetrwanie. 

Nawet mimo ogólnoświatowej 
pandemii nie przerwaliśmy ani 
na moment swej działalności. 

Media lokalne walczą o życie

Trudna sytuacja mediów lo-
kalnych, zepchnięcie ich na bocz-
ny tor i niewykorzystywanie ich 
potencjału to w głównej mierze 
efekt globalizacji oraz ekspansji 
zagranicznych mediów interne-
towych na te właśnie rynki.  

Ustawa z dnia 29 grudnia 
1992 r. o radiofonii i telewizji za-
kładała, że nadawcy radiowi i tele-
wizyjni utrzymywać będą swoje 
programy z przychodów z reklam 
i ogłoszeń. Przepis ten, w wyniku 
globalizacji, czyli wyparcia z ryn-
ku lokalnych firm handlowych 
i usługowych, przynajmniej wo-

bec nadawców telewizyjnych 
przestał działać. W lokalnych te-
lewizjach reklama prawie nie ist-
nieje, więc niewielkie z niej przy-
chody nie są w stanie finansować 
produkcji lokalnych audycji.

Lokalne telewizje, ze wzglę-
du na mały zasięg (miasta, po-
wiatu) i stałą liczbę odbiorców, 
nie są notowane w badaniach 
oglądalności. Z tego też powo-
du nie są uwzględniane w me-
diaplanach agencji reklamowych 
i nie docierają do nich pieniądze 
z emisji reklam nawet takich sieci 
handlowych i usługowych, które 
mają swoje placówki w tych mia-
stach. W dodatku wyparły one 
z tych rynków przedsiębiorstwa 
rodzinne, które przed laty rekla-
mą finansowały działalność ma-
łych  mediów. Przypomnijmy, 
iż TELEWIZJA NAREW przed 
pandemią osiągała oglądalność 
ponad 12% w WOJEWÓDZ-
TWIE PODLASKIM. Jest to 
wynik wybitny na rynku mediów 
(badania wykonane na zlecenie 
KRRiTV).

Rozwój Internetu i global-
nych mediów sprawił, że z tele-
wizji lokalnych zniknęły również 
ogłoszenia drobne o sprzedaży, 
zamianie, poszukiwaniu pracy 
itp. Niewiele jest też płatnych ko-
munikatów i obwieszczeń orga-
nów samorządowych. Co więcej, 
coraz częściej samorządy tworzą 
własne media drukowane i elek-
troniczne, które stanowią nie-
równą konkurencję dla niezależ-
nych nadawców lokalnych.

Nieuczciwą konkurencją są 
także internetowe portale lokal-
ne z usługami multimedialnymi, 
które uzurpują sobie nazwę „te-
lewizji internetowych”. Nie mają 
one ani takich obowiązków, ani 
takich obciążeń finansowych, jak 
nadawcy koncesjonowani, przez 
co zaniżają ceny w przetargach 
na obsługę medialną.

Podobne problemy odczuwa-
ją media lokalne na całym świe-
cie, bo efekty globalizacji oraz 
ekspansji światowych koncer-
nów medialnych są wszędzie po-
dobne. Rozumieją to parlamenty 
i rządy wielu krajów, wprowadza-
jąc systemy pomocy i wsparcia 
dla mediów lokalnych. Dobrym 
przykładem jest tu Kanada i ka-
nadyjska Inicjatywa Lokalnego 
Dziennikarstwa. 

Dlatego niezbędne jest nie-
zwłoczne podjęcie działań, by 
uchronić media lokalne przed 
“śmiercią”. W 2018 roku Ogólno-
polska Konferencja Operatorów 
Komunikacji Elektronicznej oraz 
Forum Telewizji Lokalnych opra-
cowały stanowisko w sprawie 
przyszłości nadawców lokalnych 
w Polsce i finansowania realizo-
wanej przez nich działalności mi-
syjnej, w którym uważały, że: 

1. należy unormować prawny 
status mediów lokalnych, w tym 
koncesjonowanych,

2. w interesie społecznym 
i dla dobra mieszkańców polskich 
miast i wsi, szczególnie osób star-
szych i tzw. wykluczonych cyfro-
wo, należy powołać Fundusz Mi-
sji Mediów Lokalnych, instytucję 
publiczną finansowaną z budżetu 
państwa, organizacji rządowych, 
samorządów, danin, darowizn 
i innych źródeł. Zadaniem Fundu-
szu byłoby wspieranie działalno-
ści misyjnej lokalnych nadawców,

3. budżety reklamowe i środki 
kierowane na konkursy promo-
cyjne ministerstw, instytucji rzą-
dowych i samorządów powinny 
mieć wyodrębnioną pulę, do któ-
rej będą mogli aplikować wyłącz-
nie lokalni nadawcy,

4. zasada ta powinna obowią-
zywać także korporacje korzysta-
jące z lokalnych rynków, lub bu-
dżety reklamowe tych korporacji 
powinny być opodatkowane na 
rzecz Funduszu Misji Mediów 
Lokalnych,

5. należy ograniczyć dzia-
łalność medialną samorządów 
i podmiotów im podległych do 
przekazywania informacji, najle-
piej w BIP. Ze względów ustrojo-
wych ograniczenie takie wydaje 
się właściwe.

Przed rokiem polscy nadawcy 
lokalni, w tym także Grupa Me-
dialna Narew, skierowali także 
apel do rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej w obliczu kryzysu spo-
wodowanego pandemią korona-
wirusa. Wnosili w nim o pomoc 
i dofinansowanie do działalności 
misyjnej mediów lokalnych. Jed-
nak zarówno stanowisko, jak i apel 
nie spotkały się ze zrozumieniem 
i zmianą podejścia do pozycji lo-
kalnych mediów. Dlatego nadaw-
cy lokalni proponują utworze-
nie Funduszu mediów lokalnych 
opierając się na sprawdzonych 
polskich wzorcach PFRON.

FUNDUSZ MEDIÓW LOKALNYCH:

Utracone przez nadawców lo-
kalnych wpływy z reklam moż-
na i należy zrefundować poprzez 
specjalny Fundusz Mediów Lo-
kalnych). Z funduszu korzystać 
mogliby nadawcy, spełniający 
poniższe warunki:

1. Posiadający koncesję 
KRRiT na program telewizyjny 
o zasięgu lokalnym o charakte-
rze ogólnym, bądź wyspecjalizo-
wanym – informacyjno-publicy-
stycznym,

2. Realizujący przynajmniej 
50% programu w rozliczeniu ty-
godniowym o tematyce lokalnej 
lub realizowanego w lokalnych 
realiach,

3. Zatrudniający pracowni-
ków na stanowiskach dziennikar-
skich (w rozumieniu art. 7 ust. 2 
pkt 5 Prawa Prasowego).

Dofinansowanie do działal-
ności byłoby refundacją utrzy-
mywania stanowisk pracy (na 
zasadach podobnych do stosowa-
nych w PFRON - Państwowym 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych), czyli za-
trudnienia pracownika, pracow-
ników na stanowiskach dzien-
nikarskich w ustalonej kwocie 
(dziś w PFRON jest to 1.950,-), 
po zakończeniu danego miesiąca, 
na wiosek nadawcy.

Taka forma refundacji nie 
dyskryminuje ani nie foruje ni-
kogo z nadawców. Wielkość re-
fundacji zależna byłaby od ilości 
zatrudnionych dziennikarzy, któ-
ra znów zależna jest od wielkości 
i zasięgu telewizji i innych lokal-
nych czynników.

Media bez wyboru. 
Mamy własne zdanie...
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środowisko

Co roku, wraz z początkiem 
lutego, w Łomżyńskim Parku 
Krajobrazowym Doliny Narwi 
rozpoczyna się monitoring 
nietoperzy w ich zimowych 
kryjówkach. Pierwsza część odbyła 
się w czasie minionego weekendu.  

- Te badania mają na terenie 
Parku już kilkudziesięcioletnią 
tradycję. Dzięki nim wiemy już, 
że zasiedlenie przez nietoperze 
przydomowych piwnic jest tu 
bardzo wysokie, niespotykane 
w innych częściach Polski - pod-
kreśla Anna Jadczak z ŁPKDN.  

Jak informuje w swoim pod-
sumowaniu pierwszego etapu 
akcji Anna Jadczak, nietoperze 
nie mają na tym obszarze natu-
ralnych zimowisk (np. jaskiń). 
Hibernują w miejscach stwo-
rzonych przez człowieka: przy-
domowych piwnicach (tzw. zie-
miankach), fortach carskich 
w Piątnicy oraz obszernych, sta-
rych piwnicach nieistniejącego 
już browaru w Drozdowie. Mo-
nitoring polega na wyszukiwaniu 
osobników w szczelinach między 
cegłami, kamieniami, spękaniach 
betonu. Niektóre nietoperze zwi-
sają wprost ze sklepienia. Chi-
ropterolodzy liczą je wszystkie 
i oznaczają gatunki. 

W opracowaniu czytamy: 
"W poprzednich latach prowa-
dzenia zimowych obserwacji nie-
toperzy skontrolowano wszyst-
kie piwnice w Parku, odwiedzano 
kolejne wsie, zaglądając do każ-
dej ziemianki. Na podstawie tych 
badań wytypowano prawie 120 
piwnic do kolejnych, corocznych 
monitoringów. 

Monitoring w 2021 roku, 
mimo, że trudny z powodu wa-
runków pogodowych, to poka-
zał już kilka rekordów: pierw-
szy to niespotykana dotąd liczba 
nietoperzy w piwnicach browa-
ru w Drozdowie – naliczono ich 
tam aż 277 sztuk, czyli o prawie 
100 więcej niż poprzedni rekord; 
drugi rekord to liczba nietope-
rzy w fortach carskich w Piątni-
cy – 49 sztuk, podczas gdy dotąd 
było ich tam po kilka-kilkanaście 
sztuk. Inaczej przedstawia się na-
tomiast sytuacja w piwniczkach 
– nietoperzy jest tu nieznacznie 
mniej. Chiropterolodzy twier-
dzą, że być może nietoperze 
przewidując tak ostrą zimę wy-
bierają miejsca, które są stabil-
niejsze, jeżeli chodzi o tempera-
turę – a więc wielkie budowle: 
forty i piwnice browaru.

Do dnia dzisiejszego skon-
trolowano 86 piwnic, w których 
stwierdzono łącznie 436 osobni-
ków, w tym:

nocek Natterera - 170 sztuk,
nocek rudy - 164 sztuki,

gacek brunatny - 94 sztuki,
nocek łydkowłosy - 2 sztuki
nieoznaczone - 6 sztuk.

W piwnicach drozdowskiego 
browaru doliczono się 277 osob-
ników, w tym:

nocek Natterera - 211 sztuk,
nocek rudy - 53 sztuki,
gacek brunatny - 9 sztuk,
nocek łydkowłosy - 2 sztuki
nocek Brandta/wąsatek - 1 

sztuka,
nieoznaczone – 1 sztuka.

W fortach w Piątnicy stwier-
dzono obecność 49 sztuk nie-
toperzy, w tym:

nocek Natterera - 45 sztuk,
mroczek późny - 1 sztuka
nieoznaczony - 3 sztuki.

Równocześnie z pracami 
monitoringowymi prowadzona 
jest terenowa edukacja właści-
cieli piwnic. Przekazywane są 
im informacje, jak ważnym sie-
dliskiem nietoperzy są ziemian-
ki oraz jak należy zabezpieczyć 

piwnice, aby warun-
ki w nich panujące były 
odpowiednie dla tych 
ssaków. Właściciele piw-
nic, w których co roku 
prowadzony jest moni-
toring, są pozytywnie 
nastawieni do tych dzia-
łań, wręcz czekają na policzenie 
ich dodatkowego „inwentarza”.  
W tym roku mieszkańcy zosta-
li też obdarowani książeczkami 
„Co komu w dachu piszczy… 
czyli w kilku słowach o nie-
toperzach Łomżyńskiego Parku 
Krajobrazowego Doliny Narwi” 
wydanymi w ramach zadania 
dofinansowanego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku.

Z przykrością stwierdzono, iż 
z naszego krajobrazu znikły ko-
lejne 3 piwniczki – potencjalne 
miejsce zimowania nietoperzy. 
Nowi właściciele siedlisk pozby-
wają się niepotrzebnych im bu-
dowli nie mając świadomości, 

że w tych obiektach mogą wy-
stępować gatunki zwierząt objęte 
ścisłą ochroną" - podsumowuje 
w swym materiale Anna Jadczak 
z Łomżyńskiego Parku Krajobra-
zowego Doliny Narwi. 

