
Jest osobą dynamiczną, otwartą 
na zmiany i nowe pomysły. Nie boi 
się wyzwań. Uważa, że warto być 
na nie otwartym i mieć odwagę 
je realizować. RENATA IGIELSKA, 
Kierownik Oddziału dla Dzieci 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Łomży. To właśnie ona została 
Podlaskim Bibliotekarzem Roku 
2020. Kim tak naprawdę jest? 
Co ją fascynuje, wzrusza. Jak 
wiele serca zostawia w miejscu, 
w którym pracuje od 26 lat? O tym 
odpowiedziała Marlenie Siok.

Marlena Siok: - Pani Renato, na po-
czątku chciałabym również przyłączyć 
się do gratulacji, które tak licznie do 
Pani spływają… Zostać docenioną 
i uznaną za najlepszego bibliotekarza 
w województwie podlaskim, to chyba 
ogromne wyróżnienie… 

Renata Igielska: - Bardzo 
dziękuję. Do dnia dzisiejsze-
go czuję się onieśmielona tą na-
grodą, ale jednocześnie szczęśli-
wa, że wyróżnienie to trafiło do 
Łomży, do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Instytucji, w której 

pracuję już od ponad dwudziestu 
sześciu lat.
M. S: - No dobrze, to co takiego trzeba 
zrobić, żeby zostać Podlaskim Biblio-
tekarzem Roku? 

R.I: - Myślę, że trzeba być 
otwartym na różnego rodzaju 
wyzwania jakie niesie rzeczy-
wistość. Podejmować je i szu-
kać nietuzinkowych rozwiązań, 
chociaż czasami te proste są 
najlepsze. Myślę, że trzeba być 
odważnym w tych działaniach. 
Trzeba być kreatywnym. Trzeba 
lubić ludzi i umieć z nimi współ-
pracować, bo siła tkwi w zespo-
le. I wydaje mi się, że trzeba 
również współpracować ze śro-
dowiskiem lokalnym. Dostrze-
gać jego potrzeby i wychodzić 
im naprzeciw. 
M. S: - Pani wszystkie te cechy posia-
da?

R.I: - Ja tego nie powiedzia-
łam (śmiech)
M. S: - W takim razie, ja chętnie, 
i z pełną odpowiedzialnością to po-
wiem… A jakie ta nagroda ma dla 
Pani znaczenie?

W Łomży nikomu nie trzeba tłuma-
czyć czym jest Budżet Obywatelski. Do 
tej pory dzięki aktywności mieszkań-
ców powstała m.in. przystań na plaży 
miejskiej, boisko do piłki nożnej, Fit- 
park czy bezpieczne osiedle Baweł-
na. W dniu święta ziemi, w rejonie 
skrzyżowania Szosy Zambrowskiej 
i ul. Piłsudskiego w Łomży uroczyście 
otwarto mini park dla dzieci. 

Nowy plac zabaw uroczy-
ście otworzył Mariusz Chrza-
nowski, prezydent miasta Łom-
ża przekazując obecnym tam 
maluchom klucze do bramki 
ogrodzonego terenu. Nie krył 
zadowolenia, że inwestycja 
z budżetu obywatelskiego to 
plac zabaw dla dzieci.

- Ten plac powstał dzię-
ki temu, że mieszkańcy nasze-
go miasta zgłosili tę inicjatywę 
i otrzymała ona dużo głosów, zaj-
mując piąte miejsce. Kosztowała 
130 tysięcy złotych. Jest niezwy-
kle ważna, bo w naszym mie-
ście brakuje takich miejsc rekre-

acyjnych - powiedział prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski. - 
Tutaj też mój apel do zarządców 
nieruchomości, do deweloperów 
w naszym mieście, żeby nie zapo-
minali zabezpieczać miejsca na 
place zabaw czy na boiska. Ży-
czę, by ten plac zabaw służył naj-
młodszym mieszkańcom miasta 
jak najlepiej. Mam nadzieję, że 
będziecie się tutaj czuli bezpiecz-
nie i dobrze – dodał. 

Inicjatywa stworzenia placu 
zabaw w tym miejscu, to pomysł  
Rady Osiedla  nr 14 w Łom-
ży. Zgłosiła go Agnieszka Mo-
gielnicka, która nie mogła być 
obecna na uroczystym otwarciu 
inwestycji. W jej imieniu, An-
drzej Wojtkowski przewodni-
czący Rady Osiedla i radny mia-
sta Łomża podziękował jej za tę 
inicjatywę i powiedział, dlaczego 
powstał pomysł na plac właśnie 
w tym miejscu. 
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Nowy mini park i drzewa z okazji 
Dnia Ziemi w Łomży



Prezydent Miasta Łomży Mariusz 
Chrzanowski, Starosta Łomżyński 
Lech Marek Szablowski oraz Dowód-
ca Garnizonu płk Paweł Galązka za-
praszają na łomżyńskie uroczystości 
230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. 

Program uroczystości:

3 maja 2021 r. 
- godz. 9.30 - złożenie kwia-

tów przed pomnikiem Żołnierzy 
33. Pułku Piechoty (P. Papieża 
Jana Pawa II) oraz w Miejscach 
Pamięci Narodowej w Łomży 
i na terenie Powiatu Łomżyń-
skiego.

- godz. 10.00 - Msza Św. w in-
tencji ojczyzny w Katedrze Łom-
żyńskiej z udziałem pocztów 
sztandarowych Miasta Łomży 
i Powiatu Łomżyńskiego, 

Wydarzenia towarzyszące 

- 2 maja, godz. 10.00 – Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uroczyste podniesienie flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej i zło-
żenie kwiatów przed pomnikiem 
Żołnierzy 33. Pułku Piechoty 
(18. Łomżyński Pułk Logistycz-
ny, Al. Legionów 133).

- 6 maja, godz. 19.00 - Mu-
zyczna Majówka ,,Z Ziemi Wło-
skiej do Polski” - koncert

Wykonawcy: Filharmonia 
Kameralna im. Witolda Luto-
sławskiego w Łomży. 

Maurizio Colasanti (Wło-
chy) - dyrygent 

Katarzyna Jaracz - sopran 
W programie m.in.: A. Vi-

valdi, T. Albinoni, F. Chopin, S. 
Moniuszko (Katedra Łomżyń-
ska, ul. Dworna 25. Koncert bę-
dzie transmitowany na żywo na 
www.facebook.com/lomza.mia-
sto i na www.facebook.com/fil-
harmonialomza oraz w Telewizji 
Narew)

- 8 maja, godz. 10:00 - 76. 
Rocznica zakończenia II Wojny 
Światowej w Europie. Złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy przed 
pomnikami Żołnierzy 33. Pułku 
Piechoty w Łomży i Piątnicy.

Ze względu na zagrożenie 
epidemiczne osoby uczestniczą-
ce w obchodach zobowiązane są 
do zachowania zgodnego z zasa-
dami wynikającymi z aktualnie 
obowiązującymi obostrzeniami 
sanitarnymi.

Jak informuje Urząd Miejski w Łomży, 
prezydent skieruje do Rady Miejskiej 
Łomży wniosek o wyrażenie zgody na 
sprzedaż Agencji Mienia Wojskowego 
dwóch nieruchomości gruntowych 
położonych przy ul. Rubinowej. Do-
celowo miałby tam powstać budynek 
z mieszkaniami dla żołnierzy Wojska 
Polskiego.

Łomża jest miastem o bo-
gatych tradycjach wojskowych, 
które rozkwitły zwłaszcza w okre-
sie po odzyskanie niepodległo-
ści. Z czasem jednak znaczenie 
wojska w naszym mieście było 
marginalizowane, aż pod ko-
niec 2012 roku rozformowa-
no 1. Łomżyński Batalion Re-
montowy, pozostawiając jedynie 
Warsztaty Techniczne. Ponowny 
wzrost znaczenia armii w naszym 
mieście zaczął sukcesywnie po-
stępować od utworzenia batalio-
nu lekkiej piechoty jako części 
1. Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej, a następnie rozpo-
częcia formowania 18. Pułku Lo-
gistycznego w ramach 18. Dywi-
zji Zmechanizowanej. Docelowo 
łomżyńska jednostka wojskowa 
ma liczyć ponad 600 żołnierzy 
i pracowników cywilnych.

Jak podkreśla dowódca 18. 
Pułku Logistycznego płk Paweł 
Gałązka, dowodzony przez niego 
pułk przywiązuje wielką wagę do 
kultywowania tradycji 33. Pułku 
Piechoty, dlatego też przyjął imię 

gen. bryg. Mariana Raganowicza, 
który był jego długoletnim do-
wódcą. 

- Głównym naszym zada-
niem jest wspieranie jednostek 
będących w strukturze Żelaznej 
Dywizji w zakresie zabezpiecze-
nia logistycznego, między inny-
mi materiałowego, technicznego, 
transportu i ruchu wojsk, a przede 

wszystkim realizacja napraw 
sprzętu wojskowego – informu-
je płk Paweł Gałązka dodając, że 
żołnierze oraz pracownicy Resor-
tu Obrony Narodowej 18PLog 
chętnie angażują się w cyklicz-
nie organizowane akcje krwio-
dawstwa i przedsięwzięcia cha-
rytatywne, a także w działania 
mające na celu walkę z pande-
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Chciała odebrać sobie życie. 
Szybka interwencja  
zapobiegła tragedii 

Mieszkanka Łomży stała na moście i chciała odebrać sobie życie. Dzielnicowi 
z posterunków w Piątnicy i Śniadowie, pełniący służbę w Łomży uratowali ko-
bietę. 

W niedzielne popołudnie dyżurny łomżyńskiej komendy, otrzy-
mał niepokojące zgłoszenie, z którego wynikało, że za barierką mo-
stu Hubala stoi kobieta i najprawdopodobniej chce skoczyć. Niedale-
ko pracowali dzielnicowi, którzy natychmiast zareagowali na podany 
przez dyżurnego komunikat. Ruszyli na pomoc kobiecie, chcącej tar-
gnąć się na swoje życie. Po niespełna 2 minutach, mundurowi byli już 
blisko kobiety. Była roztrzęsiona, krzyczała, że nie potrzebuje niczyjej 
pomocy. Policjanci zaczęli rozmawiać z kobietą i ją uspokajać, w tym 
czasie przyjechali też mundurowi z patrolówki. Funkcjonariusze zła-
pali kobietę za ubranie i wciągnęli za barierki w bezpieczne miejsce. 

Mieszkanka Łomży okazała się być nietrzeźwą. Badanie wykazało 
u niej blisko 1,2 promila alkoholu. Kobieta trafiła do wytrzeźwienia.

Łomżyńskie uroczystości 
230. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

mią COVID-19. - Jako dowódca 
pułku stawiam na kapitał ludz-
ki, który ma ogromny wpływ na 
formowanie 18. Łomżyńskiego 
Pułku Logistycznego. Nieodłącz-
nym i niezbędnym elementem 
dla właściwego funkcjonowania 
nowo formowanego pułku jest in-
frastruktura. W planie realizacji 
są nowe inwestycje oraz remon-
ty i przebudowa istniejących bu-
dynków. Kluczową i najpilniej-
szą inwestycją jest budowa nowej 
hali remontowej. Zakończenie tej 
inwestycji znacznie polepszy na-
sze możliwości w zakresie napraw 
sprzętu wojskowego będącego na 
wyposażeniu Sił Zbrojnych RP – 
podkreśla płk Gałazka dodając, że 
kolejne inwestycje w infrastruk-
turę pozwolą osiągnąć zdolności 
do realizacji zadań pułku zgodnie 
z jego przeznaczeniem.

Rozwój wojska w Łomży i po-
trzebę przygotowania  mieszkań 
dla żołnierzy widzi także dyrek-

tor oddziału Agencji Mienia Woj-
skowego w Olsztynie Zbigniew 
Żujewski. 

- Zależy nam na jak najszyb-
szym rozpoczęciu budowy od-
powiedniego budynku miesz-
kalnego. Obecnie na mieszkanie 
w Łomży oczekuje 214 żołnierzy. 
Mamy zabezpieczone środki fi-
nansowe na zakup nieruchomo-
ści na ten cel. Chcemy nie-
zwłocznie opracować niezbędną 
dokumentację i najpóźniej na po-
czątku przyszłego roku rozpocząć 
budowę – informuje dyrektor 
Zbigniew Żujewski przypomi-
nając, że rozmowy w tej sprawie 
z władzami Łomży rozpoczęły się 
już w 2019 roku.

Pod wojskowy budynek mają 
zostać przeznaczone dwie nieru-
chomości przy ulicy Rubinowej 
o łącznej powierzchni 60 arów, 
położone pół kilometra od jed-
nostki wojskowej. Pierwotnie 
miał tam powstać blok komunal-
ny lub budynek w ramach pro-
gramu „Mieszkanie Plus”. 

– Cały czas dostrzegamy po-
trzeby lokalowe naszych miesz-
kańców, dlatego złożyliśmy 
wniosek do BGK o dofinansowa-
nie remontu nieużytkowanego 
obecnie budynku przy ul. Polo-
wej 65, gdzie powstałoby 18 no-
wych mieszkań. Środki ze sprze-
daży działki przy ul. Rubinowej 
posłużą nam jako wkład własny 
na rewitalizację tej kamienicy 
– informuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski. Obecnie wyko-
nywany jest operat szacunkowy, 
który określi aktualną wartość 
nieruchomości.

18. Pułk Logistyczny w Łom-
ży został utworzony 17 września 
2019 roku w 80. rocznicę sowiec-
kiej agresji na Polskę. W tym roku, 
w drugą rocznicę utworzenia, 
pułk otrzyma swój sztandar. Zgo-
da na sprzedaż nieruchomości by-
łaby kolejnym wsparciem od spo-
łeczności Łomży na rzecz rozwoju 
wojska w naszym mieście.

Blok wojskowy powstanie 
przy ul. Rubinowej?



3Łomża

- Myślę, że to bardzo fajna in-
westycja, bo tak jak do tej pory, 
przez kilkanaście lat był tutaj 
wybieg dla piesków. Teren był 
po prostu niezagospodarowa-
ny. Także trzeba było zrobić coś 
fajnego dla dzieci, dla mieszkań-
ców. Przy pomocy Spółdzielni 
Mieszkaniowej ,,Perspektywa” ta 
inwestycja mogła być zrealizo-
wana – tłumaczył Andrzej Wojt-
kowski. 

Obiekt znajduje się w zaso-
bach Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Perspektywa”, dlatego gospo-
darz terenu nie kryje zadowole-
nia z nowej architektury na tere-
nie jej zasobów. 

– W tym rejonie dawno nie 

było takiej inwestycji. Szczegól-
nie dla dzieci będzie to ogrom-
na frajda, bo trzeba przyznać, że 
bardzo ciekawa jest konstrukcja 
tego placu, poprzez zamontowa-
nie chociażby labiryntu. To jest 
pewna nowość na placu zabaw. 
Myślę, że dzieci i rodzice będą 
mieli frajdę - uśmiechając się sko-
mentował prezes SM Perspekty-
wa Leszek Konopka.

A co o nowym placu zabaw 
myślą dzieci i rodzice? 

- Jest kolorowo i rozrywkowo. 
Jest tu dużo zabawek o istnieniu, 
których nawet nie widziałem - 
powiedział Franek, jeden z tych 
szczęśliwców, którzy osobiście 
otwierali mini plac zabaw. 

- Najbardziej podobają mi 
się te ścianki do wspinaczki  i la-
birynt. Można się w nim zgubić. 
Będę tu na pewno często przy-
chodził - z zadowoleniem powie-
dział także Franek. 

A mała Amelka przyjechała 
do babci, i okazało się, że ten plac 
to jest to, co lubi najbardziej, bo 
jest karuzela i huśtawka. Rodzice 
i opiekunowie natomiast najbar-
dziej cenią sobie bezpieczeństwo. 

- Myślę że to bardzo dobry 
pomysł, bo takich placów jak ten, 
w pobliżu nie ma. Do tej pory 
trzeba było jechać na inną ulicę, 
żeby dzieci, na przykład na takiej 
huśtawce, mogły się pobawić, 
a labiryntu takiego jak tu nie ma 

nigdzie w Łomży. Dzieci na pew-
no będą miały dużo frajdy i ra-
dości na tym placu - powiedziała 
pani Katarzyna.