- Nietoperze są niezwykle 
ważnym składnikiem całego 
systemu natury i bardzo poży-
tecznym, także dla człowieka. 
Tak ważnym i pożytecznym, że 
nietoperz został uhonorowany 
w herbie gminy Piątnica. To też 
kolejne zjawisko, które budu-
je zainteresowanie naszym re-
gionem - mówi Marek Olbryś, 
Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego, który ma w swoje 
pieczy sprawy ochrony środowi-
ska i parki krajobrazowe.           

Nocki, mroczki i gacki, 
czyli zimowe liczenie nietoperzy  

w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi
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HALO TV NA WEEKEND 19–21.02
Film-legenda. Ostatni i najgłośniejszy 

obraz Bruce'a Lee, który zapewnił 
mistrzowi nieśmiertelność, a na całym 

świecie zapoczątkował trwającą 
do dziś modę na filmy walki, które 

do 1973 roku (premiera filmu) były 
praktycznie nieznane poza granicami 

Hongkongu. Sekwencje walk należą 
niewątpliwie do najlepszych, jakie 

kiedykolwiek powstały.
W Hongkongu co trzy lata odbywają 

się turnieje walk wschodnich na prywat-
nej wyspie niejakiego Hana. Lee, mistrz 
kung-fu z klasztoru Shaolin (Bruce Lee), 
na zlecenie rządu ma zdobyć dowody 
obciążające organizatora turnieju, czer-
piącego zyski z handlu narkotykami 
i prostytucji. Dodatkowym zadaniem Lee 
jest także odszukanie zaginionej agentki. 
Przed wyjazdem bohater dowiaduje się, 
że jeden z ludzi Hana jest odpowiedzialny 
za śmierć jego siostry.

Niewątpliwie najsłynniejszy film 
walki. Swoją premierę miał miesiąc po 
niespodziewanej śmierci Bruce'a Lee – 
aktora pochowano w stroju z tego filmu. 
To podsyciło atmosferę tajemniczości. 
Obraz Roberta Clouse’a zapoczątkował 
ogólnoświatową modę na kino oparte na 
wschodnich sztukach walki. Od tej pory 
na ekranie nikt nie bije się normalnie, tyl-
ko używa mniej lub bardziej zmodyfiko-
wanych ciosów karate. 

Żaden aktor chińskiego pochodze-
nia nie zdobył takiego uznania, sławy 
i uwielbienia, jak urodzony w San Fran-
cisco Bruce Lee – mierzący 160 centy-
metrów wzrostu twórca nowej sztuki 
walki Jeet Kune Do (Droga Przechwytu-
jącej Pięści). To właśnie mieszanka drogi 
przechwytującej pięści i kung fu pozwo-
liła Bruce’owi Lee zostać największym 
gwiazdorem kina sztuk walki i rozpocząć 
nowy rozdział w historii kinematografii. 
Legendę Lee pomogła zbudować także 
jego tragiczna śmierć na trzy tygodnie 
przed premierą. Miliony fanów na całym 
świecie zastanawiało się, jak to możliwe, 
żeby nieziemsko sprawny, wytrenowany, 
zdrowy 33-latek zmarł tak nagle. Jedna 
z plotek głosiła, że to przedstawiciele 
klasztoru Shaolin zabili go techniką Dim 
Mark (Cios Wibrującej Pięści) za to, że 
w swoich szkołach w Stanach nauczał nie 
tylko Chińczyków, ale także Ameryka-
nów. Prawda jest jednak mniej barwna: 
zgon nastąpił wskutek zmieszania leków 
przeciwbólowych, środków odurzają-
cych i alkoholu. Sceny z jego pogrzebu 
zawiera film „Gra śmierci” z 1978 roku, 
który został ukończony już po śmierci 
mistrza.

„Ten film przeszedł jak burza przez 
polskie kina kilkadziesiąt lat temu – pi-
sze Marcin Kamiński na portalu filmweb. 
Po jego premierze nie było chyba w kraju 
osoby, która by nie wiedziała, kim był Bru-

ce Lee. Plakaty z podobizną mistrza dru-
kowane były praktycznie w każdej gazecie, 
a koszulki z jego wizerunkiem schodziły 
w sklepach na pniu.

„Wejście smoka” zapoczątkowało rów-
nież w naszym kraju modę na wschodnie 
sztuki walki. Jak grzyby po deszczu zaczę-
ły powstawać szkoły karate, kung fu i judo, 
a ich właściciele nie mogli narzekać na 
brak chętnych do nauki”. 

Mimo że to produkcja z roku 1973, 
dynamiki, szybkości i widowiskowości 
mogą jej pozazdrościć wszystkie dzi-
siejsze, technicznie zaawansowane pro-
dukcje. Bruce Lee był jak eksplodujący 
dynamit, jego siłę, szybkość i energię 
w pełni widać na ekranie, nie ma w „Wej-
ściu smoka” szybkich cięć, rozedrganej 
kamery czy nienaturalnych przyspieszeń, 
a wręcz przeciwnie… Dla podkreślenia 
gracji i uchwycenia niemal nadnaturalnej 
szybkości Lee, reżyser i operator często 
stosowali zwolnione tempo. 

Pewnie nie wiesz...
Nakręcenie filmu kosztowało 850 tys. 

dolarów. Po uwzględnieniu inflacji obliczo-
no, że zarobił ponad miliard dolarów. Jest 
jednym z najbardziej dochodowych filmów 
wszech czasów. 

W ostatniej scenie w gabinecie luster, 
Bruce Lee pokazuje jedną z nielicznych czy-
stych form chińskiego kung fu prezentowa-
nego w filmie.

W tej scenie wykorzystano ponad 8 000 
luster. Podobno ekipa filmowa dwoiła się 
i troiła, aby podczas kręcenia tej sekwencji 
nie odbić się w którymś z luster. 

Bruce Lee ukrył w dłoni mały kawałek 
żelaza, żeby rozbijać lustra.

Produkcja została wstrzymana, gdy 
podczas bójki Bruce Lee ciężko skaleczył 
rękę rozbitą butelką.

Film został nakręcony bez dźwięku. 
Wszystkie dialogi i efekty były dodane w po-
st-produkcji.

Ponieważ były problemy ze znalezie-
niem aktorek do roli prostytutek, więc za-
trudniono do filmu... prawdziwe prostytut-
ki.

Bruce Lee był niezmordowany na planie 
filmu, pracował, jak mówią ludzie z ekipy 
produkcyjnej, 24 godziny na dobę, sam pla-
nował choreografię scen walk (w scenariuszu 
ich nie było), pomagał przy ustawieniu ka-
mer, rysował ujęcia, ustawienie aktorów itp. 

Bruce Lee (27 listopada 1940-20 lipca 
1973) – amerykański aktor, reżyser, mistrz 
i instruktor sztuk walk, filozof pochodzenia 
chińskiego. Uważany za najbardziej wpły-
wowego mistrza sztuk walki wszech czasów 
i ikonę popkultury XX wieku.

W 1961 roku poznał na uniwersytecie 
Lindę Emery, z którą się ożenił trzy lata 
później. Mieli syna Brandona (1965-1993) 
i córkę Shannon Emery (1969). Brandon 
Lee, grający podobnie jak ojciec w filmach 
akcji, zginął podczas kręcenia zdjęć do fil-
mu „Kruk”.

Bruce Lee miał poważne problemy 
ze zdrowiem. W trakcie produkcji filmu 
w przeciągu dwóch miesięcy schudł 10 kg. 
Od dziecka miał problemy z intensywną po-
tliwością. 10 maja 1973 roku dostał ataku 
migreny, po chwili upadł twarzą na podło-
gę, dostał napadu padaczki, pocił się, miał 
trudności z oddychaniem i zwymiotował 
lunch. Został zabrany do szpitala. Zdiagno-
zowano obrzęk mózgu. Podano leki. Drugi 
atak nastąpił 20 lipca 1973 roku, w miesz-
kaniu Betty Ting Pei zrobiło mu się słabo 
i dostał ataku migreny, wziął tabletkę aspi-
ryny, zasnął. Już go nie dobudzono.

Oficjalnie ustalono, że śmierć Bru-
ce’a Lee nastąpiła na skutek obrzęku mózgu 
spowodowanego przez pomieszanie środ-
ków przeciwbólowych ze środkami odurza-
jącymi.

Wejście smoka
TVN piątek 22.25

Wejście smoka

Co za 
uderzenie!
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Terminator: Ocalenie
Super Polsat piątek 20.00

SF. Ciało skazanego na karę śmierci Marcusa Wrighta 

trafia do korporacji Cyberdyne i zostaje poddane 

tajemniczemu eksperymentowi. Mężczyzna odzyskuje 

przytomność 15 lat później, w roku 2018.

Prima aprilis

TV Puls2 piątek 23.00

Horror. Bogate rodzeństwo urządza dla przyjaciela 

przyjęcie. Wydarza się tragedia. Chłopak zostaje 

wypchnięty z balkonu i ginie. Rok po zdarzeniu 

odpowiedzialni za wypadek nastolatkowie stają się celem 

psychopatycznego mordercy.

Carte blanche

TVP Kultura sobota 13.15

Dramat obyczajowy. Kacper (Andrzej Chyra), nauczyciel 

historii, dowiaduje się, że z powodu wady genetycznej 

grozi mu całkowita utrata wzroku. Stara się to ukryć,  

by móc dalej pracować i doprowadzić swoich 

podopiecznych do matury.

American Ultra

TV4 niedziela 21.55

Thriller. Długowłosy, żyjący na luzie młodzieniec okazuje 

się agentem CIA. Niezwykłe umiejętności przydają mu 

się w chwili, gdy staje się on celem zabójcy z agencji 

rządowej.

Posejdon

TVN7 niedziela 22.20

Katastroficzny. Na luksusowym statku pasażerskim 

trwa zabawa sylwestrowa. Tuż po północy dochodzi do 

katastrofy. W statek uderza potężna fala, która przewraca 

go do góry dnem. Wybucha panika, gaśnie światło...

wybierz  
coś  

dla siebie

Fałszerz

Rodzinny 
przekręt

Utalentowany fałszerz dzieł sztuki Raymond 
J. Cutter ( John Travolta) zawiera umowę z tajem-
niczym gangsterem. Odzyska wolność, o ile zrobi 
perfekcyjną kopię bezcennego obrazu Claude'a Mo-
neta i podmieni umieszczony w muzeum oryginał. 
Raymond do skomplikowanego planu angażuje… 
swego ojca Josepha i syna Willa! Prosi o pomoc ojca, 
Josepha (Christopher Plummer), byłego mistrza 
przekrętów, który opiekuje się jego synem Willem. 
Dla Raymonda jest to okazja, by naprawić zaniedba-

ne relacje z rodziną. Cała intryga nabierze rumień-
ców w momencie, gdy na trop rodzinki natrafi agent-
ka Paisley (Abigail Spencer), zaś syn zażyczy sobie 
odwiedzić dawno niewidzianą matkę Kim ( Jennifer 
Ehle). Czy Raymond dopnie swego nawet w obliczu 
niesprzyjających sprawie okoliczności?

Sceny bezczelnie brawurowego skoku oraz wy-
prowadzania w pole ścigających familię agentów 
stanowią tylko sympatyczne tło względem trudnych 
relacji rodzinnych rządzących rodem Cutterów. 

Najważniejsza w filmie jest bowiem próba zbli-
żenia się Raymonda do nieco wyobcowanego syna, 
wychowywanego głównie przez dziadka. Stopniowe 
postępy ojca w odnowieniu więzi zarówno z własną 
pociechą, jak i Josephem, to motyw nie mniej wcią-
gający niż planowanie misternie skonstruowanego 
rabunku czy tworzenie kopii idealnej.

Pewnie nie wiesz...
John Travolta poleciał do Hongkongu, aby uczyć się 

malarstwa olejnego.
Wszyscy zwrócili uwagę na twarz Travolty, „przy-

pominającą gipsową maskę z przeszczepionymi włosa-
mi”. „Ulubieniec widzów pozbawił się mimiki na rzecz 
nieco wygładzonych zmarszczek...” 

Fałszerz
TVP2 niedziela 20.00

Trzydziestokilkuletnia fizjoterapeutka Leslie 
Wright (Queen Latifah) kupiła dom, ma rodzinę 
i przyjaciół, lubi swoją pracę. Do pełni szczęścia bra-
kuje jej tylko miłości. Po jednym z meczów ligi NBA 
Leslie – fanka koszykówki – na stacji benzynowej 
udziela pomocy najlepszemu zawodnikowi ulubio-
nej drużyny. W ramach podziękowania Scott McK-
night (Cammon) zaprasza ją na urodziny. Leslie 
idzie na przyjęcie z przyjaciółką, Morgan Alexander. 
Sławny koszykarz jest zainteresowany koleżanką. 
Podczas meczu Scott doznaje kontuzji. Leslie zostaje 
jego fizjoterapeutką.

„Film został zrealizowany z myślą o konkretnej 
widowni – Afroamerykanach, którzy mają dość ko-
medii romantycznej z białasami w głównych rolach”. 

Jeden z recenzentów napisał: „Jednym z powo-
dów, dla których ludzie lubią Queen Latifah, jest to, 
że lubi siebie. W większości swoich ról promienie-
je radością. Nigdy nie była gruba. Zawsze była plus 
size. To różnica. Jest zdrowa, sprawna, nosi się pew-
nie i wygląda wspaniale”.

Pewnie nie wiesz...
Queen Latifah, nazywa sie naprawdę 

Dana Elaine Owens. Jej pseudonim ar-
tystyczny, Latifah, oznacza po arab-
sku delikatny, wrażliwy. Ma 51 lat. 
Nazywana jest „Pierwszą damą hip-
-hopu”. To amerykańska raperka, 
piosenkarka, aktorka, prezenterka 
i producentka muzyczna. Sprzeda-
ła około dwa miliony albumów na 
całym świecie. Jest jedną z pierwszych 
kobiet w muzyce hip-hopowej. 

Padła ofiarą porwania samochodu, 
w wyniku którego zastrzelono jej chłopaka. 

Starszy brat Lance Owens, który był policjan-
tem, zginął w wypadku na motocyklu, który Latifah ku-
piła mu w prezencie. Nosi kluczyk od motocykla na szyi.

Cammon to naprawdę Lonnie Rashid Lynn, ame-
rykański raper, aktor i pisarz . Wydał już 12 albumów 
muzycznych.

Wygrać miłość
TVN7 piątek 20.00

Wygrać miłość

Szczęśliwa kontuzja
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Morderstwo doskonałe

Śmiertelny trójkąt
Doskonały, trzymający w napię-

ciu thriller o miłości, zdradzie i żą-
dzy zemsty. 

Milioner Steven Taylor (Michael 
Douglas) osiągnął w życiu wszystko. 
Ma pieniądze, władzę i piękną żonę, 
Emily (Gwyneth Paltrow). Człowiek 
tak wpływowy i bogaty jak on nie 
zniósłby nawet myśli o porażce, a co 
dopiero wiadomości o zdradzie wła-
snej żony. A jednak piękna i bogata 
Emily, która na co dzień udaje ko-
chającą żonę, w rzeczywistości darzy 
uczuciem kogoś innego. Jej kochankiem jest kontrowersyjny artysta 
David Shaw (Viggo Mortensen). Gdy Steven zdobywa wystarczającą 
ilość dowodów potwierdzających niewierność żony, postanawia ze-
mścić się na niej i jej kochanku. Nie wpada jednak w złość i nie rzuca się 
na nich, by dokonać krwawej zemsty, wręcz przeciwnie, powoli i bardzo 
dokładnie opracowuje plan zbrodni doskonałej. Gdy wszystkie szcze-
góły są już dopracowane, plan zostaje wprowadzony w życie i wtedy 
właśnie okazuje się, że to ono pisze naprawdę zaskakujące scenariusze. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 128 milionów dolarów, kosztował 60 

milionów.
Obrazy w pracowni Davida są namalowane przez Viggo Mortensena.
Aby ją uspokoić i stworzyć atmosferę intymności przed nakręceniem 

scen miłosnych, Viggo Mortensen zaśpiewał Gwyneth Paltrow kilka miło-
snych piosenek, których nauczył się w Argentynie, gdy był młody. 

Michael Douglas jest 28 lat starszy od Gwyneth Paltrow.
W atelier Davida widać małą norweską flagę. Rodzice Viggo Morten-

sena poznali się w Norwegii. Jego ojciec był Duńczykiem, jego matka była 
Amerykanką, a jej ojciec Kanadyjczykiem.

Morderstwo doskonałe
Metro sobota 20.00

Turysta

Wenecki romans
Wciągający thriller z Angeliną Jolie i Johnnym Deppem w rolach głównych

Piękna femme fatale wikła amerykańskiego turystę w niebezpieczną grę. Amerykanin 
Frank przyjeżdża do Włoch, aby zapomnieć o przeżytym zawodzie miłosnym. W pociągu do 
Wenecji poznaje piękną i tajemniczą Elise. Nawiązują flirt, który szybko przeradza się w ro-
mans. Z czasem jednak okazuje się, że Elise skrywa pewien sekret. Szukający spokoju Frank 
zostaje wplątany w wojnę między rosyjską mafią, a wspieraną przez Interpol włoską policją. 
Czy jego spotkanie z Elise rzeczywiście było dziełem przypadku?

To remake (nowa wersja) udanego francuskiego kryminału (z domieszką komedii) z 2005 
roku zatytułowanego „Anthony Zimmer”. Fabuła w zasadzie jest identyczna, zmieniono tylko 
miejsce akcji – luksusowe hotele Nicei zastąpiły kanały Wenecji (zdecydowanie lepiej nadają 
się do scen akcji).

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 300 milionów dolarów, kosztował 100 milionów.
Początkowo główną rolę męską miał zagrać Tom Cruise, później Sam Worthington. Ostatecz-

nie otrzymał ją Johnny Depp.
Główną rolę żeńską miała zagrać Charlize Theron, jednak została ona zastąpiona przez An-

gelinę Jolie.
Reżyser Florian Henckel von Donnersmarck powiedział, że nie mógł się oprzeć, chciał nakręcić 

film z dwójką najbardziej czarujących aktorów świata w najpiękniejszym miejscu na świecie.
Aktorzy i ekipa, którzy mieli mieć kontakt z wenecką wodą, zostali wcześniej poddani terapii 

wzmacniającej, by uodpornić ich na bardzo zanieczyszczoną i chorobotwórczą wodę.
Angelina Jolie nosi w filmie dwanaście kostiumów.

Liberator 2

Porwany pociąg
Casey Ryback (Steven Seagal) dawno pożegnał się z karierą ko-

mandosa. Był niegdyś chlubą amerykańskich marines, dziś wiedzie 
spokojny żywot restauratora w Denver. Podróżuje superekspresem 
Grand Continental na wakacje z 17-letnią bratanicą.

Pędzący przez Góry Skaliste pociąg zostaje opanowany przez ter-
rorystów. Kierujący nimi szalony naukowiec, Travis Dane (Eric Bogo-
sian), szuka zemsty na CIA. Agent służb specjalnych został wykluczo-
ny z rządowego zespołu nadzorującego produkcję nowego typu broni 
i postanawia się odegrać. Przemienia pociąg w centrum dowodzenia, 
by przejąć kontrolę nad nowoczesnym satelitą – bronią nowej genera-
cji, która może wywoływać kataklizm. Jedynym pasażerem, który unik-
nął pojmania, jest Casey Ryback, który spróbuje powstrzymać szaleńca 
przed zniszczeniem Waszyngtonu. Pociąg zamienia się w pole bitwy, 
a czas ucieka.

Pewnie nie wiesz...
Liberator znaczy wyzwoliciel, wybawca, oswobodziciel. 
Film zarobił w kinach na świecie 104 miliony dolarów, kosztował 60 

milionów.
Podczas tej produkcji Steven Seagal zaczął nosić pas, który go wy-

szczuplał. 
Wszystkie sceny dziejące się we wnętrzu pociągu sfilmowano w studiu.
Miniatura superekspresu wykorzystana jest w kulminacyjnej, widowi-

skowej scenie katastrofy pociągu.
Jenny McCarthy, przesłuchiwana do roli w filmie stwierdziła, że Seagal 

kazał jej rozebrać się do naga, mimo że rola tego nie wymagała. Jenny była 
wybrana przez magazyn „People” jako jedna z 50 najpiękniejszych osób 
na świecie, była też na 7. miejscu listy 100 najseksowniejszych kobiet świa-
ta. Rzecznicy i prawnicy Seagala zaprzeczyli opowieści Jenny.

Liberator 2
TV Puls piątek 20.00

Turysta
Polsat sobota 22.55
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Zajmują się malarstwem, filmem, 
muzyką, tańcem… Są wśród nich 
publicyści i aktorzy, rękodzielnicy, 
a nawet znawczyni dworskiej kuchni 
Branickich. W piątek (12.02) 23 
osoby związane z podlaską kulturą 
odebrały stypendia artystyczne 
Marszałka Województwa 
Podlaskiego na rok 2021. Marszałek 
Artur Kosicki przekazał je laureatom 
podczas uroczystości w Muzeum 
Podlaskim w Białymstoku.

- Serdecznie państwu gratu-
luję uzyskania stypendiów, ale 
przede wszystkim, w imieniu 
własnym i zarządu wojewódz-
twa, pragnę podziękować. To, 
co robicie, zasługuje na najwięk-
sze uznanie. Wasza praca, pasja 
rozwija i promuje nasz region. 
A ja zawsze podkreślam, że kul-
tura, obok sportu, jest najlepszą 
promocją - mówił Artur Kosic-
ki, otwierając galę. - Wspieranie 
przedsięwzięć kulturalnych jest 
dla obecnego zarządu wojewódz-
twa sprawą wielkiej wagi. Chce-
my, aby z roku na rok tych sty-
pendiów było coraz więcej i żeby 

były coraz wyższe. Ubiegły rok 
był bardzo ciężki, ale cały czas 
dbamy o to, aby zakres i obszar 
tego wsparcia był coraz większy – 
dodał marszałek.

Stypendia półroczne przy-
znano ośmiu osobom. Każda 
z nich otrzyma po 7 tys. zł wspar-
cia na realizację swoich pro-
jektów. Natomiast po 10 tys. zł 
otrzymają laureaci stypendiów 
rocznych. Łącznie na stypendia 
dla osób dorosłych uzdolnionych 
artystycznie Zarząd Wojewódz-
twa Podlaskiego przeznaczył 206 
tys. zł.

Filmy, katalogi, biżuteria

Jednym z tegorocznych sty-
pendystów jest Dominik Soło-
wiej – dziennikarz, publicysta, 
reporter od wielu lat współpra-
cujący z podlaskimi instytucjami 
kultury. Pieniądze pomogą mu 
zrealizować projekt „Krajobraz 
Podlasia: 12 filmów o 12 miej-
scowościach województwa pod-
laskiego”. 

- Jestem szczęśliwy i dumny, 
że mój projekt otrzymał stypen-
dium Marszałka Województwa 
Podlaskiego – mówił Dominik 
Sołowiej. -   Dzięki stypendium 
przygotuję 12 filmów promo-
cyjnych, poświęconych 12 miej-

scowościom województwa pod-
laskiego. Chciałbym dzięki nim 
pokazać wyjątkowość naszego 
regionu oraz wyjątkowość miesz-
kańców, dzięki którym Podla-
skie jest przestrzenią niezwykłą. 
Można tu żyć, pracować, rozwi-
jać pasje i odpoczywać od zgiełku 
miasta. Mam nadzieję, że moje 
działania filmowo-promocyjne 
sprawią, że Podlaskie stanie się 
jeszcze bardziej popularne, także 
poza granicami województwa – 
podkreślał.

Stypendium roczne otrzy-
mał też m.in. Kamil Lesz-
czyński. Dzięki wsparciu 
zrealizuje unikatowe przedsię-
wzięcie. Autor zamierza stwo-
rzyć i opracować katalog nazwisk 
historycznych mieszkańców Cie-
chanowca – miejscowości, z któ-
rej sam pochodzi. 

- Ten katalog stanie się póź-
niej częścią słownika, który bę-
dzie wydany w formie drukowa-
nej – mówił stypendysta.

Wśród  docenionych przez 
marszałka artystów  znalazła się 
też Jolanta Polowczyk, która 
projektuje biżuterię. W ramach 
stypendium stworzy kolekcję 
inspirowaną podlaskimi moty-
wami. 

- To projekt, który będzie łą-
czył dawny haft podlaski i dzi-
siejszą sztukę biżuteryjną. Chcę 
zaprojektować i stworzyć kolek-
cję biżuterii, która stanie się dzi-
siejszym wydaniem tamtejszych 
wzorów – informowała Jolanta 
Polowczyk.

Spotkanie miało, z oczywi-
stych względów, nieco skrom-
niejszy charakter niż zazwyczaj, 
ale dzięki zniesieniu części ogra-
niczeń spowodowanych pan-
demią, wręczenie certyfikatów 
mogło odbyć się z udziałem lau-
reatów. 