Obiekt za 130 tysięcy zło-
tych wykonała firma z Małkini 
Górnej. Składa się on z labiryntu 
z palisady drewnianej z drewna 
iglastego i głazów narzutowych, 
a także placu zabaw w skład któ-
rego wchodzą m.in.: równoważ-
nia, karuzela z siedziskami, huś-
tawka pojedyncza mała wraz 
z siedziskiem bezpiecznym dla 
najmłodszych, huśtawka typu 
ptasie gniazdo, urządzenie zaba-
wowe typu siatka i most rucho-
my. Są tam też ławki z oparciem 
oraz kosze na śmieci. 

Inwestycja będzie jeszcze 
uzupełniona poprzez nasadzenia 
drzew i krzewów, które plac za-
baw ,,odetną” od ruchliwej ulicy. 
Wykonane będą także alejki przy, 
których zamontowane zosta-
ną ławki, tak by ten teren stał się 
miejscem rekreacji i wypoczynku 
dla  mieszkańców tej części mia-
sta oraz bezpiecznej zabawy dla 
dzieci.  

Prezydent, jego zastępca, rad-
ni oraz dzieci z pobliskiego osie-
dla wspólnie zasadzili pierwszych 
osiem kasztanowców zwyczaj-
nych i trzy klony. Docelowo znaj-
dzie się tam kilkadziesiąt drzew 
i krzewów. Jednym słowem bę-
dzie zabawnie i bezpiecznie

Nowy mini park i drzewa z okazji Dnia Ziemi w Łomży

Jak przekazuje łomżyński magistrat, na 
liście podstawowej Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg znalazła się budowa dróg 
gminnych w rejonie ulicy Żabiej w Łomży. 
Kolejnych osiem inwestycji jest na liście re-
zerwowej. 

Władze Łomży złożyły wnioski 
o dofinansowanie jedenastu zadań in-
westycyjnych. Na liście podstawowej 
znalazła się budowa dróg gminnych 
w rejonie ulicy Żabiej. Wartość tego 
zadania szacowana jest na 9,5 mln zł, 
z czego dofinansowanie ma wynieść 
5.581.200 zł. Realizację tego przedsię-

wzięcia planuje się w okresie pomię-
dzy listopadem 2021 r., a październi-
kiem 2023 r.

Na liście rezerwowej RFRD znala-
zły się: rozbudowa ul. Tkackiej, prze-
budowa ul. Kalinowej, rozbudowa ul. 
Jasnej wraz z sięgaczem ul. Wesołej, 
rozbudowa ul. Wspólnej (połączenie 

ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów), 
rozbudowa ul. Słonecznikowej, rozbu-
dowa ul. Piaski, przebudowa ul. Kasz-
telańskiej oraz budowa ul. Jesiennej 
na odcinku od ul. Przykoszarowej do 
ul. Szosa do Mężenina. Ich wartość to 
prawie 26 mln zł, zaś wsparcie może 
wynieść ponad 15 mln zł.

Prezydent Łomży ogłasza nabór 
wniosków do Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji na 2021 rok. Jego celem 
jest minimalizacja emisji pyłów i szko-
dliwych gazów z palenisk domowych. 
Stanowi on element uchwalonego 
przez Radę Miejską Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej.

Program będzie realizowany 
poprzez dofinansowanie w formie 
dotacji wymiany w zabudowie 
jednorodzinnej pieców opalanych 
węglem na piece gazowe, biopali-
wo (pellet) albo podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Jest 
on skierowany głównie do wła-
ścicieli domów, których dochody 
nie pozwalają na samodzielne wy-
konanie wymiany źródła ciepła. 
Zostało to uwzględnione w pro-
ponowanych kryteriach kwalifi-

kowania wniosków do dofinan-
sowania oraz w wysokości kwot 
dofinansowania. Osoby o najniż-
szych dochodach mogą otrzymać 
dotację w wysokości nawet 100% 
kosztów kwalifikowanych.

W latach 2018-2020 zreali-
zowano 73 umowy dla których 
wsparcie wyniosło 790 tys. zł. 
W ubiegłym roku podpisano 43 
umowy na prawie 406 tys. zł, 
z czego 32 na kwotę ponad 285 
tys. zł zostały już zrealizowane.

Program Ograniczania Ni-
skiej Emisji jest finansowany ze 

środków budżetu Miasta Łom-
ża. Na rok 2021 przeznaczono na 
ten cel kwotę 300 tysięcy zł. Prze-
widuje się, że wsparciem obejmie 
około 30 nowych źródeł ciepła. 
Jest to zależne od poziomu do-
chodów wnioskodawców zakwa-
lifikowanych do Programu.

Wnioski o udzielenie dotacji 
należy składać w Biurze Podaw-
czym Urzędu Miejskiego w Łom-
ży, Stary Rynek 14, w terminie do 
14 maja 2021 roku.

Informacji w sprawie Progra-
mu udziela Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska, pokój 103 (I piętro), tel. 
86 2156792 oraz 86 2165941, 

m.muczynska@um.lomza.pl 
oraz k.odachowski@um.lomza.
pl.

Nabór wniosków do Programu  
Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2021

Nowe drogi w Łomży?  
Są miliony na ich realizację 



Reportaż do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.
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Trzeba być otwartym na wyzwania, które stawia 
przed nami świat i mieć odwagę je realizować

R.I: - To jest ogromna nobi-
litacja, dla mnie również. Nie-
mniej jednak chciałabym pod-
kreślić, że na tę nagrodę pracował 
cały zespół Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Łomży. To sukces 
zbiorowy naszej instytucji. Za-
równo mój, jak i wszystkich mo-
ich koleżanek i kolegów, którym 
bardzo chciałabym podziękować. 
Wysiłek, który włożyli w ubie-
głoroczne działania zaowocował. 
Bardzo cieszę się, że nagroda ta 
trafiła właśnie do Łomży. 
M. S: - A spodziewała się Pani takie 
wyniku startując w tym konkursie?

R.I: - Powiem tak… Każdy 
kto bierze udział w jakimkolwiek 
konkursie rozważa możliwość 
zwycięstwa, i skrycie o niej ma-
rzy. Ale muszę przyznać, że nie 
spodziewałam się, że to akurat 
ja zostanę Podlaskim Biblioteka-
rzem Roku 2020. 
M. S: - Czyli rozumiem, że myśl o zdo-
byciu jakichkolwiek nagród, nie de-
terminuje podejmowanych działań? 
Tu chodzi o aktywność na rzecz miesz-
kańców Łomży?

R.I: - Zdecydowanie. Ubiegły 
rok dał nam możliwości i skorzy-
stałyśmy. Przy okazji sięgnęłyśmy 
po to zwycięstwo.
M. S: - To prawda, że podczas lockdow-
nu własnoręcznie przemalowała Pani 
wszystkie te regały? 

R.I: - Prace ręczne leżą w mo-
jej naturze. Bardzo lubię różne-
go rodzaju aktywność, w której 
mogę poddać renowacji jakieś 
meble, udoskonalić coś, czy dać 
drugie życie czemuś, co mogłoby 
wylądować na śmietniku. Dlatego 
odnowienie regałów nie było  żad-
nym problem. Wystarczyło kilka 
puszek farby, dużo chęci i dobre-
go nastroju, a reszta sama poszła. 
Muszę przyznać, że aranżując 
przestrzeń w bibliotece i stosując 
takie nietuzinkowe rozwiązania 
zaskakujemy nie tylko naszych 
czytelników, ale też same siebie. 
Z czego bardzo się cieszymy.
M. S: - A jak mocno pandemia odbiła 
się na waszych działaniach? Jak radzi-
łyście sobie w tym trudnym czasie?

R.I : - Rzeczywiście ubie-
gły rok był dla nas trudny. Nie-
mniej jednak był także czasem 
wielu możliwości. Myślę, że bar-
dzo szybko przystosowałyśmy 
się do zaistniałej sytuacji i wszel-
kie działania, może nie wszystkie, 
ale większość, także te cyklicz-
ne imprezy, jakie organizuje-
my, przeniosłyśmy do wirtualnej 
przestrzeni. I tak zrealizowany 
został projekt HistoGranie, w ra-
mach 5. edycji Konkursu Zapra-
szamy do Gry - Lokalne projek-

ty Edukacji Kulturowej z myślą 
o osobach niepełnosprawnych 
w ramach projektu Bardzo Mło-
da Kultura w województwie pod-
laskim. Uczestnikami tego pro-
jektu była młodzież w wieku 13 
- 16 lat z Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 8 w Łomży i dorośli nie-
pełnosprawni z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej przy Zakładach Spo-
żywczych „Bona”.  Kolejny pro-
jekt edukacyjny, to Łomżyński 
Bastion 1920 zrealizowany z Pro-
gramu Wieloletniego Niepodle-
gła w ramach Programu Dotacyj-
nego Koalicje dla Niepodległej. 
Jeśli chodzi o te cykliczne impre-
zy, takie jak: Dni Literatury Dzie-
cięcej, 17. Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek, 19. Ogólnopolski Ty-
dzień Czytania Dzieciom, Lato 
z Biblioteką 2020, one również 
się odbyły. Na stronie interne-
towej Oddziału, na FB, i kanale 
YouTube MBP zamieszczałyśmy 
filmiki z fragmentami czytanych 
tekstów literackich, zagadki i cie-
kawostki czytelnicze, quizy oraz 
promowałyśmy wybrane tytuły 
książek. Do tego zorganizowały-
śmy wiele przedsięwzięć online 
takich jak: zabawy literackie, qu-
izy wiedzy (Kto to powiedział, 
Ciekawostki z życia wielkich lu-
dzi) czy też konkursy jak Lite-
racka Zgaduj Zgadula. Ponadto 
zrealizowałyśmy, w wersji online, 
niektóre ze stałych form promocji 
czytelnictwa np. Czytanie na śnia-
danie. Wprowadziłyśmy nową 
formę zajęć edukacyjnych onli-
ne ph. English Time z nauki języ-
ka angielskiego dla uczniów klas 
1-3, w ramach, których udzielana 
była pomoc w odrabianiu lekcji. 
Co więcej? Podczas ubiegłorocz-
nej odsłony Nocy Bibliotek przy-
gotowałyśmy Nie-ziemskie koło 
fortuny I Eko-quiz wiedzy o kli-
macie dla uczestników wydarze-
nia i internautów. Odbyły się tak-
że zajęcia plastyczne w ramach 

cyklu Coś z niczego, podczas 
których dzieci i rodzice wykonali 
ekologiczne organizery.
M. S: - Chyba nie minę się zatem 
z prawdą jeśli powiem, że Oddział 
Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Łomży tworzą niesamowite 
osoby…

R.I: - Zgadzam się. Są to róż-
ne osobowości, jednak w każdym 
drzemie ogromny potencjał. 
Dzięki temu doskonale się uzu-
pełniamy. I to nie tylko tu w Od-
dziale dla Dzieci. To samo można 
powiedzieć o całej Miejskiej Pu-
blicznej Bibliotece w Łomży. To 
instytucja, która gromadzi ludzi 
z ogromnym potencjałem.
M. S: - W bibliotece pracuje Pani 26 
lat. Od 11 jest kierownikiem Oddziału 
dla Dzieci. Czym dla Pani jest świat 
książek, dziecięcej wyobraźni?

R.I: - 26 lat to ogrom cza-
su… Wydaje mi się, że tu do bi-
blioteki przyszłam tak niedawno 
i tylko na chwilę, na zastępstwo. 
A zostałam do dnia dzisiejszego. 
Czym jest dla mnie świat dzie-
cięcej wyobraźni, świat książki? 
Wydaje mi się, że przestrzenią 
niezliczonych możliwości roz-
woju, realizowania się na wielu 
płaszczyznach, zarówno tej ar-
tystycznej, jak i manualnej. Jest 
to świat ogromnej wiedzy i do-
świadczania. Jest to świat wspo-
mnień, powrotów do dzieciń-
stwa. Jest to świat olbrzymich 
emocji, smutku, radości, wzru-
szeń i poruszeń, i co najważniej-
sze ciągłej przygody. Mam wra-
żenie, że każda książka to taka 
kapsuła czasu, która przenosi nas 
w nieznane. To niezwykle piękny 
świat, do którego chętnie wra-
cam. Przebywając w tym świe-
cie czerpie ogromną satysfakcję 
z wykonywanej pracy.
M. S: - A jest jeszcze coś, co Panią 
w tym świecie zaskakuje?

R.I: - Myślę, że jeszcze nie-
jedno jest w stanie mnie zasko-

czyć, i uwielbiam książki, 
które trafiają do biblioteki. 
Mamy wspaniałych auto-
rów książek i literatury, za-
równo tej rodzimej, jak i ob-
cej. I tak naprawdę ten świat 
ma ogromne i nieskończone 
możliwości.
M. S: - A jak w tej trudnej, 
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, 
sytuacji kiedy ich światem staje 
się głównie ta wirtualna rze-
czywistość, zadbać o ten świat 
wyobraźni?

R.I: - Wydaje mi się, że 
książka, a szczególnie książ-
ka dziecięca, w świecie wir-
tualnym ma już swoje stałe 

miejsce. Ona była, jest, i będzie 
obecna, tylko to od nas rodzi-
ców zależy, w którym momen-
cie życia dziecka pojawi się w bi-
bliotece, i jak częstym gościem 
w niej będzie. Apelowałabym do 
rodziców, do nauczycieli, żeby 
stwarzali dzieciom możliwości 
obcowania z książką już od naj-
młodszych lat. Kochani rodzice, 
zapraszam do bibliotek, zapra-
szam do księgarni, gromadźcie 
wraz ze swoimi dziećmi zbiory. 
Kupujcie i wypożyczajcie książ-
ki, bo to jest cudowny świat 
wiedzy, który niezwykle rozwi-
ja wyobraźnię i uczy wrażliwo-
ści. I myślę, że może warto z tego 
świata korzystać. Podsuwajmy 
dzieciom książki, które są zgod-
ne z ich zainteresowaniami, któ-
re bawią. Książka jest nieodłącz-
nym elementem edukacji, bawi 
ucząc. Myślę, że tak to tak wła-
śnie powinno wyglądać.
M. S: - Z pewnością... Niesamowity 
ogrom pracy za Wami… Ale co jeszcze 
przed wami? 

R.I: - Zawsze  jesteśmy otwar-
te na wszelkiego rodzaju działa-
nia. To nie tylko ubiegły rok… 
Tych działań w latach ubiegłych 
było również bardzo wiele. Rze-
czywiście ubiegły i ten rok narzu-
ca nam pewne obostrzenia. Nie 
możemy realizować stałych form 
promocji czytelnictwa. Bardzo 
nad tym ubolewamy. Tęsknimy za 
czytelnikami, tęsknimy za dzieć-
mi, za zajęciami, ale nie tracimy 
optymizmu i przyłączamy się do 
organizowanych ogólnopolskich 
akcji. Udało nam się z okazji Wa-
lentynek nakręcić krótki filmik 
z głośnym czytaniem z udzia-
łem pracowników Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Łomży 
pod hasłem "Fircyk w zalotach". 
Jako cała biblioteka przyłączy-
łyśmy się również do ogólno-
polskiego czytanie ,,Jeżycjady” 
Małgorzaty Musierowicz. Dołą-

czyłyśmy także do akcji "Żonki-
le" upamiętniającej wybuch Po-
wstania w Gettcie Warszawskim. 
Jesteśmy otwarte na wszelkiego 
rodzaju działania i przed nami 
- mam nadzieję - kolejne pomy-
sły, i kolejne ich realizacje. Już te-
raz w kwietniu odbywają się Dni 
Literatury Dziecięcej, w ramach 
którego zorganizowałyśmy onli-
ne konkurs recytatorski. Wpły-
nęło prawie 70 recytacji. Cieszy-
my się z tego bardzo. Przed nami 
dużo ciekawych wyzwań, i za-
mierzamy je podjąć. Z pewnością 
nie spoczniemy na laurach.
M. S: - Czyli właściwie wszystko spro-
wadza się do tego, że wystarczy po 
prostu chcieć…

R.I: - Może nas ograniczyć je-
dynie wyobraźnia. Trzeba chcieć. 
Trzeba być pozytywnie nasta-
wionym, lubić ludzi, i to co się 
robi na co dzień.
M. S: - To jeszcze na koniec zapytam 
ulubiona książka, ulubiony tytuł Re-
naty Igielskiej to… 

R.I: - Jak myślę o ulubionym 
tytule książki od razu przychodzi 
mi na myśl książka ,,Cień wia-
tru” nieżyjącego już hiszpańskie-
go pisarza Carlosa Ruiza Zafóna, 
której akcja rozgrywa się w prze-
pięknej scenerii Barcelony. Gdzie 
jedna książka może całkowicie 
zmienić życie człowieka… My-
ślę, że na takim zapomnianym 
cmentarzysku książek istnieje 
zawsze taka książka, która czeka 
na tego swojego,  jedynego wy-
branego czytelnika. Zapraszam 
wszystkich mieszkańców Łomży 
do korzystania z oferty bibliotek 
w mieście, do czytania książek. 
Bo nawet Ci, którzy nie czyta-
ją książek, zawsze to powtarzam 
dzieciom, młodzieży i dorosłym 
czytelnikom, mają ten tytuł, któ-
ry na nich czeka. Zawsze jest 
taka książka, która czeka na czy-
telnika, tak jak było to w moim 
przypadku. Książka ,,Cień wia-
tru” zawsze mnie wzrusza. Prze-
piękna historia, polecam wszyst-
kim, którzy jeszcze jej nie czytali. 
Chciałabym jeszcze na koniec 
bardzo podziękować wszystkim 
za ciepłe słowa i miłe komenta-
rze. Za wspieranie naszych dzia-
łań, za te pozytywne reakcje. 
Chciałabym również podzię-
kować koleżankom i kolegom, 
z którymi miałam i mam przy-
jemność pracować na co dzień, 
i tymi, z którymi obcuję na co 
dzień również w życiu osobi-
stym. Bardzo dziękuję.



Dzień 23 kwietnia obchodzony jest na 
całym świecie jako Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich. Święto 
to wywodzi się z Katalonii, a po raz 
pierwszy zorganizowano je w 1926 
roku. Jest to ważna data dzienna w hi-
storii literatury światowej: tego dnia 
zmarł Cervantesa, a urodził się i zmarł 
Szekspir. Zgodnie z tradycją kataloń-

ską, tego dnia mężczyźni obdarowują 
swoje partnerki czerwoną różą, a one 
darują im książkę. W 1995 roku UNE-
SCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym 
Dniem Książki i Praw Autorskich. 

Tego dnia Miejska Biblioteka 
Publiczna w Łomży postanowiła 
uhonorować swoich najaktyw-
niejszych czytelników. 

- Dzięki wdrożonemu na po-
czątku roku nowemu systemo-
wi bibliotecznym SowaSQL 
możemy wygenerować różnego 
typu statystyki, w tym ranking 
użytkowników, którzy wypoży-
czyli największą liczbę książek. 
W Światowym Dniu Książki 
i Praw Autorskich chcemy wy-
różnić:  Ewelinę Baczewską, Jani-
nę Picewicz-Znosko  oraz Graży-
nę Sznitko. Osoby te otrzymały 
pakiet nagród oraz materiały pro-
mocyjne, które przekazał Urząd 
Miasta Łomży – przekazuje Tere-
sa Fromelc-Pawelczyk, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Łomży. 

Biblioteka chce kontynuować 
ten konkurs przez następne mie-
siące pod hasłem „Czytelnik Mie-
siąca”. 

- Zachęcamy mieszkańców 
Łomży do odwiedzania naszych 
agend bibliotecznych i wypoży-
czania książek. Najaktywniejsi 
otrzymają równie atrakcyjne na-
grody – przekonuje Teresa Fro-
melc-Pawelczyk. 

Wszyscy czytelnicy, odwie-
dzający bibliotekę w piątek 23 

kwietnia mogli wziąć udział 
w  quizie literackim dla dzie-
ci i dorosłych Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich. Na 
pierwszych trzech czytelników, 
którzy udzielili prawidłowych 

odpowiedzi na zadane pyta-
nia, czekały nagrody. Natomiast 
wszyscy biorący udział w quizie 
obdarowani zostali słodkim upo-
minkiem i zakładką do książki 
z różanym motywem.
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Wiosna w lesie  
może zrobić wrażenie…

Działająca w MDK-DŚT od niespełna roku Pracownia Pani Edyty Kasperkiewicz 
Akcja-Instalacja, odniosła pierwsze sukcesy.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Wiosna w Lesie”, organizo-
wany przez Bielski Dom Kultury i Nadleśnictwo Bielsk - szczęśliwy 
okazał się dla: Kaliny Bajno (6 lat), Weroniki Mroczkowskiej (6 lat) 
i Krystiana Roskowińskiego (13 lat). Ideą konkursu było kształtowa-
nie szacunku do ojczystej przyrody, kreowanie postaw ekologicznych 
i promocja właściwych zachowań w lesie.

Zarówno Kalina, Weronika, jak i Krystian otrzymali wyróżnienie 
w konkursie. 

Uświadamianie mieszkań-
ców Łomży jak kruchy jest 
ekosystem naszej planety 
i jak bardzo potrzebne są 
działania ochronne i ratun-
kowe – to główne cele eko-
logicznego konkursu ogło-
szonego przez Urząd Miejski 
w Łomży pod hasłem „Na-
sza Planeta Ziemia”. Mogą 
wziąć w nim udział przed-
szkolaki, uczniowie pod-
stawówek, a także szkół 
średnich.

Zadaniem uczestni-
ków konkursu będzie 
stworzenie prac ukazu-
jących znaczenie Zie-
mi oraz różne sposoby 
dbania o najbliższe oto-
czenie. Mogą one być 
zgłaszane w następują-
cych kategoriach: przed-
szkolaki tworzą prace 
plastyczne w dowolnej 
technice, uczniowie 
szkół podstawowych wykonują 
prace plastyczne oraz plastycz-

no-literackie w formie plakatu, 
uczniowie szkół ponadpodsta-

wowych mają za zadanie 
stworzyć hasło kojarzone 
z działaniami proekolo-
gicznymi, m.in. z kwestią 
sprzątania świata, które 
zostanie wykorzystane 
podczas akcji sprzątania 
Miasta Łomża 5 czerwca 
2021 roku.

Zgłoszenie prac do 
konkursu odbywa się 
poprzez wysłanie na ad-
res: u.nowakowska@
um.lomza.pl zdjęcia lub 
pliku w formacie jpg lub 
pdf wykonanej pracy 
wraz z załączonym for-
mularzem zgłoszenia. 
Termin nadsyłania prac 
mija 14 maja 2021 roku 
o godzinie 12:00.

Najlepsze rysunki, 
plakaty i hasła zostaną 
nagrodzone i wykorzy-
stane w akcji promocyj-
nej obchodów Świato-
wego Dnia Środowiska, 

który przypada na 5 czerwca 
2021 roku.

Spotkania 
z folklorem 

Ludowe obrzędy, tajemni-
cze tradycje, ciekawe zwycza-
je, kolory, wzory, stroje… Folk-
lor nie musi być nudny. Wiedzą 
o tym podopieczni Anny Bureś 
z Pracowni Plastycznej MDK-
-DŚT: Ola Waldzińska, Gabrysia 
Brzostowska, Marcelina Pruszko 
i Natalia Salwowska. Dziewczyn-
ki z powodzeniem wzięły udział 
w Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym "Moje spotkanie 
z folklorem" - zdobywając Nagro-
dę, Wyróżnienie i dwie Kwalifi-
kacje do wystawy.

Organizator konkursu Zespół 
Edukacyjno-Artystyczny "Przy-
goda" w Rybniku już po raz sie-
demnasty zaprosił młodych ar-
tystów do poznawania rodzimej 
kultury ludowej oraz innych kra-
jów poprzez twórczość plastycz-
ną.

Gratulujemy dziewczynom 
z Pracowni Plastycznej MDK-D-
ŚT i życzymy dalszych sukcesów 

Wyróżnienie instruktora plastyki BDK – Weronika Mroczkowska, 6 lat

„Nasza Planeta Ziemia”  
– wystartował ekologiczny konkurs 

Światowy Dzień Książki  
i Praw Autorskich  
w MBP w Łomży 
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Samorządy w całym kraju 
organizują punkty szczepień 
masowych dla mieszkańców. 
Powstają one we współpracy 
z podmiotami wykonującymi 
działalność leczniczą. Do tego 
typu szczepień w Łomży, na tę 
chwilę, zostały wyznaczone 
dwie lokalizacje. Pierwsza z nich 
to Punkt Szczepień Masowych 
wskazany przez Prezydenta 
Łomży. Jest tworzony w Szkole 
Podstawowej nr 1 przy współpracy 
Szpitala Wojewódzkiego z Urzędem 
Miasta.

- Jesteśmy gotowi niemal 
w 100 procentach, żeby przyjąć 
pierwsze osoby, które chcą się za-
szczepić. Odbyła się już kontro-
la Narodowego Funduszu Zdro-
wia oddziału w Białymstoku oraz 
Podlaslkiego Urzędu Wojewódz-
kiego, ale formalnej decyzji jesz-
cze nie mamy. Jednakże już teraz 
mogę powiedzieć, że nasz punkt 
spłenia wszelkie oczekiwania za-
równo NFZ, jak i Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego – prze-
kazuje Andrzej Stypułkowski, 
wiceprezydent miasta Łomża.

Jak przekonuje wicepre-
zydent Andrzej Stypułkowski 
punkt mógłby rozpocząć funk-
cjonowanie 1 maja. Jednakże 

wszystko uzależnione jest od 
dostaw szczepionki. Szczepienia 
będą realizowane przez Szpital 
Wojewódzki w Łomży.

- Szczepienia będą odbywały 
się po godzinie 15:00, kiedy to 
uczniowie opuszczą mury szkoły. 
Nasz punkt będzie w stanie przy-
jąć 500 pacjentów dziennie.  – in-
formuje wiceprezydent.

Drugi Punkt Szczepień Ma-
sowych został zgłoszony przez 
Urząd Marszałkowski w Szpitalu 
Wojewódzkim w Łomży. Powsta-
je w lokalizacji obecnego punktu 
szczepień. 

- Tworzenie warunków do 
ochrony zdrowia mieszkań-
ców należy do podstawowych 

zadań samorządu wojewódz-
twa. Niewiele jest obecnie rów-
nie ważnych działań w tej sferze 
jak masowe szczepienia prze-
ciw COVID-19. Cieszę się, że 
w Łomży możemy w „marszał-

kowskim” Szpitalu Wojewódz-
kim uruchomić taki punkt. To 
najbardziej naturalne miejsce, 
skupiające najwyższej klasy fa-
chowców gotowych spieszyć 
z pomocą potrzebującym – wyja-
śnia Marek Olbryś, wicemarsza-
łek województwa podlaskiego.

Oba Punkty są już wyposażo-
ne i czekają na decyzję Minister-
stwa i Narodowego Funduszu 
Zdrowia o uruchomieniu.

- Zadeklarowana wydolność 
obu punktów to 500 szczepień 
dziennie na każdą lokalizację. 
W przypadku punktu zlokalizowa-
nego w Szkole Podstawowej nr 1 
w Łomży deklarowany termin uru-
chomienia to 1 maja, natomiast je-

śli chodzi o punkt zlokalizowany 
w szpitalu wojewódzkim w Łom-
ży termin ten to 17 maja. Niemniej 
jednak to, kiedy zostaną one uru-
chomione zależy od decyzji mini-
sterstwa – tłumaczy Jolanta Gryc, 
pełnomocnik dyrektora Szpitala 
Wojewódzkiego w Łomży ds. za-
rządzania jakością i akredytacji.

Prawdopodobnie masowy 
punkt szczepień powstanie tak-
że w "marszałkowskim" Woje-
wódzkim Ośrodku Profilaktyki 
i  Terapii Uzależnień w Łomży. 
Tutaj również wszystko jest go-
towe, a ośrodek oczekuje na od-
powiednie decyzje i szczegółowe 
określenia zasad działania, co jest 
w gestii Ministerstwa Zdrowia.

Punkty masowych szczepień w Łomży. 
Sprawdzamy przygotowanie

Gmina Piątnica 
także będzie 

szczepiła
Gmina Piątnica od 5 maja rozpoczyna szczepie-
nia w punkcie masowych szczepień zorgani-
zowanym w Gminnej Hali Sportowej. O szcze-
gółach i organizacji punktu opowiedzieli na 
konferencji prasowej Artur Wierzbowski, wójt 
gminy Piątnica, Sławomir Dariusz Szajda dyrek-
tor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowe-
go w Łomży i Monika Orłowska, koordynator do 
spraw szczepień gminy Piątnica.

- Punkt masowych szczepień zorgani-
zowany w Gminnej Hali Sportowej w Piąt-
nicy przygotowany jest perfekcyjnie. Będą 
pracowały tu dwa zespoły z Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży 
– mówi Artur Wierzbowski, wójt gminy 
Piątnica. -Hala została podzielona na trzy 
strefy. Pierwsza to strefa rejestracji, dru-
ga to strefa szczepień, zaś trzecia strefa to 
poczekalnia. Pacjenci na szczepienia będą 
wchodzili głównym wejściem, zaś wycho-
dzili z drugiej strony hali. Szczepienia, co 
jest chyba dla wszystkich najważniejsze, 
rozpoczynamy 5 maja, mamy zamówio-
nych  około 1000 sztuk szczepionki firmy 
Pfizer – dodaje. 

Szczepienia będą przeprowadzały ze-
społy ratowników medycznych oraz wy-
kwalifikowanych pielęgniarek. 

- W sumie będą działały dwa zespoły 
szczepiące.  Zakładam, że w ciągu tygodnia 

wyszczepionych będzie około 500 osób 
przez jeden zespół. Zapraszam wszystkich 
mieszkańców powiatu łomżyńskiego, i nie 
tylko, do szczepień w gminie Piątnica - za-
chęca Sławomir Dariusz Szajda dyrektor 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Łomży

Po każdym dniu hala będzie ozonowa-
na przy pomocy zamgławiacza do dezyn-
fekcji.  

- Chciałbym przypomnieć również 
o tym, że osoby które są już zapisane w in-
nym punkcie szczepień, a na przykład ter-
min szczepienia jest bardzo długi, to ist-
nieje możliwość przepisania takiej osoby 
w systemie, i skierowania jej do naszego 
punktu w Piątnicy. Pierwsze szczepienia 
odbywać się będą szczepionkami firmy 
Pfizer, na tę chwilę trudno powiedzieć, 
jakie będą kolejne. Oczywiście pod uwa-
gę będziemy brać preferencje osób, które 
się do nas zgłoszą, i na tej podstawie bę-
dziemy starali się zamawiać te szczepionki, 
którymi będą zainteresowane osoby zgła-
szające się – zaznaczyła Monika Orłowska.

Szczepienia odbywać się będą w dni 
powszednie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 15.00-21.00. Rejestracja i za-
pisy odbywają się pod nr telefonu  784 555 
009, 789 286 136. Do zarejestrowania się 
niezbędny jest nr PESEL+ nr tel. komór-
kowego, na który przyjdzie SMS z infor-
macją o terminie szczepienia. W przypad-
ku braku numeru telefonu komórkowego 
pacjent nie otrzyma przypomnienia o ter-
minie szczepienia.

Od lewej Ewelina Potaś przełożona pielęgniarek WOSPR w Łomży, Sławomir Dariusz Szajda  
dyrektor WOSPR w Łomży, Artur Wierzbowski wójt gminy Piątnica i Monika Orłowska  
koordynator do spraw szczepień gminy Piątnica

Jolanta Gryc, pełnomocnik dyrektora
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży  
ds. zarządzania jakością i akredytacji.
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Rząd podjął decyzję o poluzowaniu 
obostrzeń w kraju. Od poniedziałku 
26 kwietnia w 11 województwach, 
w tym w Podlaskim, uczniowie klas 
I-III wrócili do nauczania hybrydo-
wego. Otwarte zostały także salony 
fryzjerskie i kosmetyczne. Dotychcza-
sowe obostrzenia zostały utrzymane 
w pięciu województwach (śląskim, 
dolnośląskim, wielkopolskim, łódz-
kim i opolskim) ze względu na wciąż 
utrzymującą się liczbę zachorowań. 

- Można powiedzieć, że pew-
ne apogeum, jeżeli chodzi o licz-
bę nowych zakażeń trzeciej fali, 
mamy za sobą. Również za sobą, 
wydaje się, że mamy apogeum 
hospitalizacji, które miało miej-
sce mniej więcej dwa tygodnie 
temu – powiedział podczas ostat-
niej konferencji minister zdrowia 
Adam Niedzielski.

Jednocześnie zaznaczył, że 
pomimo słabnięcia III fali, licz-
ba zgonów jest nadal na wysokim 
poziomie. Minister wytłumaczył 
też decyzję o luzowaniu obo-
strzeń jedynie w poszczególnych 
województwach. 