A oto wszyscy laureaci:

STYPENDYŚCI PÓŁROCZNI:
TOMASZ BRAŃSKI - biało-

stocki rysownik, karykaturzysta. 
Tworzy portrety historycznych 
i współczesnych osobistości, 
zasłużonych dla rozwoju spo-
łecznego i ekonomicznego Bia-
łegostoku i Województwa Podla-
skiego, ponadto portretuje osoby 
fizyczne.

Program stypendialny: „Nora 
Ney i Stare Kino w przedwojen-
nym Białymstoku” – historyczna 
i artystyczna wizualizacja dorob-
ku przedwojennego kina Białe-
gostoku i regionu oraz czołowej 
w tym okresie postaci – Nory 
Ney.

CEZARY CHWICEWSKI - wielo-
płaszczyznowy twórca, marketin-
gowiec, reżyser, offowy wodzirej. 
Wielokrotnie nagradzany za dzia-
łalność kreatywną.

Program stypendialny: „Mu-
zyka Podlasia – synergia nowo-
czesności i tradycji” –  stworze-
nie cyfrowej antologii podlaskiej 
muzyki w postaci słuchowiska.

ANNA DOMALEWSKA -  aktor-
ka etatowa w Teatrze Lalki i Ak-
tora „Kubuś” w Kielcach. Współ-
założycielka nieformalnej grupy 
teatralnej Teatr Rudzi.

Marszałek wręczył stypendia  
artystyczne na 2021 rok

Dominik Sołowiej, były 
współpracownik Telewizji Narew,  
to jeden ze stypendystów marszłaka 
województwa podlaskiego
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Program stypendial-
ny:  „Pszczoły – czytanie perfor-
matywne oraz program eduka-
cyjny dla dzieci”. 

KATARZYNA DOMALEW-
SKA - pracuje w Teatrze Kameral-
nym w Bydgoszczy. Ponadto uży-
cza głosu lektorsko i dubbinguje.

Program stypendialny:  „Moi 
poeci – kompozycja muzyki do 
wierszy poetów polskich”.

JOANNA JANUSZKIEWICZ 
-  pedagog, kulturoznawca. Od 
roku 2020 tworzy program kuli-
narny „Gotuj z Historią”.

Program stypendialny: „Bra-
nicki od kuchni” –  przygotowa-
nie 4 odcinków programu histo-
ryczno-kulinarnego.

RADOSŁAW KOPER -  Muzyk 
orkiestrowy (pierwszy głos) ope-
ry i Filharmonii Podlaskiej. Czło-
nek białostockich zespołów ka-
meralnych.

Program stypendialny:  Kla-
syka odkrywana na nowo – au-
torskie opracowanie i prezenta-
cja „Pieśni kurpiowskich” Karola 
Szymanowskiego.

KAZIMIERZ PAWCZYŃSKI 
-  kierownik, choreograf, kon-
sultant Zespołu Pieśni i Tańca 
„Łomża” w Regionalnym Ośrod-
ku kultury w Łomży.

Program stypendialny:  „Ta-
niec polski” – praca badawczo-
-doświadczalna nad genezą. Pu-
blikacja wyników doświadczeń.

MONIKA STPICZYŃSKA - ar-
tystka wizualna, poruszają-
ca się w różnych dziedzinach 
sztuki. Zajmuje się fotografią, 
kolażem artystycznym, reżyse-
ruje filmy.

Program stypendialny: „Zlep-
ki – album kolaży artystycznych”.

STYPENDYŚCI ROCZNI:
JOANNA BRZOZKO -  pasjo-

natka malarstwa. Maluje pejzaże 
i kulturę romską dla siebie i ro-
dziny.

Program stypendialny: „Kul-
tura romska w malarstwie Joanny 
Brzozko” – wystawa 20 prac ma-
larskich o tematyce romskiej.

JERZY CHMIELEWSKI - od 30 
lat redaktor naczelny miesięcz-
nika Czasopis. Zredagował wiele 
tytułów książkowych, poświęco-
nych literaturze, historii i folklo-
rowi z polsko-białoruskiego po-
granicza na Podlasiu.

Program stypendialny: „La-
topis Ostrowia Wielkiego i ziemi 
kryńskiej” –  powstanie unikato-
wej monografii obejmującej kil-
kusetletnie dzieje osady Ostrów 
oraz ważne wydarzenia histo-
ryczne i zjawiska społeczne 
w okolicy, na ziemi kryńskiej.

MAREK CICHUCKI -  pracował 
w licznych teatrach dramatycz-
nych w Polsce i za granicą, od 
2017 w Teatrze Dramatycznym 
im. Aleksandra Węgierki w Bia-
łymstoku. W swoim życiorysie 
posiada także obszerną pracę pe-
dagogiczną i popularyzatorską.

Program stypendialny: 
„Świat jest teatrem, aktorami lu-
dzie?” –  cykl warsztatów filmo-
wo-multimedialnych dla dzieci 
i młodzieży województwa pod-
laskiego.

JAN GODLEWSKI – autor licz-
nych wystaw w Polsce w latach 
2008-2018. Laureat wielu kon-
kursów.

Program stypendialny:  Za-
kres.  Zaprojektowanie i wyko-
nanie szeregu innowacyjnych 
sprzętów, które ułatwią codzien-
ne życie osobom w podeszłym 
wieku.

KAMIL LESZCZYŃSKI - Dyrektor 
Biura Łomżyńskiego Towarzystwa 
Naukowego im. Wagów. Współre-
alizator warsztatów genealogicz-
nych z cyklu „Skąd nasz ród” oraz 
zajęć edukacyjnych dla młodzieży 
o tematyce historycznej.

Program stypendialny: Opra-
cowanie Katalogu nazwisk miesz-
kańców parafii Ciechanowiec. 
Część I (wiek XVII).

ROBERT MARAT -  prowadzi 
klasę fortepianu w Akademii 
Muzycznej w Łodzi, od 15 lat 
jest nauczycielem Zespołu Szkół 
Muzycznych w Białymstoku. 
Prowadzi ożywioną działalność 
koncertową, występuje z orkie-
strami symfonicznymi jako soli-
sta, z recitalami pianistycznymi, 
jako kameralista często towarzy-
szy śpiewakom.

Program stypendialny:  Na-
granie płyty i materiałów video 
z muzyką kompozytorów pol-
skich do poezji Kazimierza Prze-
rwy-Tetmajera wraz z koncertem 
promocyjnym.

MAŁGORZATA TROJANOWSKA 
- Laureatka wielu konkursów wo-
kalnych.  Współpracuje ze znako-
mitymi dyrygentami i zespołami 
filharmonicznymi. Ponadto gości 
na wielu festiwalach muzycznych 
w regionie i w Polsce. 

Program stypendialny:  we 
współpracy z Panem Robertem 
Marat  -  Nagranie płyty i mate-
riałów video z muzyką kompo-
zytorów polskich do poezji Kazi-
mierza Przerwy-Tetmajera wraz 
z koncertem promocyjnym.

PIOTR OSTROWSKI -  Założy-
ciel zespołu wokalno-instrumen-
talnego „Harmonica” przy Cen-
trum Kulturalno-Bibliotecznym 
w Sokołach, prowadzi również 
grupę dzieci i młodzieży, które 

przygotowuje do dalszej przygo-
dy z muzyką. Od wielu lat pro-
wadzi współpracę z Chórem Uni-
wersytetu w Białymstoku oraz 
prowadzi działalność jako na-
uczyciel gry na gitarach: klasycz-
nej, akustycznej i elektrycznej.

Program stypendialny: „Stan-
dardy rozrywkowe na gitarę kla-
syczną”.  Opracowanie utworów 
na gitarę solową bądź duet gita-
rowy. Efektem będzie koncert 
w Centrum Kulturalno-Biblio-
tecznym w Sokołach.

JOLANTA POLOWCZYK -  pa-
sjonuje się rękodziełem i inną 
twórczością przekazywaną 
z pokolenia na pokolenie, a tak-
że muzyką i śpiewem. W 2019 
roku otworzyła własną dzia-
łalność gospodarczą i autorską 
pracownię biżuterii handmade 
w Sokołach pod marką SROKA 
PROJEKT. Pod marką kryją się 
unikatowe, ręcznie wykonywa-
ne dodatki dla kobiet, które   są 
oryginalne, eleganckie, nieco-
dzienne.

Program stypendialny: „Pod-
laskie motywy w biżuterii” – ele-
gancka kolekcja biżuterii inspi-
rowanej dawnymi, podlaskimi, 
haftowanymi motywami ludo-
wymi.

JERZY RAJECKI -  prowadzi 
fanpage fotografii pn. „Klima-
ty Podlasia”, wydawca albumu 
„Klimaty Podlasia” w roku 2020. 
Współpracował przy archiwizacji 
rękodzieła przy programie „Hi-
storia utkana z nici” oraz współ-
pracuje z czasopismem tury-
stycznym „Lovetravelpoland”.

Program stypendialny: „Wie-
lokulturowość Podlasia” – album 
fotograficzny składający się z 200 
fotografii ukazujących specyfikę 
naszego regionu.

SZCZEPAN SKIBICKI -  Czło-
nek grupy „Go-Podlasie”. Foto-
grafuje od 1996  roku, filmuje od 
2012 r.   Zawodowo starszy spe-
cjalista do spraw grafiki i filmów 
w Muzeum Wojska w Białymsto-
ku. Laureat wielu festiwali i kon-
kursów krajowych i międzynaro-
dowych.

Program stypendialny: Noc 
zaduszna.  Projekt filmowy re-
alizowany w technice timelapse 
przez ostatnie sześć lat na róż-
nych cmentarzach w Białymsto-
ku, Supraślu, Wasilkowie oraz 
innych miejscowościach w Pod-
laskiem.

DOMINIK SOŁOWIEJ -  dzien-
nikarz, publicysta, reporter 
i specjalista ds. marketingu 
i promocji. Na co dzień prowadzi 
Agencję Reklamową Studio DS. 
Info w Białymstoku. Od wielu lat 
w Książnicy Podlaskiej prowa-
dzi spotkania poświęcone kultu-
rze. Jako filmowiec i wykładow-
ca współpracuje z białostockimi 
i podlaskimi stowarzyszeniami 
i instytucjami kultury.

Program stypendialny: Kra-
jobraz Podlasia: 12 filmów o 12 
miejscowościach województwa 
podlaskiego.  Filmy będą miały 
reporterski charakter, tzn. będą 
zrealizowane dynamicznie, z cie-
kawym, niebanalnym montażem.

BARTOSZ TRYZNA  -  opera-
tor kamery i montażysta w TVP 
Białystok. Ponadto współpracu-
je z licznymi organizacjami spo-
łecznymi jako reżyser filmów do-
kumentalnych i promocyjnych. 
Realizuje we własnym zakresie 
filmy dokumentalne i fabularne. 
Pisze scenariusze i reportaże.

Program stypendialny: „Moja 
ciocia Wiedźma”  – krótkome-
trażowy film oparty na wspo-

mnieniach kobiety, której cio-
cia zajmowała się, jako pierwsza 
w regionie,  walką o prawa kobiet 
na Podlasiu.

EWA MARIA WOLSKA -  re-
żyserka, lalkarka. Założycielka 
Teatru FRAKTAL, realizujące-
go niezależne, eksperymentalne 
projekty, eksplorujące poetyc-
ki potencjał teatru lalkowego 
i plastycznego. Zajmuje się two-
rzeniem scenografii i lalek oraz 
interesuje się filmem animowa-
nym.

Program stypendialny: „Pup-
petTears” – stworzenie filmu ani-
mowanego poświęconego tema-
towi łez i płaczu, rozumianych 
jako najszczerszy wyraz naszych 
emocji: radości, żalu i smutku. 
Film będzie trwał ok. 10 minut.

CELINA ZUBRYCKA -  nauczy-
cielka języka polskiego w   szko-
le podstawowej od 24 lat, od 
trzech lat również bibliotekarz 
i nauczyciel wspomagający. Pra-
cuje z uczniami o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. Autorka 
bajek terapeutycznych, które są 
publikowane  regularnie w Inter-
necie.

Program stypendialny: „Bajki 
terapeutyczne o wartościach”  – 
bajki terapeutyczne dla dzieci 
w wieku 7-10 lat.

Warto dodać, że stypendia 
artystyczne przyznano też 150 
dzieciom. Tu pula wyniosła 450 
tys. złotych.

Łącznie na stypendia arty-
styczne na 2021 r. dla uzdolnio-
nych dzieci i dorosłych Zarząd 
Województwa Podlaskiego prze-
znaczył  656 tys. złotych. 