- Widzimy wyraźny spadek, 
jeśli chodzi o średnią liczbę zaka-
żeń na 100 tysięcy mieszkańców 
we wszystkich regionach, ale na-
dal mamy regiony, w których sy-
tuacja, jeżeli chodzi o poziom za-
każeń jest trudna. W przyszłym 
tygodniu przedstawimy szczegó-
łowy plan otwarcia branż gospo-
darki m.in. hotelarskiej i gastro-
nomicznej, ponieważ zakładamy, 
że sytuacja w poszczególnych 
regionach, ale też w skali kraju, 
poprawi się – mówił szef resortu 
zdrowia. 

Handel – ograniczenia 
Wielkopowierzchniowe skle-

py meblowe i budowlane o po-
wierzchni powyżej 2000 m2 po-
zostają zamknięte. 

Centra i galerie handlowe 
– tak jak obecnie – pozostają 
zamknięte, z wyjątkiem m.in.: 
sklepów spożywczych, aptek 
i drogerii, salonów prasowych, 
księgarni. 

W placówkach handlowych 
na targu lub poczcie obowiązują 
limity osób:   

• 1 osoba na 15 m2 – w skle-
pach do 100 m2, 

• 1 osoba na 20 m2  – w skle-
pach powyżej 100 m2.

Kult religijny  
W miejscach kultu religijne-

go obowiązuje limit osób – na 
1 osobę musi przypadać 20 m2. 
Bez zmian pozostaje obowiązek 
zakrywania ust i nosa oraz zacho-

wywanie 1,5 m odległości od in-
nych osób. 

Edukacja  
Uczniowie klas szkół podsta-

wowych, szkół ponadpodstawo-
wych, słuchacze placówek kształ-
cenia ustawicznego oraz centrów 
kształcenia zawodowego uczą 
się zdalnie. Uwaga! W 11 woje-
wództwach, w których są luzowa-
ne obostrzenia, dzieci z klas 1-3 
szkół podstawowych, od 26 uczą 
się w systemie hybrydowym. 
Żłobki i przedszkola funkcjonują 
normalnie. 

Kultura  
Wciąż zamknięte są teatry, 

kina, muzea i galerie sztuki. 

Hotele 
Pozostają zamknięte do 3 

maja. Wyjątkiem są m.in. ho-
tele robotnicze, a także noclegi 
świadczone w ramach niektórych 
podróży służbowych – np. medy-
ków, kierowców wykonujących 
transport drogowy czy żołnierzy. 

Sport 
Możliwe uczestnictwo dzieci 

i młodzieży we współzawodnic-
twie sportowym prowadzonym 
przez odpowiedni polski zwią-
zek sportowy. Możliwe jest rów-
nież uprawianie sportu w obiek-
tach sportowych na świeżym 
powietrzu – przy zachowaniu li-
mitu do 25 osób (zarówno dzie-
ci i młodzieży, jak i dorosłych). 
Działalność pozostałych obiek-
tów sportowych (hale, kryte bo-
iska itd.) nadal jest ograniczona 
wyłącznie do sportu zawodowe-
go (tak jak dotychczas). Wszel-
kie wydarzenia mogą się odby-
wać bez udziału publiczności. 
Zamknięte pozostają m.in. si-
łownie, kluby fitness, baseny, 
sauny i solaria. Wyjątki od zasad 
określa rozporządzenie. 

Rusza rehabilitacja postco-
vidowa w uzdrowiskach i za-

kładach rehabilitacji, a wkrótce 
w poradniach i domu pacjenta

Już ponad 100 placówek 
medycznych przystąpiło do 
programu rehabilitacji postco-
vidowej w formie stacjonarnej 
i prowadzonej w uzdrowiskach. 
Specjaliści będą pomagać pa-
cjentom w odzyskaniu pełni 
sił po przebytej chorobie CO-

VID-19. Wkrótce program re-
habilitacji postcovidowej zo-
stanie rozszerzony o wizyty 
i zabiegi fizjoterapeutyczne 
prowadzone w domu i w gabi-
necie fizjoterapeutycznym.

W poniedziałek podczas kon-
ferencji prasowej minister zdro-
wia zainicjował kompleksowy 
program rehabilitacji postcovi-
dowej przygotowany przez resort 
zdrowia i Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Mogą z niego skorzy-
stać osoby, które przechorowały 
COVID-19. Rehabilitacja post-
covidowa, w zależności od stanu 
pacjenta, będzie prowadzona 
w domu, ambulatoryjnie, a tak-
że w oddziałach rehabilitacji, za-
kładach rehabilitacji leczniczej 
i uzdrowiskach.

- Przygotowaliśmy pakiet od-
budowy zdrowia Polaków po 
pandemii składający się z pięciu 
elementów. Jednym z nich jest re-
habilitacja postcovidowa - pod-
kreślał Adam Niedzielski, mini-
ster zdrowia. - Takie rozwiązanie 
będzie powszechnie dostępne, 
nie tylko w uzdrowiskach, ale 

także w warunkach domowych – 
kontynuował.

Prezes NFZ poinformował, 
że do rehabilitacji prowadzonej 
w trybie stacjonarnym i w lecze-
niu uzdrowiskowym zgłosiło się 
ponad 100 placówek medycz-
nych. 

Kompleksowy program reha-
bilitacji postcovidowej w zakre-

sie stacjonarnym i uzdrowisko-
wym obejmuje m.in.:

• kinezyterapię ze szczegól-
nym uwzględnieniem treningu 
wytrzymałościowego, ćwiczeń 
oddechowych, ćwiczeń ogólno-
usprawniających,

• inhalacje;
• hydroterapię, fizykoterapię 

– według indywidualnych wska-
zań;

• balneoterapię – według in-
dywidualnych wskazań

• masaż – według indywidu-
alnych wskazań;

• edukację zdrowotną i pro-
mocję zdrowia, w tym np. naukę 
prawidłowej techniki używania 
inhalatorów, eliminację nałogów 
i innych czynników ryzyka cho-
rób cywilizacyjnych, prozdro-
wotną zmianę stylu życia;

• wspomaganie rehabilitacyj-
ne schorzeń współistniejących.

NFZ uruchomi także rehabi-
litację postcovidową prowadzo-
ną ambulatoryjnie, czyli w gabi-
netach fizjoterapii zajmujących 
się rehabilitacją leczniczą, oraz 
w domu pacjenta. 

Na rehabilitację postcovido-
wą prowadzoną w formie stacjo-
narnej, w uzdrowiskach, gabine-
cie lub w domu konieczne będzie 
skierowanie wystawione m.in. 
przez lekarza POZ po zakończe-
niu leczenia związanego z choro-
bą COVID-19.

Specjaliści szacują, że wie-
lu pacjentów ma powikłania po 
chorobie wywołanej koronawi-
rusem. Najczęściej są to: proble-
my z oddychaniem, zmniejszo-
na ogólna sprawność organizmu 
i tolerancja wysiłku fizycznego, 
bóle mięśniowo-stawowe, zabu-
rzenia lękowe i depresyjne.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Od początku pandemii SAR-

S-CoV-2 do 26 kwietnia liczba 
wszystkich przypadków zaka-
żeń w województwie podlaskim 
wynosi 66931. Oznacza to, że 
w naszym regionie odnotowano 
2,42 proc. wszystkich zakażeń 
koronawirusem w Polsce. Jak 
wynika z danych Ministerstwa 
Zdrowia łączna liczba zgonów 
w woj. podlaskim spowodo-
wanych zakażeniem Covid-19, 
od początku epidemii, wynosi 
1890. Oznacza to, że w naszym 
regionie odnotowano 2,89 proc. 
wszystkich zgonów spowodo-
wanych koronawirusem. Ponad-
to 4800 osób w województwie 
podlaskim znajduje się na kwa-
rantannie. Liczba dostępnych 
łóżek szpitalnych dla pacjentów 
z COVID-19 w województwie 
podlaskim na tę chwilę wynosi 
1 615, z czego zajętych jest 628, 
co oznacza, iż wolnych mamy 
987 łóżek. Z kolei liczba dostęp-
nych respiratorów w naszym 
województwie wynosi 131. Za-
jętych jest 67, a wolnych 64. Już 
336 709 osób w województwie 
podlaskim zaszczepionych zo-
stało pierwszą dawką szczepion-
ki przeciwko Covid-19. Dru-
gą dawkę przyjęło natomiast  
90 851 osób. 

Stan epidemii. Stopniowe łagodzenie 
obostrzeń. Polska podzielona na dwie strefy
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HALO TV

Film opowiada o autentycznych wy-
darzeniach z czasów II wojny światowej. 

Jest rok 1944. II wojna światowa trwa 
w najlepsze, choć wszyscy z nadzieją wy-
patrują jej końca. Rozmieszczeni w licz-
nych obozach jenieckich brytyjscy piloci 
organizują się, by odzyskać wolność. 

Najsłynniejsza w historii masowa 
ucieczka z niemieckiego obozu jeniec-
kiego miała miejsce w Stalag Luft III, 
który był wyjątkowo dobrze strzeżony, 
podlegał dowództwu niemieckich wojsk 
lotniczych. Trafiali tu jeńcy, którzy wielo-
krotnie podejmowali próby ucieczki. Stąd 
miało to być niemożliwe. Przedsięwzięcie 
wymagało dużego nakładu pracy: kopano 
trzy tunele, przygotowywano fałszywe do-
kumenty, szyto cywilne ubrania, sporzą-
dzano mapy. 

Do Stalagu Luft III nieopodal Żagania 
przybywa Roger Bushell, który szybko 
mobilizuje kolegów i staje na czele pręż-
nego ruchu oporu. Zaczyna przygotowa-
nia do wielkiej ucieczki, w której wziąć 
ma udział ponad 600 alianckich lotników. 
Chociaż teren, starannie wybrany przez 
Niemców, nie sprzyja tego typu przedsię-
wzięciom, z zapałem rozpoczynają kopa-
nie trzech równoległych tuneli.  

W nocy z 23 na 24 marca 1944 roku 
73 więźniów wchodzi do jedynego tunelu, 
który zapewniał przynajmniej częściowe 
powodzenia akcji. Uciekinierów czekają 
emocjonujące przygody. Robią wszystko, 
aby wydostać się z okupowanej Europy. 

Skorzystają z wszelkich dostępnych środ-
ków transportu – łodzi, pociągów i samo-
lotów. Tak wyglądała historia „wielkiej 
ucieczki”, która stała się podstawą sce-
nariusza filmu nakręconego przez Johna 
Sturgesa – czytamy w opisie na stronie 
serwis II wojna światowa.

Widzowie w napięciu czekać będą 
końca obserwując obozową rzeczywi-
stość. Polacy znają realia obozów kon-
centracyjnych. Tymczasem filmowy Luft 
III to miejsce, w którym żyje się zupełnie 
inaczej. Administrowany przez Luftwaffe 
obóz wydaje się być rajem, w porównaniu 
do obozów śmierci. To wrażenie dopeł-
niać może humor wpleciony w dialogi.

Sturges zgromadził przed kamerą plejadę 
ówczesnych gwiazd. U boku Steve’a McQu-
eena pojawili się Charles Bronson, Richard 
Attenborough czy James Garner. 

Jeśli nie zna się faktów, o których opo-
wiada ten film, zakończenie może zasko-
czyć. Jest to jedna z największych zalet 
tego filmu, który wybija go ponad inne 
produkcje swojego okresu i pozwala nam 
nawet dziś, prawie 60 lat po premierze, 
oglądać go z zaciekawieniem. 

Pewnie nie wiesz...
Za podstawę scenariusza posłużyła po-

wieść australijskiego pisarza, Paula Bric-
khilla (1916-1991), który w marcu 1943 
roku został zestrzelony nad Tunezją i trafił 
do niemieckiego Stalag Luft III, gdzie po-

magał w przygotowaniach do ucieczki, którą 
oglądamy w filmie.

Pod Monachium, pod kierownictwem C. 
Wallace'a Floody, zbudowano wierną kopię 
stalagu spod Żagania. Floody spędził w obo-
zie trzy lata, był jednym z organizatorów 
wielkiej ucieczki. 

Steve McQueen zgodził się na rolę Hiltsa 
pod warunkiem, że będzie mógł pokazać swe 
umiejętności w jeździe na motocyklu.

McQueen opóźniał produkcję filmu, do-
magając się zmian w scenariuszu i nadania 
jego postaci większego znaczenia.

Ucieczka motocyklem przed niemiecki-
mi żołnierzami to jedna z najbardziej zna-
nych scen motocyklowych w historii. To był 
pomysł McQueena. Początkowo grany przez 
niego bohater miała uciekać pociągiem, ale 
aktor powiedział reżyserowi: „John, mam 
pomysł, który doda filmowi więcej energii ...” 
Steve McQueen wykonał wszystkie akrobacje 
motocyklowe z wyjątkiem ostatniego 20-me-
trowego skoku przez ogrodzenie z drutu 
kolczastego. Aktor wcześniej próbował sa-
modzielnie wykonać ten skok, lecz się rozbił.

Akcja filmu rozgrywa się w lecie. W rze-
czywistości, do ucieczki doszło zimą 1944 
roku, gdy na ziemi leżała jeszcze śnieg. Ucie-
kinierzy nie mogli przebrnąć przez głębokie 
zaspy i musieli zejść z pól na drogi patrolo-
wane przez Niemców. 

Złoty medalion, który Steve McQueen 
nosił w filmie, był prezentem od jego żony.

Ekipa kręciła zdjęcia m.in w państwo-
wym lesie. Po zakończeniu zdjęć filmowcy 

zasadzili 2000 sosenek w miejsce tych, które 
zostały zniszczone podczas zdjęć.

W 2005 roku film zajął 3 miejsce w ran-
kingu brytyjskiej stacji telewizyjnej Channel 
4 na najlepszy film wojenny wszech czasów.

Film zarobił 11,7 miliona dolarów, 
a jego budżet wyniósł 4 miliony dolarów.

Niemiecka policja w pobliżu miejsca, 
w którym kręcono film, ustawiła fotoradar. 
Szef policji powiedział McQueenowi: „Herr 
McQueen, złapaliśmy dziś kilku twoich ko-
legów, ale ty zdobyłeś nagrodę za najwięk-
szą prędkość”. McQueen został aresztowany 
i na krótko osadzony w areszcie.

Podczas produkcji Charles Bronson po-
znał i zakochał się w Jill, żonie Davida Mc-
Calluma (gra w filmie komandora podpo-
rucznika Erica Ashleya-Pitta „Dispersal”). 
W 1967 roku, po rozwodzie Jill, wzięli ślub.

Scenariusz miał 11 wersji, poprawiało 
je sześciu autorów i w czasie kręcenia nadal 
był pisany. 

Paul Brickhill, powieściopisarz, którego 
książka była inspiracją dla filmu, nie został 
wpuszczony na plan zdjęciowy.

Kiedy po raz pierwszy film został poka-
zany w brytyjskiej telewizji, w 1974 roku, 
zgromadził 21 milionów widzów.

Wielka ucieczka 
TVP Historia sobota 20.05, 

niedziela 23.30

Wielka 
ucieczka

Tunele 
do 
wolności

NA MAJÓWKĘ    30.04–3.05

Widowiskowy film wojenny 
z wątkami komediowymi 

i znakomitą obsadą. To dzisiaj 
obraz kultowy. Po tylu latach 

(premiera w 1963 roku)  
wciąż przykuwa uwagę, 

zachwyca perfekcją wykonania. 
To ekstraklasa kina wojennego.

FARMAL MAGAZYN GŁÓWNY ŁOMŻA  
Z A T R U D N I  „MAGAZYNIERA” 

OD KANDYDATA 
OCZEKUJEMY: 

- umiejętności pracy 
w zespole 

- uczciwości 
i odpowiedzialności

- zaangażowania 
- dyspozycyjności 

- mile widziane prawo jazdy 
kat. B 

- pozytywne nastawienie do 
klienta 

- potrzebne uprawnienia na 
wózek widłowy

GWARANTUJEMY: 
- stabilność zatrudnienia 

w oparciu o umowę o pracę 
- konkurencyjne 
wynagrodzenie 

- bogaty pakiet socjalny 
- możliwość rozwoju

zawodowego i awansu 
w strukturach firmy 

- szkolenia i podwyższanie 
kwalifikacji zawodowych

 CV należy przesyłać 
na adres e-mail: 
praca@farmal.pl

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

100-LETNIA TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE
MPGKiM ZB w Łomży ogłasza
przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż:

Używanej zgrzewarki klinowej HERZ COMON.
Informacje dotyczące przetargu oraz zdjęcia urządzenia pod linkiem: 
https://bip-lomza.pl/mpgkim/4079
Używanego kontenera sanitarnego, dwukabinowego.
Informacje dotyczące przetargu oraz zdjęcia kontenera pod linkiem:
https://bip-lomza.pl/mpgkim/4081



HALO TV

Film opowiada o autentycznych wy-
darzeniach z czasów II wojny światowej. 

Jest rok 1944. II wojna światowa trwa 
w najlepsze, choć wszyscy z nadzieją wy-
patrują jej końca. Rozmieszczeni w licz-
nych obozach jenieckich brytyjscy piloci 
organizują się, by odzyskać wolność. 

Najsłynniejsza w historii masowa 
ucieczka z niemieckiego obozu jeniec-
kiego miała miejsce w Stalag Luft III, 
który był wyjątkowo dobrze strzeżony, 
podlegał dowództwu niemieckich wojsk 
lotniczych. Trafiali tu jeńcy, którzy wielo-
krotnie podejmowali próby ucieczki. Stąd 
miało to być niemożliwe. Przedsięwzięcie 
wymagało dużego nakładu pracy: kopano 
trzy tunele, przygotowywano fałszywe do-
kumenty, szyto cywilne ubrania, sporzą-
dzano mapy. 

Do Stalagu Luft III nieopodal Żagania 
przybywa Roger Bushell, który szybko 
mobilizuje kolegów i staje na czele pręż-
nego ruchu oporu. Zaczyna przygotowa-
nia do wielkiej ucieczki, w której wziąć 
ma udział ponad 600 alianckich lotników. 
Chociaż teren, starannie wybrany przez 
Niemców, nie sprzyja tego typu przedsię-
wzięciom, z zapałem rozpoczynają kopa-
nie trzech równoległych tuneli.  

W nocy z 23 na 24 marca 1944 roku 
73 więźniów wchodzi do jedynego tunelu, 
który zapewniał przynajmniej częściowe 
powodzenia akcji. Uciekinierów czekają 
emocjonujące przygody. Robią wszystko, 
aby wydostać się z okupowanej Europy. 

Skorzystają z wszelkich dostępnych środ-
ków transportu – łodzi, pociągów i samo-
lotów. Tak wyglądała historia „wielkiej 
ucieczki”, która stała się podstawą sce-
nariusza filmu nakręconego przez Johna 
Sturgesa – czytamy w opisie na stronie 
serwis II wojna światowa.

Widzowie w napięciu czekać będą 
końca obserwując obozową rzeczywi-
stość. Polacy znają realia obozów kon-
centracyjnych. Tymczasem filmowy Luft 
III to miejsce, w którym żyje się zupełnie 
inaczej. Administrowany przez Luftwaffe 
obóz wydaje się być rajem, w porównaniu 
do obozów śmierci. To wrażenie dopeł-
niać może humor wpleciony w dialogi.

Sturges zgromadził przed kamerą plejadę 
ówczesnych gwiazd. U boku Steve’a McQu-
eena pojawili się Charles Bronson, Richard 
Attenborough czy James Garner. 

Jeśli nie zna się faktów, o których opo-
wiada ten film, zakończenie może zasko-
czyć. Jest to jedna z największych zalet 
tego filmu, który wybija go ponad inne 
produkcje swojego okresu i pozwala nam 
nawet dziś, prawie 60 lat po premierze, 
oglądać go z zaciekawieniem. 

Pewnie nie wiesz...
Za podstawę scenariusza posłużyła po-

wieść australijskiego pisarza, Paula Bric-
khilla (1916-1991), który w marcu 1943 
roku został zestrzelony nad Tunezją i trafił 
do niemieckiego Stalag Luft III, gdzie po-

magał w przygotowaniach do ucieczki, którą 
oglądamy w filmie.

Pod Monachium, pod kierownictwem C. 
Wallace'a Floody, zbudowano wierną kopię 
stalagu spod Żagania. Floody spędził w obo-
zie trzy lata, był jednym z organizatorów 
wielkiej ucieczki. 

Steve McQueen zgodził się na rolę Hiltsa 
pod warunkiem, że będzie mógł pokazać swe 
umiejętności w jeździe na motocyklu.

McQueen opóźniał produkcję filmu, do-
magając się zmian w scenariuszu i nadania 
jego postaci większego znaczenia.

Ucieczka motocyklem przed niemiecki-
mi żołnierzami to jedna z najbardziej zna-
nych scen motocyklowych w historii. To był 
pomysł McQueena. Początkowo grany przez 
niego bohater miała uciekać pociągiem, ale 
aktor powiedział reżyserowi: „John, mam 
pomysł, który doda filmowi więcej energii ...” 
Steve McQueen wykonał wszystkie akrobacje 
motocyklowe z wyjątkiem ostatniego 20-me-
trowego skoku przez ogrodzenie z drutu 
kolczastego. Aktor wcześniej próbował sa-
modzielnie wykonać ten skok, lecz się rozbił.

Akcja filmu rozgrywa się w lecie. W rze-
czywistości, do ucieczki doszło zimą 1944 
roku, gdy na ziemi leżała jeszcze śnieg. Ucie-
kinierzy nie mogli przebrnąć przez głębokie 
zaspy i musieli zejść z pól na drogi patrolo-
wane przez Niemców. 

Złoty medalion, który Steve McQueen 
nosił w filmie, był prezentem od jego żony.

Ekipa kręciła zdjęcia m.in w państwo-
wym lesie. Po zakończeniu zdjęć filmowcy 

zasadzili 2000 sosenek w miejsce tych, które 
zostały zniszczone podczas zdjęć.

W 2005 roku film zajął 3 miejsce w ran-
kingu brytyjskiej stacji telewizyjnej Channel 
4 na najlepszy film wojenny wszech czasów.

Film zarobił 11,7 miliona dolarów, 
a jego budżet wyniósł 4 miliony dolarów.

Niemiecka policja w pobliżu miejsca, 
w którym kręcono film, ustawiła fotoradar. 
Szef policji powiedział McQueenowi: „Herr 
McQueen, złapaliśmy dziś kilku twoich ko-
legów, ale ty zdobyłeś nagrodę za najwięk-
szą prędkość”. McQueen został aresztowany 
i na krótko osadzony w areszcie.

Podczas produkcji Charles Bronson po-
znał i zakochał się w Jill, żonie Davida Mc-
Calluma (gra w filmie komandora podpo-
rucznika Erica Ashleya-Pitta „Dispersal”). 
W 1967 roku, po rozwodzie Jill, wzięli ślub.

Scenariusz miał 11 wersji, poprawiało 
je sześciu autorów i w czasie kręcenia nadal 
był pisany. 

Paul Brickhill, powieściopisarz, którego 
książka była inspiracją dla filmu, nie został 
wpuszczony na plan zdjęciowy.

Kiedy po raz pierwszy film został poka-
zany w brytyjskiej telewizji, w 1974 roku, 
zgromadził 21 milionów widzów.

Wielka ucieczka 
TVP Historia sobota 20.05, 

niedziela 23.30

Wielka 
ucieczka

Tunele 
do 
wolności

NA MAJÓWKĘ    30.04–3.05

Widowiskowy film wojenny 
z wątkami komediowymi 

i znakomitą obsadą. To dzisiaj 
obraz kultowy. Po tylu latach 

(premiera w 1963 roku)  
wciąż przykuwa uwagę, 

zachwyca perfekcją wykonania. 
To ekstraklasa kina wojennego.
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Sensacyjny. Ginie ceniony agent służb rządowych. Jego 

przełożeni dochodzą do wniosku, że potrzebują szpiega 

o wyjątkowych umiejętnościach i do tej roli werbują 

miłośnika sportów ekstremalnych.

Pociąg z forsą
Nowa TV piątek 23.20

Komedia sensacyjna. Dwaj policjanci, bracia John 

i Charlie, pilnują porządku w metrze i ubezpieczają 

pociąg, który co noc przewozi miliony dolarów. Tkwiący 

w długach Charlie wpada na szalony pomysł skoku 

stulecia.

Ciekawy przypadek 

Benjamina Buttona

TVN sobota 21.25

Melodramat. Opowieść o człowieku (Brad Pitt), który rodzi 

się jako starzec, a wraz z upływem czasu młodnieje. Gdy 

bohater poznaje kobietę swego życia, proces niebywałej 

przemiany prowadzi do rozpadu związku.

Gorączka
Nowa TV niedziela 23.05, poniedziałek 21.00

Sensacyjny. Thriller i dwie wielkie kreacje aktorskie. Neil 

McCauley (Robert De Niro) jest złodziejem-artystą. Jego 

zawzięty wróg to detektyw Vincent Hanna (All Pacino). 

Pojedynek dwóch osobowości rozegra się w trakcie 

napadu na bank.

Czego pragną kobiety
TV4 poniedziałek 20.40

Komedia. Nick Marshall (Mel Gibson) miał wypadek, 

którego skutkiem ubocznym jest zdolność poznawania 

myśli kobiet. Najpierw jest trochę przerażony nowym 

darem, ale z czasem zaczyna robić z niego użytek.

wybierz  
coś  

dla siebie

Nigdy nie będę twoja

Ideał z wadą
Życie Rosie (Michelle Pfeiffer), 40-letniej sa-

motnej matki nie należy do najłatwiejszych. W pracy 
ma problemy z seksistowskim szefem oraz asystent-
ką, która stale sabotuje jej polecenia. W dodatku 
program, za którego produkcję odpowiada, ma coraz 
gorsze wyniki oglądalności. W domu nie jest lepiej: 
jej eksmąż oczekuje dziecka z młodszą kobietą. Z do-
rastającą córką Izzie coraz trudniej znaleźć wspólny 
język: lalki Barbie poszły w odstawkę, a na horyzon-
cie pojawiła się pierwsza miłość – szkolny rozrabiaka 
Dylan. 

W życiu osobistym Rosie także nie dzieje się naj-
lepiej. Pustkę uczuciową wypełnia miłością do pra-
cy. Do czasu jednak, kiedy na jej służbowej drodze, 
wyłoniony w castingu do jej programu, stanie Adam 
Perl (Paul Rudd). Serce Rosie bije mocniej po raz 

pierwszy od wielu lat. Daje się zaprosić na pierwszą 
randkę i od tej pory jej życie zmienia się. Chłopak 
jest wręcz ideałem, z jednym jednak wyjątkiem – ma 
11 lat mniej niż ona, a takie związki w Los Angeles, 
nawet w branży rozrywkowej, nie są mile widziane. 
Wątpliwości Rosie szybko rozwiewa jej córka, która 
szybko znajduje z Adamem wspólny język. Wszystko 
jest więc na dobrej drodze dopóki...

Pewnie nie wiesz...
Bohaterka Michelle Pfeiffer ma w filmie 40 lat, 

podczas kręcenia miała 47 lat. Paul Rudd miał 36 lat, 
jego postać miała 29 lat.

Norm MacDonald został obsadzony w roli byłego 
męża Rosie. Zapuścił krzaczaste wąsy. Kiedy scena-
rzystka i reżyserka Amy Heckerling kazała mu się ogo-
lić, zrezygnował z roli.

Nigdy nie będę twoja
Metro piątek 22.10, niedziela 22.40

Szesnastoletnia, pewna siebie i do bólu szczera 
Juno (Ellen Page) dowiaduje się, że jest w ciąży. Oj-
cem dziecka jest uzależniony od tictaców i biegania 
Bleeker (Michael Cera). On i Juno są najlepszymi 
przyjaciółmi, grają razem na gitarach i potrafią roz-
mawiać godzinami. Jednak żadne z nich nie jest jesz-
cze gotowe, żeby założyć rodzinę. W związku z tym 
Juno decyduje się na aborcję. 

W przychodni uświadamia sobie, że nie jest 
w stanie tego zrobić. Postanawia urodzić dziecko 
i oddać je do adopcji parze, która nie może mieć 
dzieci. Z pomocą przyjaciółki i ogłoszenia w lokal-
nej gazecie Juno poznaje Vanessę i Marka Loringów 
Wydają się być idealnymi kandydatami. Są młodzi, 
dobrze wykształceni i stać ich na to, żeby dziecku za-
pewnić odpowiednią przyszłość. 

Kontrowersyjny temat podany w niezwykły 
sposób. Opowieść o niechcianej ciąży zbuntowanej 
nastolatki niepostrzeżenie staje się, piękną, mądrą 
historią dojrzewania – do życia i, przede wszystkim, 
do miłości.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 231 milionów do-

larów, kosztował 7,5 miliona.
Telefon-hamburger, który w filmie należy do głów-

nej bohaterki, w rzeczywistości jest własnością scena-
rzystki Diablo Cody.

Dzięki filmowi Michael Cera (Bleeker) mógł spraw-
dzić jak wygląda nauka w liceum. Aktor uczył się kore-
spondencyjnie.

Diablo Cody naprawdę nazywa się Brook Busey, 
to amerykańska scenarzystka, pisarka i dziennikarka. 
Pracowała jako striptizerka. Zarabiała też przez seks-
-telefon. Swoje doświadczenia opisała w książce. Jej 
debiutancki scenariusz do filmu „Juno” został nagro-
dzony Oscarem.

Film wywołał debatę społeczną; został też uznany 
w USA za jeden z czynników przyczyniających się do 
nagłego spadku liczby zabiegów aborcji i wzrostu uro-
dzeń wśród dziewcząt w wieku poniżej 16 lat. Zjawisko 
to zostało określone przez tygodnik „Time” mianem 
„efektu Juno”.

Juno
Stopklatka piątek 13.35 

Juno

Wpadka
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Sensacyjny. Ginie ceniony agent służb rządowych. Jego 

przełożeni dochodzą do wniosku, że potrzebują szpiega 

o wyjątkowych umiejętnościach i do tej roli werbują 

miłośnika sportów ekstremalnych.

Pociąg z forsą
Nowa TV piątek 23.20

Komedia sensacyjna. Dwaj policjanci, bracia John 

i Charlie, pilnują porządku w metrze i ubezpieczają 

pociąg, który co noc przewozi miliony dolarów. Tkwiący 

w długach Charlie wpada na szalony pomysł skoku 

stulecia.

Ciekawy przypadek 

Benjamina Buttona

TVN sobota 21.25

Melodramat. Opowieść o człowieku (Brad Pitt), który rodzi 

się jako starzec, a wraz z upływem czasu młodnieje. Gdy 

bohater poznaje kobietę swego życia, proces niebywałej 

przemiany prowadzi do rozpadu związku.

Gorączka
Nowa TV niedziela 23.05, poniedziałek 21.00

Sensacyjny. Thriller i dwie wielkie kreacje aktorskie. Neil 

McCauley (Robert De Niro) jest złodziejem-artystą. Jego 

zawzięty wróg to detektyw Vincent Hanna (All Pacino). 

Pojedynek dwóch osobowości rozegra się w trakcie 

napadu na bank.

Czego pragną kobiety
TV4 poniedziałek 20.40

Komedia. Nick Marshall (Mel Gibson) miał wypadek, 

którego skutkiem ubocznym jest zdolność poznawania 

myśli kobiet. Najpierw jest trochę przerażony nowym 

darem, ale z czasem zaczyna robić z niego użytek.

wybierz  
coś  

dla siebie

Nigdy nie będę twoja

Ideał z wadą
Życie Rosie (Michelle Pfeiffer), 40-letniej sa-

motnej matki nie należy do najłatwiejszych. W pracy 
ma problemy z seksistowskim szefem oraz asystent-
ką, która stale sabotuje jej polecenia. W dodatku 
program, za którego produkcję odpowiada, ma coraz 
gorsze wyniki oglądalności. W domu nie jest lepiej: 
jej eksmąż oczekuje dziecka z młodszą kobietą. Z do-
rastającą córką Izzie coraz trudniej znaleźć wspólny 
język: lalki Barbie poszły w odstawkę, a na horyzon-
cie pojawiła się pierwsza miłość – szkolny rozrabiaka 
Dylan. 

W życiu osobistym Rosie także nie dzieje się naj-
lepiej. Pustkę uczuciową wypełnia miłością do pra-
cy. Do czasu jednak, kiedy na jej służbowej drodze, 
wyłoniony w castingu do jej programu, stanie Adam 
Perl (Paul Rudd). Serce Rosie bije mocniej po raz 

pierwszy od wielu lat. Daje się zaprosić na pierwszą 
randkę i od tej pory jej życie zmienia się. Chłopak 
jest wręcz ideałem, z jednym jednak wyjątkiem – ma 
11 lat mniej niż ona, a takie związki w Los Angeles, 
nawet w branży rozrywkowej, nie są mile widziane. 
Wątpliwości Rosie szybko rozwiewa jej córka, która 
szybko znajduje z Adamem wspólny język. Wszystko 
jest więc na dobrej drodze dopóki...

Pewnie nie wiesz...
Bohaterka Michelle Pfeiffer ma w filmie 40 lat, 

podczas kręcenia miała 47 lat. Paul Rudd miał 36 lat, 
jego postać miała 29 lat.