ANETA KURSA
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Sztandar chwały
Metro niedziela 22.10

Sztandar chwały

Bitwa  
na wyspie

Jedno z najsłynniejszych wo-
jennych zdjęć wykonanych przez 
fotografa Joego Rosenthala prezen-
tuje pięciu żołnierzy amerykańskiej 
marynarki wojennej i jednego sanitariu-
sza, którzy po zwycięskiej bitwie o wyspę 
Iwo Jimę (Wyspa Siarczana) zatykają amery-
kańską flagę na górze Suribachi. Film przedstawia 
prawdziwą historię żołnierzy, konfrontując ich bo-
haterstwo i rzeczywiste wydarzenia jednej z najkrwaw-
szych bitew drugiej wojny światowej z propagandą upra-
wianą przez amerykański rząd.

Bitwa o Iwo Jimę miała miejsce w lutym 1945 roku. Ta nie-
wielka wysepka wulkaniczna, wielka sterta pyłu i popiołu, bro-
niona była przez 22-tysięczny korpus japoński. Wykorzystując na-
turalne ukształtowanie terenu Japończycy zamienili ją w twierdzę, bo 
mogła się stać dla Amerykanów znakomitą bazą wypadową do nalotów 
na terytorium wroga (Tokio!). Ten moment wojny był szczególny dla 
walczących stron: Iwo Jima byłaby pierwszym skrawkiem lądu należą-
cym do Japonii, na którym stanęli Amerykanie. Japończycy bronili się 
desperacko, ale bez nadziei – wiedzieli, że odsiecz nie nadejdzie. W tej 
bitwie zginęło blisko 30 tys. ludzi – 22 tys. Japończyków i 7 tys. Amery-
kanów – a ostatnie gniazda oporu zdobyto po blisko 40 dniach!

Tylko trzech z sześciu żołnierzy obecnych na owej fotografii prze-
żyło i wróciło do ojczyzny. Ich nowym zadaniem było zachęcanie Ame-
rykanów do finansowego wspierania wojny. Na Iwo Jimie modlili się 
o życie, zaś w Ameryce zaczęli odczuwać wyrzuty sumienia, że pozo-
stawili swych kolegów, którzy dalej walczyli na wyspie. Jakaś cząstka 
ich samych pozostała na zawsze na czarnych piaskach Iwo Jimy i już 
nigdy nie pozwoliła im wrócić do normalnego życia sprzed wcielenia 
do armii...

Między światami

Królicza 
nora

Nicole Kidman zachwyca w najlep-
szej roli w jej dorobku aktorskim. Za rolę 
matki została nominowana do Złotego 
Globu, a także do Oscara. 

Becca i Howie Corbettowie tracą 
4-letniego syna Danny'ego, który wpada 
pod koła samochodu, kiedy wybiega na 
ulicę goniąc swego psa. Becca pragnie jak 
najszybciej pozbyć się rzeczy zmarłego 
dziecka i sprzedać dom. Howie (Aaron 
Eckhart) próbuje jednak ją powstrzy-
mać, nie chce stracić niczego, co przy-
pomina mu syna. Stara się też namówić 
żonę na drugie dziecko, ale ona zdecydo-
wanie odmawia. 

Małżeństwo zaczyna się rozpadać. 
Tymczasem Becca spotyka się z Jaso-
nem, nastoletnim sprawcą wypadku, 
w którym zginął jej syn. Chłopak czuje 
się winny śmierci Danny'ego i próbuje 
pomóc pogrążonej w bólu matce dziec-
ka. Nastolatek rysuje komiks z króliczą 

norą, przez którą można się dostać 
do „równoległego świata”, aby tam 
spotkać tych, którzy odeszli. 

Pewnie nie wiesz...
Aaron Eckhart został wybrany 

osobiście przez Nicole Kidman do roli 
jej męża.

Aaron Eckhart brał udział w spo-
tkaniu grupy wsparcia dla rodziców, 
którzy stracili dziecko. Opowiedział 
historię swojego bohatera i obserwował 
reakcje członków grupy.

Reżyser, John Cameron Mitchell 
w wieku 14 lat stracił swojego 10-let-
niego brata, który umarł na serce. „To 
było nagłe, nieoczekiwane wydarzenie. 
Na zawsze uformowało rodzinę, a wy-
chodzenie z niego trwa nadal”.

Miles Teller (gra sprawcę wypad-
ku) zaprzyjaźnił się podczas produkcji 
z Nicole Kidman i jej mężem Keithem 
Urbanem, piosenkarzem country, gi-
tarzystą. Razem kiedyś wystąpili na 
scenie.

Między światami
TVP Kultura sobota 20.00, 

niedziela 13.40
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Zmagania udręczonej, osamotnionej 
kobiety, której odebrano nadzieję na po-
wrót do żywych.

Eugenia (Emily Watson) jest osobą 
niezwykle prawą, która potrafi zachować 
indywidualizm i pozostać wierna wy-
znawanym wartościom. Scenariusz filmu 
powstał na podstawie wstrząsających 
wspomnień Eugenii Ginzburg z lat ponie-
wierki w stalinowskich więzieniach i obo-
zach pracy. Rosyjska pisarka żydowskiego 
pochodzenia, ofiara wielkiego terroru 
w ZSRR, opisała w książce swoje drama-
tyczne losy, dając tym samym jedno z naj-
ważniejszych świadectw obozów Kołymy. 

Jest rok 1937, od trzech lat w Ro-
sji trwa wielka czystka. Stalin likwiduje 
wszystkich przeciwników, dochodzi do 
licznych aresztowań. Główna bohaterka 
filmu, Eugenia Ginzburg, wykładowczy-
ni literatury na uniwersytecie w Kazaniu, 
ideowa komunistka, wiedzie dostanie ży-

cie wraz z mężem, wysokim działaczem 
partyjnym. Kiedy zostaje aresztowany jej 
bliski przyjaciel, profesor literatury, Eu-
genia nie wyrzeka się znajomości z nim, 
przez co również znajdzie się niespodzie-
wanie w kręgu podejrzanych, staje po złej 
stronie. Pewna swego, chce bronić swoich 
racji i postanawia interweniować w Mo-
skwie, na samej górze. Napotkana w po-
ciągu sympatia z dawnych lat, doradza jej 
ucieczkę, ale Żenia nie zamierza rezygno-
wać z walki o prawdę i sprawiedliwość, 
za co przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę. 
Po miesiącach tortur i niekończących się 
przesłuchań Eugenia dostaje wyrok 10 lat 
zesłania na roboty w obozie pracy. Wraz 
z innymi towarzyszkami niedoli trafia na 
Kołymę. Tam przeszła piekło, ale i spo-
tkała człowieka, którego z wzajemnością 
pokochała.

Wichry Kołymy
TVP Historia sobota 23.40

Wichry Kołymy

Po złej 
stronie

Whiskey, Tango, Foxtrot

Afgańskie 
przygody

Oparty na faktach film wojenny utrzymany 
w komediowym tonie. Kim Barker jest dzienni-
karką kanału informacyjnego w jednej z nowo-
jorskich stacji telewizyjnych. Stacja poszukuje 
reportera, który pojedzie do Afganistanu. Ponie-
waż kariera Kim utknęła w martwym punkcie, 
a życiem osobistym dawno zawładnęła rutyna, 
dziennikarka postanawia skorzystać z szansy na 
odmianę i podejmuje się tego zadania, choć nie 
bez lęku. Bez sentymentów zostawia dotychczaso-
we sprawy, a nawet chłopaka Chrisa, który ciągle 
podróżuje i rzadko się widują. 

I tak w 2003 roku Kim Barker rzuca bezpieczną 
pracę za biurkiem i wyjeżdża na trzy miesiące do Ka-
bulu, na spotkanie wielkiej niewiadomej. W Afgani-
stanie ma nakręcić materiał, który pokaże widzom, 
jak żyją Afgańczycy dwa lata po amerykańskiej in-
wazji. Kraj wciąż jest ogarnięty wojną, jednak ludzie 
próbują żyć normalnie i z ufnością patrzą w przy-
szłość. W codziennej pracy Kim przeplatają się róż-
ne sytuacje, czasem dramatyczne, czasem wesołe. 
Jest zakwaterowana wraz z międzynarodową ekipą 
dziennikarzy. Zaprzyjaźnia się ze znaną korespon-
dentką BBC i niezależnym fotografem, Szkotem. 
Mimo grożącego niebezpieczeństwa, Kim fascynuje 
ta praca, zostaje w Afganistanie znacznie dłużej, niż 
przewidywał kontrakt.

Dlaczego taki tytuł? „Whisky”, „tango” i „foxtrot” 
oznaczają litery W, T i F w międzynarodowym sys-
temie literowania (używanym przez NATO, wojsko 
i policję). „WTF” to skrót oznaczający po angielsku 
„What the F... ”, a to znaczy, delikatnie mówiąc, „Co 
do cholery?”

Whiskey, Tango, Foxtrot
TVP2 niedziela 21.45

Frantic

Gdzie jest żona?
Światowej sławy amerykański kardiochirurg Dr. Ri-

chard Walker (Harrison Ford) przybywa wraz z żoną na 
sympozjum naukowe do Paryża. W czasie, gdy lekarz bie-
rze prysznic, jego żona znika z pokoju hotelowego. Aby ją 
odnaleźć, musi stawić czoła obcemu językowi i obcemu 
miejscu, obojętności policji, nadgorliwości biurokratów. 
Poproszone o pomoc władze są przekonane, że Sondra go 
opuściła. Ale nowojorczyk wie, że to musiało być porwa-
nie. Kolejne znajdywane przez Richarda wskazówki pro-
wadzą ku miejscom, w których bywają tylko przestępcy. 
W jednym z takich miejsc zdesperowany mężczyzna spoty-
ka Michelle (Emmanuelle Seigner), która, jak się wkrótce 
okazuje, nie pojawiła się na jego drodze przez przypadek.

Główną rolę ogrywa klimat ujmującego, ale i posiadają-
cego mroczne strony Paryża, który fantastycznie sprawdza 
się jako tło dla tej historii. Jest brudny, niebezpieczny, fa-
scynujący i piękny.

Pewnie nie wiesz...
Frantic znaczy szalony, oszalały, gorączkowy, paniczny, 

szaleńczy, wściekły.
Do roli Dr. Richarda Walkera rozważani byli Jeff Bridges, 

Kevin Costner i Dustin Hoffman.
Emmanuelle Seigner przyznała w wywiadzie, że przed 

przystąpieniem do zdjęć nie miała pojęcia, kim jest Harrison 
Ford. Tłumaczyła ten fakt młodym wiekiem (podczas kręce-
nia filmu miała tylko 19 lat) oraz pochodzeniem z rodziny 
związanej z teatrem, nie z kinem.

Był to pierwszy film Polańskiego, w którym zagrała Em-
manuelle Seigner. Po wspólnej pracy nad tym filmem, pobrali 
się 30 sierpnia 1989 roku.

W samochodzie, który prowadziła Seigner był drugi ze-
staw pedałów, które mógł używać pasażer. Obawiano się, czy 
młoda aktorka da radę bezpiecznie jeździć w czasie kręcenia.

Frantic
Metro piątek 22.10
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Angry birds

Zielony wróg
Na spokojnej i pełnej uroku egzotycznej wy-

spie mieszka szczęśliwe stado kolorowych pta-
ków, które nie potrafią latać.Wśród nich jest po-
rywczy Czerwony, który musi uczęszczać na kurs 

panowania nad gniewem, jest też szybki jak wiatr 
Chuck i wybuchowy Bomba. Pewnego dnia idyllę 
mieszkańców wyspy przerywa przyjazd... tajem-
niczych zielonych świnek. Kiedy wyspa zostaje 
zaatakowana przez wredne zielone świnie, przy-
jaciele będą musieli stawić im czoła.

Angry birds
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 12.10

Kraina lodu

Niech będzie 
wiosna

Królestwo Arendelle spowiła wieczna 
zima. Jest to efekt czarów Królowej Śnie-
gu, Elsy, która nie potrafi kontrolować 
niezwykłych mocy. Na ratunek bajkowej 
krainie wyrusza Anna, młodsza siostra 

władczyni. W wyprawie towarzyszą jej 
mieszkaniec gór Kristoff, renifer Sven 
i pocieszny bałwanek Olaf. W czasie peł-
nej niebezpieczeństw podróży bohate-
rowie przeżyją wielką zamieć, staną oko 
w oko z wilkami i spotkają magiczne trol-
le. Okaże się, czy uda im się odnaleźć nie-
obliczalną Elsę i uwolnić królestwo spod 
panowania zimy.

Kraina lodu
Polsat piątek 20.00, niedziela 12.45

Uwolnić orkę

Krnąbrna dwójka 
Historia nietypowej pary przyjaciół: dwunastoletniego 

chłopca Jessego i siedmiometrowej, ważącej cztery tony orki 
Willy'ego. 

Jesse jest trudnym dzieckiem. Matka porzuciła go po po-
rodzie, a chłopiec poszedł do domu dziecka. Uciekł z placówki 
i włóczył się z podobnymi mu rozbitkami. W końcu trafił do ro-
dziny zastępczej, ale nie może znaleźć porozumienia z opiekuna-
mi. Orka Willy też została oddzielona od rodziców. Wzięto ją do 
oceanarium, w którym miała być główną atrakcją, ale nikt nie jest 
w stanie jej wytresować. Losy zbuntowanego chłopca i zwierzę-
cia splatają się, gdy Jesse zostaje przyłapany na malowaniu graffiti 
w oceanarium.

Uwolnić orkę 
Metro sobota 14.40

Dalsze części filmu: 
Uwolnić orkę 2, Metro, niedziela 14.35, 
Uwolnić orkę 3, TVN7 niedziela 13.55.

Książę Czaruś

Osaczony miłością
Gdy książę Czaruś był dzieckiem, niegodziwa wiedźma rzuciła 

na niego urok: każda napotkana przez młodzieńca dziewczyna zako-
cha się w nim bez pamięci. Śpiąca Królewna, Kopciuszek, królewna 
Śnieżka – każda z nich wierzy, że przystojny książę wybrał ją na żonę. 
Król, ojciec Czarusia, ma dosyć chaosu panującego w królestwie 
i stawia synowi ultimatum. Czaruś musi znaleźć prawdziwą miłość 
i ustatkować się; w przeciwnym wypadku straci prawo do tronu. 
Młodzieniec, wspierany przez złodziejkę Laurę, wyrusza w podróż, 
aby znaleźć sposób na zdjęcie klątwy.

Książę Czaruś
TV Puls2 sobota 18.25, niedziela 10.35
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Nowa 
sala, nowe 
możliwości

29 października 2019 roku z krajo-
brazu Łomży zniknęła stara sala gim-
nastyczna przy Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Władysława Broniewskiego 
w Łomży. 

Sala stała tu od 1958 roku, 
czyli ponad 61 lat. Teraz na jej 
miejscu wyrósł nowoczesny 
obiekt o powierzchni 1500 m2. 
Trwają właśnie prace wykoń-
czeniowe i wyposażanie obiek-
tu w sprzęt sportowy oraz pra-
ce przy budowie 800 m2 boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni 
poliuretanowej.

Nowy obiekt to nowe możliwości 
dla uczniów

Rozpoczął się właśnie nabór 
do 1 klas. Szkoła Podstawowa nr 
2 im. Władysława Broniewskie-
go w Łomży nowym uczniom 

proponuje dodatkowe zajęcia 
w ramach innowacji pedagogicz-
nej - piłka nożna dla chłopców 
oraz zajęcia fitness dla dziewcząt. 
Jest to projekt obejmujący dodat-
kowe godziny specjalistycznych 
zajęć, dający możliwość rozwo-
ju i treningu najmłodszym dzie-
ciom na super nowoczesnej, wła-
snej sali i własnym boisku pod 
okiem wyspecjalizowanej kadry 

dydaktycznej i  trenerskiej. Za-
jęcia te pozwolą dzieciom zacie-
śnić więzy społeczne, rozwinąć 
wyobraźnię, wzmocnić mięśnie, 
nabrać pewności siebie, rozwijać 
koordynację, równowagę i ela-
styczność ciała, poprawią zdolno-
ści motoryczne i zręczność oraz 
pozwolą nabierać świadomości 
własnego ciała i zadbać o zdrowie 
przy doskonałej zabawie.

Jak przekonuje dyrekcja 
i nauczyciele szkoły to właśnie 
ich placówka wspiera rodzi-
ców w wychowaniu dzieci, uczy 
i bawi. Stwarza warunki do ak-
tywnego zdobywania wiedzy. 
Daje możliwości i przestrzeń, by 
pod okiem specjalistów najmłod-
si osiągali sukcesy edukacyjne 
i sportowe oraz rozwijały swoje 
zainteresowania i pasje.

-  To tu Wasze skarby objęte są 
profesjonalną opieką pedagogicz-
ną, psychologiczną i logopedycz-
ną, mogą korzystać ze stołówki 
i świetlicy szkolnej. Nowa wła-
sna sala to dodatkowy atut. To tu 
oszlifujemy Twój diament i nada-
my mu blask brylantu. Sukces 
ucznia naszym celem – zapew-
nia kadra pedagogiczna ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Łomży. 
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Teatr  
wraca do gry

Po długiej przerwie podyktowanej obo-
strzeniami z wielką radością Teatr Lalki 
i Aktora w Łomży otwiera swoją scenę. Jak 
przekonuje dyrektor Jarosław Antoniuk 
oraz aktorzy czas rozstania wypełnili pracą 
nad zbliżającą się premierą, wznowieniami 
i nowymi projektami, które widzowie mogli 
oglądać online. 

- Bardzo dziękujemy za każde 
z wielu tysięcy wyświetleń. Wszystkie 
w równej mierze motywowały nas do 
pracy artystycznej! Doskonale zdaje-

my sobie jednak sprawę, że nic nie za-
stąpi wizyty w Teatrze – przyznają ak-
torzy z TLiA w Łomży.

W związku z tym łomżyński teatr 
lalek przygotował następujące spekta-
kle: 

20.02 - godz. 17:00 - Magiczny sklep
21.02 - godz. 11:00 - Magiczny sklep

„Magiczny sklep” jest poetyc-
ką opowieścią, która przenosi nas 
w świat iluzji, fantazji i wyobraźni. 
Jest jednocześnie podróżą dorosłego 
człowieka w świat retrospekcji, dzie-
ciństwa, sentymentalnych przedmio-

tów, marzeń sennych. Spektakl łączy 
w sobie teatralną baśń, sztukę iluzji 
i teatr formy.

W związku z obowiązkiem dosto-
sowania się do warunków prezentacji 
wydarzeń artystycznych TLiA w Łom-
ży uprzejmie informuje, że na spekta-
kle ma dostępną ograniczoną ilość 
miejsc na sali widowiskowej (max. 
50% miejsc na sali). Zwraca się zatem 
z uprzejmą prośbą o wcześniejszą re-
zerwację telefoniczną biletów.

Rezerwacje przyjmuje  
Biuro Organizacji Widowni:
tel. 86 216 31 93, 666 383 704

Wspomnienie poety
Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łom-
ży zaprasza na koncert poetycki, który odbędzie się 3 marca 
2021 roku, o godzinie 18:30. W programie poezja Henryka 
Gały, A. Vivaldi, M. Radziwił, H.Czyż. Gościem specjalnym 
koncertu będzie Dariusz Szada-Borzyszkowski. Łmżyńskich 
filharmoników poprowadzi Jan Miłosz Zarzycki. Transmisję 
koncertu będzie można oglądać na stronie internetowej 
www.filharmonia.lomza.pl. 

DARIUSZ SZADA-BORZYSZKOWSKI
Urodzony 17 października 1959 roku w Osię-

cinach na Kujawach, reżyser teatralny i telewi-
zyjny, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Bydgoszczy, na kierunku pedagogika kultural-
no oświatowa w 1984 roku i reżyserii teatralnej 
w Sankt Petersburskiej Akademii Teatru, Muzy-
ki i Filmu w 1992 roku. W sezonach 1982-1984 
adept i inspicjent w Teatrze Polskim w Bydgosz-
czy. W sezonie 1984-1985 adept w Teatrze im. 
Aleksandra Fredry w Gnieźnie. W sezonach 
1985-1987 inspicjent w Teatrze Dramatycznym 
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Tłu-
macz współczesnej dramaturgii rosyjskiej. Reali-
zator między innymi prapremier polskich teatral-
nych sztuk Aleksieja Słapowskiego „Kobieta nad 
nami „ z Adrianną Biedrzyńską w Teatrze Drama-
tycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku 
, Niny Sadur „Jedź”, w Białostockim Teatrze Lalek, 
czy Jana Jakuba Należytego „Ta cisza to ja” z Jac-
kiem Kawalcem w warszawskim teatrze „ Kamie-
nica”. Ostatnią realizacją teatralną jest spektakl 
zagrany przeszło 500 razy w całej Polsce i Kana-
dzie: „Andropauza – męska rzecz”, wg Jana Jaku-
ba Należytego z udziałem Macieja Damięckiego, 
Marka Siudyma, Ryszarda Kotysa, Dariusza Gna-
towskiego, Piotra Skargi, Michała Pietrzaka, Jacka 
Kawalca i Andrzeja Beja Zaborskiego.

Współreżyser fabularnych   widowisk telewizyj-
nych: „Przeszkody – Herb”, „Przeszkody – Wybory” 
na antenę TVP3 i pełnometrażowego filmu telewi-
zyjnego pt. „ Tutejsi „ według dramatu Janki Kupały 
na antenę TV Bielsat.

Przez wiele lat autor, reżyser i wydawca telewizyj-
nych programów na żywo, z udziałem wielu prowa-
dzących i gości programów. Organizator koncertów 
z udziałem wielu artystów krajowych i zagranicz-
nych. Autor i reżyser wielu filmów dokumentalnych 
o tematyce kulturalnej i społecznej i promocyjnej.

Odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury i Zło-
ta odznaka Ministra Sprawiedliwości za zasługi pe-
nitencjarne.

Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Ze względów bezpieczeństwa na każdy seans uruchamia sprzedaż  
TYLKO 50% miejsc na sali. Zakupiony bilet upoważnia do wejścia na wybrany film i zajęcia  

DOWOLNEGO miejsca z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych widzów.  

Aktualny repertuar znajduje się na stronie www.kinomillenium.pl.

Kino Millenium 
zaprasza
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Od poniedziałku, 15 lutego br. ruszy-
ła kolejna tura rejestracji dla pozo-
stałych grup nauczycieli do 65. roku 
życia oraz nauczycieli akademickich. 
Potrwa ona do 18 lutego br., do końca 
dnia.

Kto może się zarejestrować na 
szczepienia od 15 lutego?

- nauczyciele wszystkich 
szkół i placówek do 65. roku ży-
cia, w tym również ci, którzy 
nie zgłosili się na szczepienie 
w pierwszej turze, a byli do tego 
uprawnieni.

- nauczyciele akademiccy 
oraz inne osoby prowadzące za-
jęcia na uczelniach do 65. roku 
życia. 

UWAGA! Na szczepienie 
mogą zarejestrować się osoby 
urodzone od 1 stycznia 1956 do 
31 grudnia 2003.

Nauczyciele urodzeni w 1955 
r. i wcześniej będą mieli możli-
wość zaszczepienia w później-
szym terminie. O terminie i spo-
sobie rejestracji Ministerstwo 
Edukacji i Nauki będzie informo-
wać.

Na listach nie będzie również 
nauczycieli, którzy mają zazna-
czoną w SIO długotrwałą nie-
obecność (powyżej 25 czerwca 
br.)

Co się dzieje po rejestracji?
Wskazany w formularzu szpi-

tal będzie kontaktował się bezpo-
średnio z dyrektorem szkoły lub 
placówki lub inną osobą wska-
zaną do kontaktu w formularzu, 
w celu ustalenia daty i godziny 
szczepienia.

Rejestracja nauczycieli akademickich. 
Najważniejsze informacje

- Nauczyciel akademicki, któ-
ry pracuje w więcej niż jednej 
uczelni lub współpracuje z wię-
cej niż jedną uczelnią, mogą zgło-
sić się do zaszczepienia tylko 
w jednej uczelni. Rekomendo-
wana jest ta, która jest podstawo-
wym miejscem pracy.

- Za zapisy odpowiedzialni są 
rektorzy uczelni, którzy powinni 
wybrać koordynatorów uczelnia-
nych. Sposób prowadzenia zapi-
sów należy do autonomicznej de-
cyzji uczelni.

- Rektorzy będą wybierać 
miejsca szczepień, według listy 
punktów szczepień, która zosta-
nie przekazana przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki.

- Zestawienia uczelni będą 
przekazywane do NFZ, który 
następnie prześle je do punk-

tów szczepień. - Punkty szcze-
pień będą się kontaktować 
z uczelniami w celu ustalenia 

terminu szczepień dla danych 
grup nauczycieli zbiorczo z ca-
łej uczelni.

Dodatkowe pytania i wątpliwości – 
kontakt

W przypadku pytań dotyczą-
cych procesu szczepienia można 
skontaktować się z infolinią pod 
numerem telefonu 989.