Norm MacDonald został obsadzony w roli byłego 
męża Rosie. Zapuścił krzaczaste wąsy. Kiedy scena-
rzystka i reżyserka Amy Heckerling kazała mu się ogo-
lić, zrezygnował z roli.

Nigdy nie będę twoja
Metro piątek 22.10, niedziela 22.40

Szesnastoletnia, pewna siebie i do bólu szczera 
Juno (Ellen Page) dowiaduje się, że jest w ciąży. Oj-
cem dziecka jest uzależniony od tictaców i biegania 
Bleeker (Michael Cera). On i Juno są najlepszymi 
przyjaciółmi, grają razem na gitarach i potrafią roz-
mawiać godzinami. Jednak żadne z nich nie jest jesz-
cze gotowe, żeby założyć rodzinę. W związku z tym 
Juno decyduje się na aborcję. 

W przychodni uświadamia sobie, że nie jest 
w stanie tego zrobić. Postanawia urodzić dziecko 
i oddać je do adopcji parze, która nie może mieć 
dzieci. Z pomocą przyjaciółki i ogłoszenia w lokal-
nej gazecie Juno poznaje Vanessę i Marka Loringów 
Wydają się być idealnymi kandydatami. Są młodzi, 
dobrze wykształceni i stać ich na to, żeby dziecku za-
pewnić odpowiednią przyszłość. 

Kontrowersyjny temat podany w niezwykły 
sposób. Opowieść o niechcianej ciąży zbuntowanej 
nastolatki niepostrzeżenie staje się, piękną, mądrą 
historią dojrzewania – do życia i, przede wszystkim, 
do miłości.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 231 milionów do-

larów, kosztował 7,5 miliona.
Telefon-hamburger, który w filmie należy do głów-

nej bohaterki, w rzeczywistości jest własnością scena-
rzystki Diablo Cody.

Dzięki filmowi Michael Cera (Bleeker) mógł spraw-
dzić jak wygląda nauka w liceum. Aktor uczył się kore-
spondencyjnie.

Diablo Cody naprawdę nazywa się Brook Busey, 
to amerykańska scenarzystka, pisarka i dziennikarka. 
Pracowała jako striptizerka. Zarabiała też przez seks-
-telefon. Swoje doświadczenia opisała w książce. Jej 
debiutancki scenariusz do filmu „Juno” został nagro-
dzony Oscarem.

Film wywołał debatę społeczną; został też uznany 
w USA za jeden z czynników przyczyniających się do 
nagłego spadku liczby zabiegów aborcji i wzrostu uro-
dzeń wśród dziewcząt w wieku poniżej 16 lat. Zjawisko 
to zostało określone przez tygodnik „Time” mianem 
„efektu Juno”.

Juno
Stopklatka piątek 13.35 

Juno

Wpadka

Nie oddychaj

Bezlitosna 
gra

Film opowiada historię grupy nastolatków, którzy włamu-
ją się do domu niewidomego mężczyzny, weterana wojennego. 
Jego ślepota ma stać się naturalnym ułatwieniem dla młodych 
bandytów, tymczasem okazuje się pułapką. Niewidomy męż-
czyzna szybko z ofiary staje się katem, prowadząc okrutną, 
brutalną, bezlitosną grę z włamywaczami. Jest przy tym spra-
wiedliwy – kiedy wyłącza światło, mówi uczciwie „Teraz wszy-
scy widzimy to samo”. Ale to dopiero początek tragicznej gry 
o przetrwanie… Mężczyzna przeobraża się z ofiary w kata, któ-
ry prowadzi krwawą grę z włamywaczami.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 15 milionów dolarów, kosztował 

10 milionów.
Stephen Lang (niewidomy weteran) nosił soczewki kontaktowe, 

które znacznie ograniczały widzenie, zwłaszcza w słabym oświetleniu. 
Pozostali aktorzy w scenach w ciemności, nosili soczewki wyglądające 
jakby mieli rozszerzone źrenice, to także znacznie ograniczało ich wi-
dzenie.

Role czworonoga głównego bohatera grały trzy psy: Athos, Astor 
i Nomad.

Nie oddychaj
Stopklatka piątek 21.50

Annie Laird (Demi Moore) jest 
rzeźbiarką samotnie wychowującą 
dwunastoletniego syna. Pewnego dnia 
decyduje się wziąć udział jako sędzia 
przysięgły w procesie Louie Boffano, 
członka mafii oskarżonego o brutalne 
zabójstwo. Podczas rutynowego prze-
słuchania kandydatów na ławników 
Annie jest obserwowana przez wysłan-
ników mafii... 

Na krótko przed rozpoczęciem pro-
cesu Annie dowiaduje się, że tajemni-

czy kolekcjoner zakupił kilka jej rzeźb 
płacąc za nie kilkanaście tysięcy dola-
rów. Tego samego dnia Annie spotyka 
tajemniczego nieznajomego, którego 
inteligencja i urok osobisty wywiera na 
niej ogromne wrażenie. Czuje, że stanę-
ła przed szansą nowego związku. Tym 
większym szokiem staje się dla niej wy-
znanie nieznajomego: jest on w rzeczy-
wistości wykonawcą zleceń mafii, jego 
zadaniem jest osaczenie Annie i wy-
muszenie na niej uległości. Kobieta ma 
przekonać pozostałych sędziów przysię-
głych do wydania wyroku uniewinniają-
cego Louie Boffano. Nieznajomy, który 
każe nazywać siebie „Nauczycielem” 
(Alec Baldwin), grozi śmiercią Annie 
i jej synowi...

Pewnie nie wiesz...
Operator Gordon Willis, przestał 

pracować po dwóch tygodniach, bo nie 
potrafił dogadać się z reżyserem Brianem 
Gibsonem. Operator miał dość ciągłego 
czekania, aż Gibson zdecyduje, jak należy 
nakręcić daną scenę.

Pod presją 
Nowa TV piątek 21.00

Płatny zabójca

Pomocnik
Klimatyczne i wciągające kino 

akcji! Nicolas Cage w roli płatnego 
zabójcy, który udaje się do upalnego 
Bangkoku, aby wykonać kolejne zlece-
nie… Czy to będzie jego ostatnie? 

Płatny zabójca Joe kieruje się 
w swoim życiu kilkoma zasadami: nie 
pyta, nie spotyka się z ludźmi spoza 
branży i zawsze wie, kiedy odpuścić. 
Jego kolejnym zadaniem jest eliminacja 
kilku osób przebywających w Bangko-
ku. W swojej misji Joe, tak jak zwykle, 
trzyma się swoich żelaznych reguł. Do 
czasu, gdy niespodziewanie napotyka 
na swojej drodze przeszkody i zdaje 
sobie sprawę, że potrzebuje pomocy. 
Zatrudnia drobnego złodziejaszka 
Konga (Shahkrit Yamnarm). Z czasem 
między nim i pomocnikiem rodzi się 
nić porozumienia, a Joe postanawia 
nauczyć Koga wszystkiego, co potrafi.

Pewnie nie wiesz...
W Tajlandii 19 września 2006 roku 

miał miejsce wojskowy zamach stanu. 
Ekipa filmowa przerwała zdjęcia na je-
den dzień. 

Zegarek, który nosi bohater grany 
przez Cage'a, to Ventura V-Tec Sigma 
W25-R1. Aktor reklamował ten właśnie 

model. Można go kupić w internecie za 
2,5 tys. zł.

Sztuka walki, której Nicolas Cage 
uczy Shahkrita Yamnarma, to Wing 
Chun (Piękna Wiosna). Tradycja po-
daje, że w drugiej połowie XVII w. albo 
na początku XVIII w. grupa mistrzów 
z klasztoru Szaolin opracowywała ten 
styl, który miał być skuteczny i łatwy 
do nauki w krótkim czasie. Uprawiał go 
Bruce Lee.

Płatny zabójca (Ostatnie zlecenie)
TV Puls poniedziałek 22.35

Pod presją

Niebezpieczna kobieta
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Pomimo pandemii COVID – 19 
i związanych z nią obostrzeń 
Łomżyńska Rada Seniorów 
aktywnie uczestniczy 
w spotkaniach podlaskich rad 
organizowanych przez Radę 
Seniorów przy Marszałku 
Województwa Podlaskiego 
i przez Ośrodek Wspierania 
Podlaskich Rad Seniorów 
oraz w pracach dotyczących 
ważnych dla rad i seniorów 
tematów. 

Przyszłości rad seniorów, 
zdrowiu i lepszej starości poświę-
cone było III Forum Podlaskich 
Rad Seniorów, które odbyło się 
21 kwietnia.

Przyszłość rad seniorów

Obowiązująca ustawa o sa-
morządzie gminnym z 1990 roku 
wraz z późniejszymi zmianami 
daje radom gmin możliwość two-
rzenia rad seniorów, które mają 
charakter konsultacyjny, dorad-
czy i inicjatywny.

W naszym kraju istnieje 
2807 jednostek samorządu te-
rytorialnego, w tym 16 woje-
wódzkich, 380 powiatowych 
i 2477 gminnych. Jednak tylko 
nieco ponad 400 z nich (mniej 
niż 20%) powołało rady senio-
rów. Zainteresowanie taką for-
mą aktywności obywatelskiej 
jest duże, ale według opinii ist-
niejących rad seniorów, czynni-
kami hamującymi powoływanie 
i funkcjonowanie rad są zbyt pa-
sywne regulacje ustawowe nie 
dające radom gmin zbyt dużych 
możliwości co do wyposażania 
rad seniorów we właściwe kom-
petencje oraz środki do dzia-
łania. Oczekiwania środowisk 
senioralnych co do ról, jakie po-
winny pełnić rady seniorów są 
o wiele większe niż te, które na-
kłada na nie ustawa i te, które re-
gulują ich statuty. 

Biorąc pod uwagę zmienia-
jącą się sytuację demograficz-
ną, kierując się doświadczeniem 
w działalności i lokalnymi po-
trzebami, rady seniorów od kil-
ku lat wypracowują propozycje 
zmian w ustawach o samorządzie 
gminnym, powiatowym i woje-
wództwa. Chodzi tu o czytelne 
przepisy, które umożliwią powo-
ływanie na wszystkich szczeblach 
samorządu podmiotów repre-
zentujących osoby starsze oraz 

dadzą narzędzia do prawidłowe-
go ich funkcjonowania. 

Łomżyńska Rada Seniorów 
dołączyła do ogólnopolskiego 
ruchu rad seniorów działającego 
w kierunku oczekiwanego przez 
seniorów ustawowego umocowa-
nia rad. Rada Seniorów w sierp-
niu 2019 roku skierowała pisma 
do ówczesnych łomżyńskich po-
słów Bernadety Krynickiej i Le-
cha Antoniego Kołakowskiego 
z prośbą o wsparcie w procesie 
legislacyjnym postulatów rad 
seniorów dotyczących zmian 
w ustawach o samorządzie te-
rytorialnym. Przewodnicząca 
– Grażyna Czajkowska - brała 
czynny udział w pracach Zespo-
łu do Spraw Partycypacji Spo-
łecznej Osób Starszych Rady 
Działalności Pożytku Publiczne-
go przy Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, Ogólnopolskiego Po-
rozumienia o Współpracy Rad 
Seniorów i Obywatelskiego Par-
lamentu Seniorów, które również 
wyraziły swoją opinię dotyczącą 
tych zmian. 

W związku ze wstrzymaniem 
prac nad zamianami w ustawie 
o samorządzie gminnym, powia-
towym i województwa, podlaskie 
rady seniorów, Rada Seniorów 
przy Marszałku Województwa 
Podlaskiego oraz Stowarzyszenie 
Szukamy Polski wystosowały do 
decydentów petycję o jak najszyb-
sze przygotowanie i uchwalenie 
nowelizacji ustaw w części doty-
czącej tworzenia przez jednostki 
samorządu terytorialnego rad se-

niorów. Treść petycji opracowana 
przez zespół w składzie: Krzysztof 
Wolfram, Grażyna Czajkowska, 
Maria Jolanta Lauryn, Bożena 
Bednarek i Jolanta Wołągiewicz 
została przedstawiona uczestni-
kom III Forum, tj. członkom pod-
laskich rad seniorów oraz podla-
skim parlamentarzystom. 

Piętnaście podlaskich rad se-
niorów oraz Stowarzyszenie Szu-
kamy Polski podpisało się pod 
petycją skierowaną do prawo-
dawców, a uczestniczący w spo-
tkaniu posłowie: Mieczysław Ka-
zimierz Baszko, Stefan Krajewski, 
Paweł Krutul, Robert Winnic-
ki oraz w imieniu posła Roberta 
Tyszkiewicza – asystent Adam 
Utko zadeklarowali wsparcie po-
stulatów podlaskich rad w pro-
cesie legislacji projektu ustawy 
o zmianie ustaw o samorządzie 
gminnym, powiatowym i woje-
wództwa w obszarze dotyczącym 
rad seniorów. 

Jest już pierwsza reakcja na 
petycję Podlaskich Rad Senio-
rów. Kancelaria Premiera poin-
formowała nas o przekazaniu 
petycji w sprawie nowelizacji 
ustawy o samorządzie terytorial-
nym do rozpatrzenia w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji.

Potrzeby podlaskich rad seniorów

Stowarzyszenie Szukamy Pol-
ski prowadzące Ośrodek Wspie-
rania Podlaskich Rad Seniorów 
przeprowadziło ankietowe ba-

danie potrzeb podlaskich rad 
seniorów. Problemy i potrzeby 
rad są bardzo różne, a ich wyar-
tykułowanie spowoduje ukie-
runkowanie działań Ośrodka 
na rzecz rad w przyszłości. Będą 
one skierowane na ich wzmoc-
nienie, dostarczenie im kompe-
tencji niezbędnych do dobrego 
funkcjonowania. Równocześnie 
konieczna jest debata na temat 
roli rad seniorów i ich pozycji 
(zwłaszcza wobec lokalnego sa-
morządu), a także zwiększania 
poczucia wpływu osób starszych 
na własne życie i współtworzenie 
społeczności lokalnej. 

Dla zdrowej i lepszej starości 

W polskim systemie ochrony 
zdrowia brakuje zintegrowane-
go podejścia do osób starszych, 
a współczynnik geriatrów na licz-
bę osób starszych jest najniższy 
w Europie.

Problem ageismu czyli dys-
kryminacji seniorów w dostępie 
do należytych usług leczniczych 
w Polsce jak również monito-
ring systemu ochrony zdrowia 
pod kątem praktyki leczenia far-
makologicznego osób starszych 
jest tematem projektu pn. „Au-
dyt obywatelski procesu lecze-
nia farmakologicznego seniorów 
w Polsce”. Jego założenia podczas 
Forum zaprezentowały: prof. 
Barbara Bień – Kierownik Kliniki 
Geriatrii Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku i członek 
Polskiego Towarzystwa Geron-

tologicznego oraz dr Eliza Szad-
kowska – Prezes Zarządu Funda-
cji Centrum Inicjatyw na Rzecz 
Społeczeństwa.

Wyniki monitoringu przepro-
wadzonego w ramach projektu 
zostaną opublikowane w raporcie 
i wykorzystane do działań rzecz-
niczych i edukacyjnych. Kam-
pania edukacyjna „Dla Zdrowej 
i Lepszej Starości” obejmie m.in. 
akcje informacyjne, webinaria, 
konferencje prasowe, sympo-
zjum eksperckie. W ramach pro-
jektu powstanie handbook dla 
lekarzy oraz poradnik o prawach 
pacjenta seniora. Podjęte zosta-
ną także działania na rzecz wpro-
wadzenia regulacji prawnych na 
poziomie centralnym służących 
realizacji praw pacjenckich se-
niorów. Wiele działań w ramach 
projektu będzie skierowanych do 
seniorów, a także współtworzo-
nych przez seniorów.

Organizatorzy zaprasza-
ją na inaugurację projektu "Au-
dyt obywatelski procesu lecze-
nia farmakologicznego seniorów 
w Polsce", która odbędzie się 30 
kwietnia 2021 roku o godz. 12.00 
za pośrednictwem platformy 
ClickMeeting. Dołączyć do wy-
darzenia można wybierając jedną 
z opcji:

    • przez stronę internetową: 
link do strony ClickMeeting – ht-
tps://dladobrejilepszejstarosci.
clickmeeting.com/audytobywa-
telskiprocesuleczeniaseniorow,

    • przez aplikację mobilną: 
ID wydarzenia: 824-843-276.

Tematy, które były poruszane 
na Forum są istotne nie tylko dla 
obecnych seniorów, ale także dla 
młodszego pokolenia i decyden-
tów. Dotyczą one bowiem prawa, 
ale też zdrowia i dostępu do usług 
medycznych, a te mają znaczący 
wpływ na aktywność obywatel-
ską osób starszych w społeczno-
ści lokalnej.

Organizatorami Forum była 
Rada Seniorów przy Marszał-
ku Województwa Podlaskiego 
i Stowarzyszenie Szukamy Polski, 
a otworzył je Marszałek Woje-
wództwa Podlaskiego Artur Ko-
sicki, który wspiera wszelkie ak-
tywności osób starszych i uznaje 
za bardzo ważne kwestie prawne 
dotyczące rad seniorów jak rów-
nież ochrony zdrowia osób star-
szych.

Linki do zapisu filmowe-
go z III Forum Podlaskich Rad 
Seniorów: https://podlaskise-
nior.pl/zapis-filmowy-iii-forum-
-rad.../, https://www.youtube.
com/watch?v=tURSWmlNEx4.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

III Forum Podlaskich Rad Seniorów



Był rok 1791. Ważne dni dla Warszawy. Oto już 
czwarty rok obradował w stolicy Sejm zwany 
Sejmem Czteroletnim lub Wielkim. Toczyła się 
zacięta walka o losy Polski. 

Kiedy nadszedł 3 maja, zielenią pokry-
ły się brzegi Wisły. Wiosenne podmuchy 
szły od rzeki. W sercach ludzkich było ra-
dośnie. 

O godzinie 11:00 w sali poselskiej 
Zamku Królewskiego rozpoczęły się ob-
rady. Panowała uroczysta cisza. Marszałek 
Stanisław Małachowski wzruszonym gło-
sem otworzył posiedzenie Sejmu, który 
miał zatwierdzić nowe prawa, nową Kon-
stytucję dla Polski. Po odczytaniu projek-
tu Konstytucji król Stanisław August Po-
niatowski powiedział: 

,,Nikomu bardziej nade mnie nad tym 
projektem zastanawiać się należy, idzie mi 
bowiem o zachowanie najdroższego klej-
notu, to jest ufności narodu. Nie dla siebie 
życzę Konstytucji, lecz dla dobra i ocale-
nia Polski”. 

Parę godzin później w warszawskiej 
katedrze nastąpiła uroczystość zaprzysię-
żenia uchwalonej Konstytucji. 

Dniu trzeci Maja, dniu nam święty,
Hołd ci należy nieść. Choć dziś narodu 

cel wytknięty.
Pamięci twojej cześć!
W sercach ci trzeba wznieść ołtarze za 

jasny wspomnień kwiat,
Który rokrocznie niesiesz w darze 

z minionych dawnych lat…
Święto przeszłości – świętem dla nas, 

bo nas nie spodli wróg.
Czcić je będziemy po wieczny czas.
Tak nam dopomóż Bóg!

Tak oto u schyłku XVIII wieku Polska 
zaczęła się budzić do nowego życia. Nad 
naprawą Rzeczypospolitej myśleli od daw-
na troskliwi o los ojczyzny obywatele. 

Elekcje, bezkrólewie, Liberum Veto, 
konfederacje, wolność szlachecka zmie-
niona w swobodę, tron bez władzy, skarb 
bez pieniędzy, obrona bez wojska. Oto 
szereg przyczyn, które prowadziły Polskę 
do nieuchronnego upadku. 

Pierwszy rozbiór Polski uderzył jak 
grom niespodziewany. Był tak ogłusza-
jący, że przerażenie odebrało siły, obez-
władniło wszystkich. Pod wpływem tego 
ciosu obudziło się sumienie narodowe. 
Jednak znaleźli się jeszcze ludzie, którzy 
chwalili stary porządek, i nie chcieli do-
strzegać zbawienia w reformach politycz-
no-społecznych. 

Nie wszyscy jednak byli tak obojętni 
dla sprawy. Wielu szczerym sercem kocha-
ło ojczyznę, wytężało swe siły, pracowało 
dla jej chwały, a nawet przelewało krew. 

[...]
,,A my trwali i żyli łez chlebem,
Hostją wspomnień i ofiar kielichem,
I pod chmurnem modlili się niebem
I po haśle wołali się cichem.
[…]
O, ty orle, ty orle nasz biały,
Na dalekie leć niwy i pola,
Mów tym sercom, co we łzach omdlały,
Że się kończy wiekowa niedola!

Maria Konopnicka

Słowa te, i dziś ożywiają naszą pamięć, 
budzą serca. Jakże jeszcze większe wraże-
nie wywołują słowa ślubowania królew-
skiego. 

,,Ślubuję ci Panie, jakom król jest prawy, 
dopóki sił stanie nie zdradzić ustawy. I że 
w polskim kraju,

od końca po kraniec, braterstwo i miłość 
nigdy nie ustanie. 

Bogacz kto czy biedny, z panów czy
z kmieci - wszyscyśmy wszak jednej mat-

ki Polski dzieci”.
Uchwalenie i zaprzysiężenie Konstytu-

cji było doniosłym aktem nie tylko histo-
rycznym. Konstytucja była dowodem pa-
triotyzmu i demokratycznych przekonań 
narodu. Stwarzała podstawy do wzmocnie-
nia władzy państwowej, a osłabiała rządy 
i znaczenie magnatów. Była pierwszą w Eu-
ropie, a drugą na świecie nowożytną ustawą 
zasadniczą. Na trwałe do historii przeszły 
nazwiska twórców tej pierwszej w Europie 
Konstytucji. Byli to: Ignacy Potocki mar-
szałek wielki litewski, Hugo Kołłątaj, poli-
tyk, pisarz, ksiądz i Stanisław Małachowski.  

O , dniu radosny , który mażesz winy!
Polska przebacza – znów tuli swe syny!
Błyska już światło przed nami w oddali
I jasny płomień nadziei się pali.

Już rozkwitała nasza ziemia wiosną,
A echo niesie hen , w dal wieść radosną,
Że sen się spełnia , dawno nie śniony:
Do pracy staje Naród obudzony.
Nie damy Polsce zapaść do mogiły!
Niechaj ojcowie nasi usłyszą,
Że ich marzenia dziś się ziściły,
Bo nasze czyny zwycięstwem dyszą!
[...] H. Kostomołot

Tak jak i wtedy, tak i dziś temu wyda-
rzeniu towarzyszy wielki entuzjazm. 

Świeć się, święć się Trzeci maju 
Roznoś hasła pracy, zgody, 
Wszak nie siłą, ale prawem 
Żyją i słyną narody. 

Wanda Malicka

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA 
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Łomża 
super 

miastem
Pytamy co chcemy osiągnąć za 5, 10, 

15 lat?  W którą stronę zmierzamy, i jaki 
jest cel naszych działań? Jest to ważne 
w czasie, gdy pandemia uderza w nasze 
życie i fundamenty gospodarki. Zmieni-
ła sposób naszego funkcjonowania, może 
już na zawsze. 

Z drugiej strony wymusza przyspie-
szenie zmian, otwiera nowe możliwości, 
działania, np. możemy pracować z dowol-
nego miejsca, inaczej planować, układać 
życie rodzinne, czy troszczyć się o kon-
takty towarzyskie, realizować bycie ak-
tywnym.

W związku z powyższym: jak powin-
no zmieniać się nasze miasto, nasz re-
gion? Przyszłość to także postępująca 
zmiana klimatyczna. Stanowi zagrożenie 
naszego życia. Jak zapobiec katastrofie, 
przed którą stoimy? W co inwestować, 
jakie kierunki rozwoju obrać,  jak zmie-
niać nasze nawyki i przyzwyczajenia?  
Jak budować drogi? Jak powinniśmy je 
planować?  Jak modernizować transport 
publiczny? Jak wspierać kulturę? Jak za-
pobiegać wykluczeniom? Jak naprawić 
edukację? Jak zaprojektować przestrzeń 
publiczną? Jakie inwestycje realizować 
w perspektywie 10, 15 czy 20 lat? Pytań 
i wątpliwości jest wiele.  Znalezienie od-
powiedzi nie jest proste, zwłaszcza,  że 
żyjemy w nierozpoznanej rzeczywistości.

Dlatego potrzebne są inicjatywy od-
dolne od mieszkańców naszego miasta. 
Do podjęcia takiego wysiłku wskazane 
jest powstawanie Obywatelskich Ruchów 
Inicjatyw Społecznych we współpra-
cy z samorządem i prezydentem miasta, 
przedstawicielami wybieranymi przez 
mieszkańców. Do wspólnego działania, 
zidentyfikowania największych wyzwań, 
jakie stoją przed naszym miastem i regio-
nem. Ustalenie najważniejszych zadań 
niezbędnych i konsekwentnej realizacji. 
Dyskusji mieszkańców, ekspertów, samo-
rządowców – wspólne spojrzenie w przy-
szłość. Wyjście poza swój krąg myślenia, 
poza własne sprawy biurokratyczno-par-
tyjne. Będzie to najlepsza droga do reali-
zacji planu i oczekiwań każdego miesz-
kańca naszego miasta i regionu.

Miasto Łomża jest bogate bogactwem 
swoich mieszkańców. Lokalny samorząd 
zobowiązany jest zapewnić nam odpo-
wiedni poziom usług, komfort i radość 
życia w naszym mieście. Ruchy obywatel-
skie są bardzo potrzebne, powinny przej-
mować rolę czwartej władzy.  Powinny 
tworzyć przestrzeń dla debaty o spra-
wach publicznych oraz kontrolować wła-
dzę.  Zdobyta wiedza i doświadczenie 
upoważnia ich do roli innowatorów spo-
łecznych, tak istotnych w czasach głębo-
kich zmian, jakich doświadczamy.

Pierwsze pytanie do dyskusji: jakie 
ma być nasze miasto Łomża za 20 lat?

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy, po jaką lekturę sięgnąć 

Laurel Corona  „Wenecja Vivaldiego”
„Wenecja Vivaldiego” to zachwycająca 

podróż do świata muzyki, historii  i uczuć. 
Piękna jak bajka, ale i okrutna jak praw-
dziwe życie opowieść o miłości, muzyce 
i poszukiwaniu własnej tożsamości.  To 
bardzo malowniczy obraz barokowej We-
necji, żyjącej od karnawału, kulturalnych 
wydarzeń  do kolejnego karnawału, peł-
nej sprzeczności, tajemnic i tradycji, po 
której dzisiaj już nie ma śladu. Niezwykle 
barwny obraz słynnego miasta miłości, 
ukazujący życie i sercowe rozterki dwóch 
wyjątkowych kobiet, Chiaretty i Mad-
daleny, wychowanek szkoły muzycznej 

Ospedale Della Pieta, instytucji, której 
życie toczy się według surowych reguł 
klasztornych.

Muzyka i osobliwy świat barokowej 
Wenecji tworzą tło dla poetyckiej, zmy-
słowej opowieści o losach dwóch osie-
roconych sióstr.  Chiaretta i Maddalena 
jako małe dzieci zostały porzucone przez 
matkę na schodach Ospedale Della Pie-
ta. Wychowanki Piety rozwijają liczne 
umiejętności, by w przyszłości być do-
brymi kandydatkami na żony. Te, którym 
nie uda się znaleźć męża, czeka życie za-
konne. Utalentowane siostry rozpoczy-
nają naukę śpiewu i gry na skrzypcach. 
Chiaretta występuje w chórze, a Madda-
lena pobiera lekcje u samego Antonia Vi-
valdiego. Czy obu kobietom uda się speł-
nić marzenia?

Majowe słońce płonie nad 
światem. Wielki Trzeci Maja!
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Bohaterka, Sophie (Amanda Sey-
fried), jest szczęśliwie zakochana i wkrót-
ce ma wyjść za ukochanego Victora (Gael 
Garcia Bernal), który jest kucharzem. 
Para wybiera się w podróż przedślubną 
do Werony, gdzie jednak Victor zanie-
dbuje ukochaną, gdyż biega po knajpach, 
szukając inspiracji dla swojego lokalu. 
Osamotniona i rozczarowana Sophie 
zwiedza miasto i oczywiście dociera pod 
balkon Julii. Tu przyłącza się do wolonta-
riuszek, które w imieniu szekspirowskiej 
bohaterki odpowiadają na adresowane 
do niej listy. Jeden z nich pochodzi od 
Claire, która zostawiła go w 1957 roku. 
Dziś ta kobieta (Vanessa Redgrave) jest 
już babcią, ale postanawia skorzystać 
z rady Julii (a raczej Sophie) i przyjeżdża 
do Werony, by odnaleźć swą młodzień-
czą miłość. We trójkę – towarzyszy im 
wnuk Claire, Charlie (Christopher Egan) 
– ruszają na poszukiwania…

„Vanessa Redgrave to diament bez 
skazy. To ona jest duszą filmu i w dużej 
mierze odpowiada za wszechobecny 
aromat włoskiej miłości. Bardzo łatwo 
sprawia, że wierzymy w wielką miłość, 

czaruje nas wizją uczucia, które mogło się 
zestarzeć, lecz przez to wcale nie straciło 
na swej mocy. To prawdziwa magia, której 
warto się poddać. W połączeniu z piękny-
mi zdjęciami daje to wystarczającą dawkę 
rozrywki dla każdego spragnionego zwy-
czajnego, prostego, miłego filmu”.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach 80 milionów do-

larów, kosztował 30 milionów.
Vanessa Redgrave i Franco Nero (fil-

mowy Lorenzo Bartolini) pobrali się cztery 
lata przed premierą filmu w 2010 roku.

Klub Julii naprawdę istnieje, jego 
członkinie odpowiadają na listy pozosta-
wione w Weronie.

Scena czesania włosów była podobno 
trudna do sfilmowania dla Vanessy Red-
grave, ponieważ film powstał niedługo po 
śmierci jej córki Natashy Richardson.

Listy do Julii
Stopklatka poniedziałek 8.05

Listy do Julii

Poszukiwanie 
miłości Agent MI6 Martin Baxter (Scott 

Adkins) rezygnuje ze swojej kariery 
po tragicznej akcji, w wyniku której był 
świadkiem śmierci ukochanej żony. Od 
tamtej pory prowadzi skromne życie ze 
swoją córką Lisą (Honor Kneafsey), 
zarabiając na życie walkami w MMA. 

Przepełniony poczuciem winy 
Martin za wszelką cenę stara się od-
ciąć od przeszłości. Wkrótce zostaje 
zmuszony do powrotu do mrocznego 
świata szpiegostwa. Młoda, ukraińska 
dziennikarka i córka jego kolegi z prze-

szłości – Sasha Stepanenko (Youliia 
Sobol) – prosi go o pomoc w odkryciu 
prawdy o tajnych operacjach między-
narodowych służb specjalnych. Sprawa 
komplikuje się jeszcze bardziej, gdy 
córka Martina zostaje porwana przez 
KGB. Wiedząc, jak działa system, boha-
ter angażuje się w szpiegowskie intrygi.

Film był kręcony w Kijowie. Thril-
ler ma dobre tempo, napięcie i świetne 
sceny akcji. 

W sieci kłamstw
TV Puls sobota 22.20

Szef

Aż ślinka 
cieknie...

Amerykańska komedia, której bo-
haterem jest utalentowany szef kuchni 
renomowanej kalifornijskiej restauracji 
– Carl Casper ( Jon Favreau). Kompo-
nowane przez Carla potrawy są znako-
mite, lecz niewielu gości ma okazję ich 
spróbować, ponieważ właściciel restau-
racji (Dustin Hoffman) nie pozwala 
na wprowadzanie zmian do tradycyj-
nego menu. Tak też się dzieje podczas 
wizyty pewnego krytyka kulinarnego 
(Oliver Platt), który wystawia potra-
wom zaserwowanym przez Carla złą 
recenzję. Carl rzuca pracę w restauracji, 
kupuje starą przyczepę i zakłada wła-
sną kuchnię na kółkach, która staje się 
najpopularniejszą mobilną jadłodajnią 
w Ameryce.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 46 

milionów dolarów, kosztował 11 milio-
nów.

Jon Favreau, scenarzysta, reżyser 
i odtwórca roli tytułowej, napisał scena-
riusz filmu w dwa tygodnie. 

Jon Favreau sam przygotowywał 
filmowe potrawy, wcześniej wyszkolony 
przez szefa kuchni food trucków Roya 
Choi. 5 lat po premierze tego filmu Favre-
au i Choi występowali w cyklicznym pro-
gramie „The Chefs Show” na platformie 
Netflix. Prezentowali w nimi ulubione 
przepisy, techniki pieczenia i gotowania 
wspólnie ze znanymi osobami show biz-
nesu.