Sytuacja epidemiologiczna  
w regionie i kraju

Od początku pandemii SAR-
S-CoV-2 do 15 lutego br. liczba 
wszystkich przypadków zakażeń 
w województwie podlaskim wy-
nosi 43 797 w stosunku do łącz-
nej populacji 1 181 533 miesz-
kańców. Oznacza to, że w naszym 
regionie zakażone zostało 3,71 
proc. ludności. Na jedną oso-
bę, u której stwierdzono zaka-
żenie wirusem przypada za-
tem 27 mieszkańców zdrowych. 
Poza tym 4 371 osób znajduje 
się na kwarantannie. Jak wynika 
z danych. Łączna liczba zgonów 
w województwie spowodowa-
nych zakażeniem COVID-19 od 
początku pandemii wynosi 1173. 
W naszym regionie od począt-
ku pandemii odnotowano 2,72 
proc. względem wszystkich zaka-
żeń koronawirusem w kraju oraz 
2,87 proc. wszystkich zgonów. 

Liczba dostępnych łóżek 
szpitalnych dla pacjentów z CO-
VID-19 w województwie podla-
skim na tę chwilę wynosi 1178, 
z czego zajętych jest 560, co 
oznacza, iż na tę chwilę wolnych 
jest 618 łóżek. W skali kraju ta-
kich łóżek jest 27 141. Liczba za-
jętych łóżek w Polsce wynosi 12 
026, a więc liczba wolnych łóżek 
dla pacjentów z koronawirusem 
to 15 115.

Z kolei liczba dostępnych re-
spiratorów w naszym wojewódz-
twie wynosi 120. Zajętych jest 
56, a wolnych 64.

Do 15 lutego 2020 roku do 
Polski dostarczono 3 048 710 
dawek szczepionek, a do punk-
tów szczepień rozdysponowano 
łącznie 2 338 140 dawek. Do tej 
pory wykonano 2 122 245 szcze-
pień. Pierwszą dawkę otrzymało 
1 476 274 osób, zaś drugą 645 
971osób. W województwie pod-
laskim zostało zaszczepionych 
w sumie 66 769 osób. 

Liczba niepożądanych odczy-
nów poszczepiennych (NOP) – 
czyli zaburzenia stanu zdrowia, 
które wystąpiło w okresie 4 ty-
godni po podaniu szczepionki – 
to 1775 przypadków od począt-
ku programu szczepień, czyli od 
27 grudnia 2020 roku. Oznacza 
to, że NOP dotknął około 0,08 
wszystkich zaszczepionych. Do 
NOP zalicza się m. in. podwyż-
szoną gorączkę i zaczerwienienie 
w miejscu zaszczepienia, a w bar-
dzo rzadkich przypadkach możli-
wa jest reakcja anafilaktyczna. 

Stan epidemii. Ruszyły zapisy  
na szczepienia dla wszystkich  
nauczycieli do 65. roku życia
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Jak informuje Komenda Miejska Poli-
cji w Łomży oszuści działając metodą 
"na zdalny pulpit” nie odpuszczają. 
Tylko w styczniu Podlasianie chcąc 
zyskać lub zabezpieczyć swoje pienią-
dze przez Internet, stracili pół miliona 
złotych. Przestępcy posługują się róż-
nymi wariantami, ale cel jest jeden. 
Chodzi o to, by skłonić ofiarę do zain-
stalowania programu zdalnej obsługi 
urządzenia i dzięki niej zdobyć dane 
do konta bankowego.

Od początku roku przestęp-
cy działając metodą „na zdalny 
pulpit” oszukali mieszkańców 
Podlasia na ponad pół miliona 
złotych. Najczęściej wykorzy-
stywanym przez oszustów spo-
sobem jest namawianie ofiary 
do skorzystania z usługi umoż-
liwiającej szybkie pomnożenie 
gotówki, na przykład poprzez 
inwestycje w popularne dzi-
siaj kryptowaluty lub zabezpie-
czenie swoich pieniędzy przed 
utratą. W ten sposób złodzieje 
nakłaniają ofiarę do zainstalowa-
nia programu do zdalnej obsługi 
urządzenia. Fałszywy konsultant 
"wspiera ją" przez zainstalowaną 

aplikację, a następnie przelewa 
z konta pieniądze i może również 
zaciągnąć ekspresowe pożyczki. 
Sprawcy podczas rozmowy tele-
fonicznej ze swoją ofiarą, często 
nakłania ją do przekazania otrzy-
manych z banku kodów jedno-
razowych. Przed ich udostępnia-
niem komukolwiek przestrzegają 
także wszystkie instytucje ban-
kowe. Pokrzywdzeni sądzą, że 
zainwestowali, a na ich koncie za 
chwilę pojawi się większa kwota. 
Tak się jednak nie dzieje. Oso-
by, które straciły oszczędności 
życia, to często wcale nie senio-
rzy, a osoby około 30 roku życia, 
które powinny być dość dobrze 
zorientowane w kwestii płatno-
ści internetowych. Pomimo tego 
oszustom udaje się ich okradać.

Tylko 10 lutego 31-letnia 
mieszkanka Białegostoku stra-
ciła blisko 60 tysięcy złotych. 
Jak ustalili policjanci, kobieta 
zdecydowała się na inwestycję 
na rynku kryptowalut. Zareje-
strowała się w witrynie inter-
netowej. Później zadzwonił do 
niej mężczyzna z informacją, że 

na założonym przez nią koncie 
są już pieniądze do odebrania. 
By uzyskać do nich dostęp, za 
namową mężczyzny, ściągnęła 
wskazaną przez niego aplikację. 
Realizując wskazówki dała prze-
stępcy pełen dostęp do swojego 
konta. Oszuści, wykorzystując 
udostępnione dane osobowe, 
wypłacili z jej konta blisko 60 
tysięcy złotych.

Natomiast pod koniec stycz-
nia do mieszkańca powiatu bia-
łostockiego zadzwonił fałszywy 
konsultant z realnego numeru 
jednego z banków. Poinformo-
wał, że ktoś próbował wypłacić 
pieniądze z jego konta. Oszust 
podszywający się za pracownika 
banku, polecił mężczyźnie zain-
stalować aplikację, która będzie 
chronić jego pieniądze. Dzięki 
niej przestępca zdobył dane do 
logowania się na jego konta i za-
ciągnął kredyt na 27 tysięcy zło-
tych. 

Co robić by nie paść ofiarą oszusta?
• przede wszystkim kieruj się 

zdrowym rozsądkiem. Obietni-

ca superatrakcyjnej inwestycji, 
to najczęściej metoda działania 
oszustów;

• pamiętaj, tylko posiadacz 
konta może się do niego logować 
i wykonywać transakcje. NIGDY 
NIKOMU nie udostępniaj swo-
jego konta bankowego, danych 
logowania oraz kodów jednora-
zowych;

• jeśli „konsultant” proponu-
je Ci zainstalowanie oprogramo-

wania typu Any Desk, możesz 
być pewien, że to oszustwo. Pra-
cownik banku nie prosi o zainsta-
lowanie tego typu oprogramowa-
nia;

• jeśli osoba podająca się za 
pracownika banku żąda zweryfi-
kowania Twoich danych i danych 
konta lub zainstalowania jakiego-
kolwiek oprogramowania rozłącz 
się i zadzwoń do biura obsługi 
klienta Twojego banku.

Z promilami  
na zakupy 

W piątek (12 lutego) policjanci z łom-
żyńskiej patrolówki zatrzymali nie-
trzeźwego kierowcę volkswagena. 
Mężczyzna wybrał się na zakupy 
mając ponad dwa promile alkoholu 
w organizmie. 53 latek od razu stracił 
prawo jazdy. Za prowadzenie pojazdu 
w stanie nietrzeźwości grozi kara po-
zbawienia wolności do 2 lat.

W piątkowy wieczór (12 lute-
go), policjanci otrzymali zgłosze-
nie, że spod sklepu spożywcze-
go na terenie gminy Miastkowo 
wyjechał kierowca volkswage-
na, który może być nietrzeźwy. 

Chwilę później pojazd został za-
trzymany do kontroli przez poli-
cjantów z patrolówki. Jak się oka-
zało, 53 latek wybrał się na zakupy 
z "promilami". Badanie alkoma-
tem wykazało, że mężczyzna miał 

ponad dwa promile al-
koholu w organizmie. 
Od razu stracił prawo 
jazdy, noc spędził w po-
licyjnym areszcie, a jego 
pojazd został zholowa-
ny na parking strzeżo-
ny. Dziś, usłyszał zarzut 
kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości. 
Teraz grozi mu kara po-
zbawienia wolności do 
2 lat.

Funkcjonariusze apelują 
o rozsądek na drodze, przestrze-
ganie przepisów ruchu drogowe-
go oraz o ograniczone zaufanie 
względem innych uczestników 
ruchu drogowego.

Wpadł  
z narkotykami

Podczas kontroli okazało się, 
że 30 latek ma przy sobie ma-
rihuanę. Narkotyki schował 
w opakowaniu po papierosach. 
Powodem kontroli mężczyzny 
była potrzeba fizjologiczna 
jaką postanowił załatwić pod 
drzewem. Teraz grozi mu kara 
do 3 lat pozbawienia wolności.

W czwartek (11 lutego) 
policjanci z łomżyńskiej 
,,patrolówki” zareagowali, 
gdy zobaczyli mężczyznę, 

który załatwiał potrzeby fizjo-
logiczne pod drzewem. Chwilę 
później, w opakowaniu od pa-

pierosów, mundurowi znaleźli 
przy 30 latku dwie torebki folio-
we, zamykane strunowo z zawar-

tością suszu roślinnego. 
Wstępne badanie narkote-
sterem wykazało, że jest to 
marihuana. Mieszkaniec 
Łomży został zatrzymany 
i noc spędził w policyjnym 
areszcie. Mężczyzna usły-
szał już zarzut posiadania 
środków odurzających. 

Zgodnie z Ustawą 
o przeciwdziałaniu narko-
manii za to przestępstwo 
grozi kara do 3 lat pozba-
wienia wolności.

Miał prawie 3,5 promila. 
Uderzył w znak i wjechał  

w ogrodzenie posesji 
47-letni mężczyzna, mający blisko 3,5 promila, uderzył swoim pojazdem w znak 
drogowy i  przejażdżkę zakończył na ogrodzeniu. Jak się okazało, kierowca któ-
ry wpadł w ręce policjantów z łomżyńskiej drogówki, nie po raz pierwszy pro-
wadził auto na podwójnym gazie. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2. 

Kilka dni temu  policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z łom-
żyńskich ulic, dodge uderzył w ogrodzenie posesji. Mundurowi poje-
chali na miejsce, gdzie zastali samochód jak i jego kierowcę. Od 47-lat-
ka wyczuwalna była woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 
miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas sprawdzania 
danych mężczyzny w systemach policyjnych okazało się, że miał on 
już w przeszłości orzeczony zakaz kierowania pojazdów.  

Dalszym losem nieodpowiedzialnego kierowcy zajmie się sąd. 
Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2.

Oszukani na „na zdalny pulpit” tylko  
w styczniu stracili pół miliona złotych 
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

NIERUCHOMOŚCI 

Sprzedam gospodarstwo rolne nie-
daleko Łomży lub wydzierżawię 
siedlisko oraz sprzedam działkę nad 
jeż. Białoławka na Mazurach. Tel. 
727 490 070.

Wydzierżawię 1,5 ha ziemi pod 
uprawy rolne w miejscowości Zosin 
k.Łomży na bardzo dobrych warun-
kach. Tel. 504 811 436. 

Sprzedam mieszkanie w Łomży,  

62 m2 przy ul. Broniewskiego,  

III piętro. Tel. 698 955 108. 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

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

Pomalują, poszpachlują. 
Tel. 503 969 530 

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

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

Usługi de-
karskie- Per-
fekt dach: 
pokrycia da-
chowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, 
montaż okien dachowych i włazów, 
materiały. Łomża, Boguszyce 17, Łu-
kasz Just. Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego: -młoty wyburze-
niowe i inne -zagęszczarki –rusz-
towania, piły spalinowe - kosiarki, 
wykaszarki do trawy, areator - sprzęt 
rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER 

Sobociński Sławomir: instalacje CO, 

instalacje wodno-kanalizacyjne, 

montaż urządzeń sanitarnych, 

kotłowanie (olejowe, gazowe, 

węglowe), kolektory słoneczne, pełen 

zakres usług. Tel. 516 376 389. 

Układanie kostki brukowej: pod-
jazdy, tarasy, chodniki i schody. 
SOLIDNIE. Tel. 509 981  956. Usługi 

wykończeniowe solidnie i szybko - 
szpachlowanie i malowanie. Tel. 503 
969 530 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta So-
kołowska - twoja pewność w roz-
liczeniach z Urzędem Skarbowym 
i ZUS. Zapraszamy: NOWY ADRES 
Łomża, ul. Nowogrodzka 155 d. Tel. 
862 173 474, 606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

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

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

Multi Serwis. Ser-
wis 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. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

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

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

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

MOTORYZACJA 

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

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

ZDROWIE/ URODA 

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

100-letnia tradycja zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

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

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

MASAŻ LECZNICZY,  
MASAŻ ANTYCELULITOWY  

(WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 

Tel. 532 282 383
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Zarząd województwa podlaskiego 
ogłosił nabór, który ma na celu wspar-
cie finansowe najbardziej uzdolnio-
nych i obiecujących zawodników 
z regionu, w tym także z niepełno-
sprawnościami. Podlaskie władze na 
wsparcie sportowców przeznaczyły 
500 tysięcy złotych. Wnioski można 
składać do 26 lutego.

Ostanie lata były owocne 
dla sportowców z regionu. Re-
prezentanci naszego wojewódz-
twa zdobyli wiele medali, w tym 
podczas imprez rangi Mistrzostw 
Świata, Mistrzostw Europy i Mi-
strzostw Polski w kategorii se-
niorów oraz w kategoriach mło-
dzieżowych. Zaowocowało to 
powołaniami do kadry olimpij-
skiej i narodowej oraz kadry pa-
raolimpijskiej.

– Chcemy wspierać sporto-
we talenty. Dlatego postanowi-
liśmy wspólnie z zarządem wo-
jewództwa opracować specjalny 
program, z którego mogliby sko-
rzystać podlascy sportowcy. Wi-
dzimy bowiem potrzebę dodat-
kowego wsparcia zawodników, 
zarówno juniorów, jak i seniorów. 
Team Podlaskie to program na-
stawiony na przyszłość. Wierzę, 
że przyniesie on efekty w postaci 
krajowych i międzynarodowych 
sukcesów. To też budowanie 
marki Podlaskiego w oparciu 
o naszych najlepszych zawodni-
ków- mówi marszałek Artur Ko-
sicki.

Przypomnijmy, że rok 2021 
jest rokiem Igrzysk Olimpijskich 
oraz Paraolimpijskich. Między 

innymi dlatego bardzo ważna jest 
pomoc finansowa sportowcom, 
która dałaby możliwość stworze-
nia jak najlepszych warunków do 
przygotowań do najważniejszych 
startów w całej karierze.

Jak dołączyć do Team Pod-
laskie? Uczestnikiem konkursu 
może być osoba fizyczna, która 
spełnia następujące warunki:

• jest członkiem klubu spor-
towego, którego siedziba znajdu-
ję się na terytorium wojewódz-
twa podlaskiego lub zamieszkuje 
województwo podlaskie;

• uzyskała w ostatnich czte-
rech latach, co najmniej me-
dal w oficjalnych zawodach Mi-
strzostw Świata lub Mistrzostw 
Europy;

• posiada aktualną 
licencję sportową, bądź 
inny dokument upraw-
niający do udziału we 
w s p ó ł z aw o d n i c t w i e 
sportowym i czynnie 
uczestniczy w procesie 
szkolenia sportowego 
oraz rywalizacji sporto-
wej, w okresie trwania 
konkursu;

• znajduje się 
w pierwszej 15 świato-
wego rankingu danej fe-
deracji sportowej.

Wnioski mogą skła-
dać zarówno seniorzy 
jak i sportowcy młodzie-
żowi, a także sportow-
cy z niepełnosprawno-
ściami. Termin upływa 
26.02.2021 roku.

Dobrze zaprezentowali się lekkoatleci 
założonego właśnie Klubu Sportowe-
go PREFBET-SONAROL, którzy zakoń-
czyli zgrupowanie Zaplecza Kadry 
Narodowej w Spale i wzięli udział 
w podsumowującym mityngu pod na-
zwą I Sprawdzian Kontrolny PZLA 

- Wydarzenie zgromadziło na 
starcie około 700 osób a wśród 
nich byli również nasi lekkoatleci 
startujący w konkurencjach bie-
gowych. Zajmowali czołowe lo-
katy w swoich seriach i  na ogół  
bili rekordy życiowe (z wyjąt-
kiem Sandry Michalak) - mówi 
Andrzej Korytkowski, szkolenio-
wiec i założyciel klubu, który łą-
czy w nazwie dwie wielkie firmy 
działające w powiecie łomżyń-
skim. -  Zawodnicy po kończą-
cym się zgrupowaniu byli zmę-
czeni więc tym bardziej cieszą ich 

wyniki i rekordy życiowe - dodaje  
trener. 

Podkreśla przede wszystkim 
- wśród mężczyzn - osiągnięcia 
Piotra Dąbrowskiego (w grupie 

U-20, czyli do lat 20), u którego 
dostrzegł pewne błędy, ale nie 
przeszkodziły one w zdobyciu 
drugiego  miejsce w jednej z se-
rii i pobiciu rekordu życiowego 

o prawie 3 sekundy na 400 m, 
oraz Dawida  Likwiarza (również 
U-20) na 800 m, który również 
poprawił się o 3 sekundy przybie-
gając na trzecim miejscu w swo-
jej serii. Wśród kobiet natomiast 
najlepiej wypadła Martyna Kraw-
czyńska  (U-18), która w swo-
jej serii,  prowadząc od startu do 
mety, zwyciężyła na 600 m i usta-
nowiła rekord życiowy.                

Rezultaty zawodników 
KS PREFBET-SONAROL:
Paweł Dąbrowski - 7.21 w biegu na 
60 m;  
Maja Łyskowka - 8.10 na 60 m;  
Piotr Dąbrowski  - 49.66 - na 400 m; 
Bartosz Jurak - 52.42 na 400 m; 
Martyna Krawczyńska -1:38.59 na 
600 m; 
Dawid Likwiarz -1:54,63 na 800 m;
Sandra Michalak -4:31,07 na 1500 m.

W Łomży będą  
zadaszone korty tenisowe

W Łomży na Stadionie Miejskim powstać mają korty tenisowe czynne przez cały 
rok. Miasto planuje zadaszenie obiektu, tak aby można było z niego korzystać, 
bez względu na warunki atmosferyczne. Inwestycja zrealizowana ma zostać 
jeszcze w tym roku.

Spotkanie dotyczące budowy zadaszenia kortów przy ulicy Zjazd, 
odbyło się w Urzędzie Miejskim w Łomży. Wzięli w nim udział: pre-
zydent Mariusz Chrzanowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji Andrzej Modzelewski, naczelnik Wydziału Inwestycji, 
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego Lech Dobro-
wolski, trener UKS Return Tomasz Waldziński, radny Rady Miejskiej 
Łomży Artur Nadolny oraz dr hab. Robert Charmas z PWSIiP.

Z prośbą o zadaszenie kortu przy ulicy Zjazd, zwróciła się do pre-
zydenta  Łomży około 400-osobowa grupa pasjonatów tenisa. 

- Uważam, że inwestycja jest potrzebna. Skorzystają na niej nie 
tylko miłośnicy tej dyscypliny sportu, ale też Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, który zyska dodatkowych klientów w okresie jesienno 
- zimowym. Widzę, że tenis bardzo się rozwija w Łomży, zaintereso-
wanie nim jest coraz większe,  dlatego myślę, że  warto zainwestować 
w infrastrukturę. Mamy sporo talentów i być może w Łomży narodzi 
się kolejna gwiazda tenisowych kortów na miarę Igi Świątek, Agniesz-
ki Radwańskiej czy Wojciecha Fibaka - mówi Mariusz Chrzanowski, 
prezydent Łomży.

Tomasz Waldziński, szkoleniowiec UKS Return, w którym trenują 
zarówno dzieci, jak i młodzież także zwraca uwagę na potrzebę zreali-
zowania owej inwestycji.

- To będzie milowy krok w rozwoju tenisa w Łomży. Nasi zawodni-
cy z powodzeniem reprezentują miasto na zawodach ogólnopolskich 
i międzynarodowych, a dzięki tej inwestycji, będziemy mogli takie 
turnieje organizować w Łomży, także zimą- mówi.  

Planowana inwestycja miałaby być zrealizowana jeszcze w tym 
roku.

Obiecujący debiut nowego klubu 

Dołącz do Team Podlaskie.  
500 tysięcy dla sportowców z regionu
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Od 12 lutego czynne jest Lo-
dowisko "Biały Orlik" przy 
ulicy Katyńskiej oraz Pły-
walnia przy ulicy Niemcewi-
cza. Nowe zasady obowiązu-
ją do 28 lutego. Pamiętajmy, 
że pandemia trwa, dlatego 
dbając o bezpieczeństwo 
i higienę na terenie Lodo-
wiska oraz Pływalni obo-
wiązuje noszenie maseczek 
oraz zachowanie dystansu 
społecznego. Wprowadzony 
został także limit osób mo-
gących jednocześnie prze-
bywać na danym obiekcie.

SEZONOWE LODOWISKO „BIAŁY ORLIK”, 
ul. Katyńska 3, tel. 728 998 317

Lodowisko jest otwarte od 
poniedziałku do niedzieli w go-
dzinach 9:30-21:00. Obowiązuje 
limit do 50 osób na jednej tercji.

W tym sezonie na lodowisku 
wprowadzony został nowoczesny 
System Elektronicznej Obsługi 
Klienta, który usprawni funkcjo-
nowanie lodowiska i skróci czas 
obsługi. Od teraz kupujący bilet 
otrzymują w kasie pasek upoważ-
niający do przejścia przez bramki 
na teren lodowiska. Mogą na nie 
wejść wyłącznie osoby z wyku-
pionym biletem. Pamiętajmy, że 
nadal obowiązuje zakaz udziału 

publiczności, a dziecko do lat 7 
na terenie lodowiska może prze-
bywać jedynie pod opieką pełno-
letniego opiekuna z wykupionym 
biletem wstępu.

Cennik i godziny tercji do-
stępne są na stronie internetowej 
MOSiR-u.

http://www.mosir.lomza.pl/
index.php/obiekty/15-lodowi-
sko-bialy-orlik

 PŁYWALNIA, ul. Niemcewicza 17a, 
tel. 86 216 01 08

Pływalnia wznawia działal-
ność w rozszerzonych godzi-
nach funkcjonowania. Od ponie-
działku do piątku obiekt będzie 
otwarty w godzinach 6:00-21:45, 
natomiast w soboty i niedziele 
w godz. 8:00-21:45. Nadal obo-
wiązuje zakaz udziału publicz-
ności, więc trybuny pozostaną 
zamknięte. Obowiązuje limit 50 
osób w strefie mokrej obiektu.

W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa i komfortu użytkowni-
ków MOSiR w Łomży prosi o za-
poznanie się z obowiązującymi 
zasadami:

- Maseczki zakrywające usta 
i nos należy nosić w holu, przed 
i za kasami oraz w przebieral-
ni. Maseczkę należy zostawić 
w rzeczach osobistych w szaf-
ce basenowej przed udaniem się 
pod prysznic. Osoby nie stosu-

jące się do obowiązku noszenia 
maseczek we wskazanych miej-
scach nie będą mogły skorzystać 
z usług Pływalni.

- Obowiązuje dezynfekcja rąk 
przed wejściem oraz wyjściem 
z obiektu.

- Limit osób przebywających 
w całej części mokrej obiektu zo-
stał ograniczony do 50 osób.

- Należy zachowywać w prze-
strzeniach ogólnodostępnych 
bezpieczną odległość od innych 
osób wynoszącą 2 metry.

- Widownia jest zamknięta. 
Zakazane jest przebywanie pu-
bliczności także w holu oraz in-
nych częściach obiektu.

- MOSiR w Łomży przypo-
mina również o stale obowiązu-
jących zasadach przestrzegania 
higieny osobistej, o dokładnym 
umyciu ciała z użyciem mydła 
pod prysznicem przed wejściem 
do wody.

Na terenie Pływalni obowią-
zuje zakaz wstępu dla osób z ja-
kimikolwiek objawami infekcji, 
przeciwwskazaniami lekarskimi 
oraz osobom których schorze-
nia mogą być niebezpieczne dla 
innych użytkowników, chorym 
z upławami, z otwartymi ranami 
i stanami zapalnymi skóry, pla-
strami i bandażami na ciele oraz 
osobom których stan higieny 
odbiega od ogólnie przyjętych 
norm. Obsługa ma prawo popro-
sić taką osobę o natychmiastowe 
opuszczenie obiektu.

Pływalnia i Lodowisko „Biały Orlik” otwarte
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DANIA NA WYNOS
ZADZWOŃ I ZAMÓW   

TEl. 512 113 853
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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

tel. 503 010 038