Carl (Jon Favreau) i mały Percy 
(Emjay Anthony) idą do kina na „Iron 
Mana”, który wyreżyserował... Jon 
Favreau.

Martin robi kanapki Cubano w jed-
no popołudnie. Samo marynowanie mię-
sa powinno trwać co najmniej 12 godz.

Wszyscy z niecierpliwością czekali 
końcowego klapsa. Potrawy przygotowa-
ne do zdjęć były zjadane przez ekipę po 
zakończeniu kręcenia.

Wiele dialogów w scenach z food 
trucków było zaimprowizowane w celu 
pokazania swobodnej atmosfery, przeko-
marzania się w kuchni.

Szef
TVP2 piątek 23.05

W sieci kłamstw

Szpiegowskie intrygi
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Greystoke: legenda Tarzana, władcy małp
TVN7 poniedziałek 12.10

Akcja filmu zaczyna się w Szkocji. 
Lord Greystoke żegna swojego syna, 
Jacka i jego żonę Alice, którzy wy-
ruszają w podróż do Afryki. Statek, 
którym płyną rozbija się u wybrzeży 
Afryki. Ginie wielu pasażerów. Jednak 
wśród ocalałych znajdują się Jack i jego 
żona. Z pozostałych części statku bu-
dują chatę w dżungli, która teraz staje 
się ich domem. Dziewięć miesięcy 
później przychodzi na świat ich syn. 
Alice źle znosi trudy życia w takich wa-
runkach i wkrótce po porodzie umiera 
na malarię. Jej mąż ginie w starciu z ol-
brzymią małpą, która zabiera dziecko 
do swojego stada. Tarzan wychowuje 
się wśród małp. 

Ciągła walka o przetrwanie i suro-
we zasady czynią go niezwykle silnym 
i odpornym. Gdy chłopak osiąga wiek 
dojrzały, staje się przywódcą kolonii 
małp. Tymczasem na teren dżungli 
wkracza ekspedycja naukowa zbiera-
jąca okazy fauny i flory dla Muzeum 
Brytyjskiego.

Pewnie nie wiesz...
Do roli siedemnastego w historii 

kina Tarzana wybrano, spośród trzystu 
kandydatów, Christophe'a Lamberta, 
Francuza, urodzonego w Nowym Jorku, 
ale wychowanego w Szwajcarii. 

Sagę o Tarzanie opisał w serii 
książek Edgar Rice Burroughs. We-
dług niego w języku małp „tar” ozna-
cza „biały”, a „zan” – „skórę”, stąd 
nazwa Tarzan.

Robert Towne (scenarzysta filmu) był 
oburzony zmianami w scenariusz jakie 
wprowadził reżyser, Hugh Hudson. Za-
miast własnego nazwiska polecił umieścić 
w czołówce i napisach końcowych imię 
swojego owczarka P. H. Vazaka. Towne 
nie przewidział jednak, że scenariusz 
zostanie nominowany do Oscara. Pod-
czas uroczystej gali z powagą odczytano 
niejakiego P.H. Vazaka – pierwszego psa, 
który miał szansę zdobycia Oscara. 

Charakteryzacja i kostiumy małp 
kosztowały 7 milionów dolarów.

Greystoke: legenda Tarzana, władcy małp

Wychowany  
w dżungli

Ryzykant

Wplątany
Jericho Hudson (Freddie Prinze Jr.), 

młody uzdolniony bilardzista, dostaje 
się pod opiekuńcze skrzydła wpływowe-
go mafioso Carla Bridgesa. Szybko pnie 
się w górę w hierarchii graczy i zdobywa 
potężnych przyjaciół. Wkrótce naiwny 
młodzieniec zostaje wplątany w sieć ma-

nipulacji i rozgrywek między Bridgesem 
a inną grubą rybą – Tonym. Oprócz tego 
gotowy na wszystko detektyw Michael 
Mortensen chce wykorzystać młodego 
gracza do rozprawy z podziemnym świa-
tem. Chodzi o pewną taśmę, na której jest 
ponoć nagrane morderstwo. Dowód ten 
– dla własnych niejasnych celów – pra-
gnie zdobyć detektyw.

Ryzykant
Metro sobota 22.10

Poszukiwany

Szansa
Sierżant James Dunn (Keenen Ivory 

Wayans) walczył w Zatoce Perskiej. Pod-
czas wojny zabił skorumpowanego ofice-
ra, za co czeka go teraz kara śmierci. Pew-
nego dnia tajne służby wojskowe składają 
mu propozycję. Dunn ma przystąpić do 
sił specjalnych i zabijać na zlecenie władz; 
jeśli zgodzi się, jego wyrok zostanie odro-
czony. Dunn otrzymuje pierwsze zadanie, 
ma zlikwidować niewygodnego przemy-
słowca. W zamachu ginie żona prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. Została zastrze-
lona, mimo że Dunn nie zdążył oddać 
strzału.

Dunn szybko orientuje się, że został 
wrobiony w morderstwo i ucieka. Jako 
wróg publiczny numer jeden jest ściga-
ny przez wszystkie służby porządkowe 
w całym kraju. Zdany jedynie na własne 
siły musi walczyć o życie i zdobyć jedyny 
dowód, który może oczyścić go z zarzu-
tów – taśmę wideo, na której przypad-
kowy świadek zarejestrował przebieg 
zamachu.

Wspaniałe popisy kaskaderskie, nie-
zwykle widowiskowe efekty specjalne 
i zaskakujące zwroty akcji sprawiają, że 
„Poszukiwany” jest filmem, który warto 
zobaczyć.

Poszukiwany
TVN7 sobota 23.05 
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Samoloty

Mały strażak
Dusty to mały samolot rolniczy o wielkich ambicjach. 

Marzy, by wystartować w największych zawodach lotniczych 
– wyścigu dookoła świata. Na przeszkodzie stoi jego lęk wyso-
kości. Na szczęście Dusty ma przyjaciół, którzy w niego wierzą 
i są gotowi mu pomóc przezwyciężyć trudności.

Dusty ma wypadek i wywołuje pożar, przez który jego ro-
dzinne miasteczko znajduje się w niebezpieczeństwie. W efek-
cie tego wydarzenia dołącza do lotniczej straży pożarnej i zo-
staje bohaterem.

Samoloty 1 i 2
Polsat poniedziałek 8.40 i 10.40

Kumple z dżungli

Koala-piroman
W dżungli głęboka przyjaźń zawiązuje się pomiędzy zwie-

rzakami, które bardzo się od siebie różnią. Wesołą paczkę two-
rzą Maurice, pasiasty pingwin trenujący kung-fu, jego równie 
pasiasty syn Junior, który jest… złotą rybką, waleczny goryl 
Miguel, łepski wyrak (ssak o ogromnych oczach) Gilbert oraz 
czarująca nietoperka Batricia. Grupa przyjaciół dowiaduje 
się o zamiarach Igora, koali-piromana, którego plany spalenia 
dżungli sprzed kilku lat udaremniła mama Maurice'a, tygrysi-
ca. Teraz Igor szykuje zemstę. Czy wesołkowie z dżungli zdoła-
ją uratować swój dom?

Kumple z dżungli
TVP2 sobota 16.15

Goonies

Skarb  
pirata

Pewnego dnia, szperając na strychu, 
dwaj bracia, Mikey i Brand trafiają na starą 
mapę. Podobno należała kiedyś do groź-
nego pirata Jednookiego Willy'ego. Jeżeli 
mapa jest prawdziwa, to być może dopro-
wadzi chłopców do ukrytego przez rabusia 
skarbu. Pieniądze bardzo są im teraz po-
trzebne, może udałoby się przekupić nimi 
podłych ludzi, którzy upatrzyli sobie ich 
dom i okolicę jako teren przyszłego coun-
try clubu. Do pomocy udaje im się nakłonić 
jeszcze czterech przyjaciół. W ten sposób 
tworzą paczkę nazywaną Goonies.

Jeśli wierzyć wskazówkom umieszczo-
nym na mapie, skarb powinien znajdować 
się na starym hiszpańskim galeonie, ukry-
tym w podziemnej grocie. Znajdują miejsce 
wskazane na mapie – korytarz prowadzący 
do wielkiej, wypełnionej wodą pieczary…

Goonies
TVN7 sobota 15.20

Zakochany wilczek

Razem łatwiej
Kate i Humphrey to dwa wilki, które próbują 

dostać się do domu, po tym jak zostały złapane 
przez strażników leśnych i wywiezione na drugi 

koniec kraju. Powrót w rodzinne strony nie jest 
jednak pozbawiony przeszkód. Czy pomimo róż-
nic charakterów i drapieżników napotkanych po 
drodze uda się szczęśliwie zakończyć tę podróż?

Zakochany wilczek
TV Puls2 sobota 18.20, niedziela 10.30
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Projekty programów krajowych w nowej per-
spektywie, tegoroczny Szczyt Cyfrowy ONZ 
w Katowicach, psychiatria dzieci i młodzieży 
w kontekście trwającej pandemii – m.in. na te 
tematy dyskutowali włodarze regionów i eks-
perci podczas ostatniego Konwentu Marszałków 
Województw RP. Obradom przewodniczył mar-
szałek Artur Kosicki.

Marszałek Kosicki, zamykając obrady 
Konwentu, podziękował uczestnikom gre-
mium za wysiłek, jaki włożyli w jego przy-
gotowania i przebieg.

- Mam szczerą nadzieję, że warunki 
epidemiologiczne pozwolą, by kolejne, 
trzecie posiedzenie Konwentu Marszał-
ków Województw RP pod naszym prze-
wodnictwem odbyło się już nie w formu-
le online, a tradycyjnie. By udało nam się 
spotkać osobiście – mówił marszałek Ko-
sicki. – Województwo Podlaskie jest nie-
zwykle gościnnym i pięknym regionem, 
zapraszamy, by się o tym przekonać.

Duże wyzwania nowej perspektywy finansowej
W harmonogramie zakończonego 

spotkania znalazły się prelekcje i dysku-
sje związane z aktualnie najważniejszy-
mi kwestiami dla samorządów regionów. 
Najwięcej emocji wzbudził temat bieżącej 
sytuacji związanej z nową perspektywą fi-
nansową na lata 2021-2027, relacjonowa-
ny przez Waldemara Budę, Wiceministra 
Funduszy i Polityki Regionalnej.

Poinformował on o zaawansowaniu 
stanu prac. Jak podkreślił, równolegle 
trwają prace nad programami regionalny-
mi i krajowymi, z których większość jest 
już konsultowana. A jednocześnie two-
rzony jest Krajowy Plan Odbudowy, który 
w przyszłym tygodniu zostanie przedłożo-
ny Radzie Ministrów, a do końca kwietnia 
- Komisji Europejskiej.

Internet United – wolny, otwarty, niepodzielny 
Internet

Przedmiotem kolejnego spotkania był 
organizowany w Polsce 16. Szczyt Cy-
frowy Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych (ONZ). Przedstawiony jako szansa 
na prezentację polskiego dorobku i kno-
w-how odbiorcom z całego świata. Od-
będzie się on w dniach 6-10 grudnia br. 
w Międzynarodowym Centrum Kongre-
sowym w Katowicach.

W ramach planowanego w systemie 
hybrydowym wydarzenia może wziąć 
udział kilka tysięcy uczestników: przed-
stawicieli administracji, biznesu, organi-
zacji pozarządowych i świata nauki. Jak 
podkreślił Michał Pukaluk, dyrektor De-
partamentu Polityki Cyfrowej Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, udział w wyda-
rzeniu jest całkowicie bezpłatny.

Psychiatria dziecięca wymaga wsparcia
O problemach współczesnej psychia-

trii dzieci i młodzieży mówił podczas ko-
lejnego panelu prof. dr hab. n. med. To-
masz Wolańczyk, jako największe bolączki 
tej dziedziny wskazując na: braki kadrowe, 
niedofinansowanie świadczeń, a także in-
frastrukturę.

Podkreślił on, że warunki w jakich 
funkcjonowała przez ostatni rok młodzież 
i dzieci, to wysoki czynnik ryzyka dla ich 
zdrowia psychicznego, a dostęp do pomo-
cy w tym zakresie, jest ograniczony.

Profesor podkreślił, że niezbędne jest 
konsekwentne wdrażanie reformy opie-
ki psychiatrycznej dzieci i młodzieży oraz 
budowanie kadry udzielającej pomocy.

Program Europejski LIFE
Ostatni z paneli dotyczył optymal-

nych rozwiązań dla problemów dotyczą-
cych środowiska i zmian klimatycznych 
przy wykorzystaniu programu LIFE. Jako 
ekspert głos zabrał Andrzej Muter z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Za-
chęcając do aplikowania o środki z pro-
gramu, przedstawiał przykłady projek-
tów zrealizowanych przez województwa 
w ubiegłym roku.

Konwent przyjął stanowiska
Posiedzenie gremium zakończyło gło-

sowanie nad wspólnymi stanowiskami. 
Przyjęto trzy, dotyczące: finansowania 
opieki psychiatrycznej, dofinansowania 
nocnych dyżurów pracy aptek oraz obsza-
ru zdrowia w REACT-EU.

Marszałkowie zwrócili uwagę na nie-
dofinansowanie opieki psychiatrycz-
nej i problemy pomiotów udzielających 
świadczeń w tym zakresie. Wskazali też 
pilną potrzebę zmiany przepisów prawa 
farmaceutycznego w zakresie finansowa-
nia pracy aptek w porze nocnej, w niedzie-
lę, święta i inne dni wolne od pracy. Jak 
czytamy w stanowisku, obecnie brak jest 
podstaw prawnych na dofinansowanie ta-
kich dyżurów ze środków publicznych sa-
morządu terytorialnego.

Trzecie ze stanowisk dotyczy finanso-
wania z instrumentu REACT-UE szpitali 
jako podmiotów, które są najbardziej za-
angażowane w walkę i niwelowanie długo-
falowych skutków zdrowotnych pandemii 
COVID-19.

W ramach przewodnictwa Wojewódz-
twa Podlaskiego odbędzie się jeszcze jed-
no posiedzenie Konwentu Marszałków 
Województwa RP. Zaplanowane jest na 
czerwiec br.

Zakończyło się II posiedzenie Konwentu 
Marszałków pod przewodnictwem 

Województwa Podlaskiego

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym 
Borze ppłk Zbigniew Jankowski przekazał 
braciom z Fundacji Kapucyńskiej wycofany 
z użytkowania mikrobus Renault Master. 
W uroczystym przekazaniu uczestniczyła 
Posłanka na Sejm RP Aleksandra Szczudło. 

Fundacja Kapucyńska im. bł. 
Aniceta Koplińskiego to organizacja 
non-profit z siedzibą w Warszawie, 
która powstała w 2010 r. z inicjatywy 
Braci Mniejszych Kapucynów i wo-
lontariuszy. W centrum zaintereso-
wania fundacji jest przede wszyst-
kim troska o drugiego człowieka, 
szczególnie o wykluczone społecz-
nie osoby bezdomne. W oddanym 
do użytku w 2018 r  nowoczesnym 
budynku fundacji codziennie z po-
mocy korzysta do 300 osób, a bra-

cia i wolontariusze wydają dziennie 
600 i więcej posiłków. Jak informuje 
kpt. Dariusz Śmiechowski, zastępca 
rzecznika prasowego dyrektora Za-
kładu Karnego w Czerwonym Bo-
rze, właśnie tej organizacji dyrektor, 
ppłk Zbigniew Jankowski postano-
wił przekazać wycofany z użytkowa-
nia mikrobus Renault Master. 

Podczas skromnej uroczystości 
akt przekazania wręczyła braciom po-
słanka Aleksandra Szczudło. Należy 
dodać, że już w minionym roku Służ-
ba Więzienna z Czerwonego Boru 
wsparła fundację uszytymi przez 
więźniów maseczkami. Skala i zakres 
pomocy jaką niesie bezdomnym fun-
dacja każdego dnia najlepiej świadczy 
o trafności decyzji. 

Mikrobus od Zakładu Karnego w Czerwonym Borze dla Fundacji Kapucyńskiej 
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Numer 1. FATIMA DEBIZOVA  
(@fatuma_95100), 18 lat - Łomża

Fatima to uczennica Zespołu Szkół 
Weterynaryjnych i Ogólnokształcących 
nr 7 w Łomży. W wolnych chwilach 
uwielbia eksperymentować w kuchni 
i przyrządzać tradycyjne potrawy wywo-
dzące się z jej ojczystego kraju. W życiu 
najważniejsza jest dla niej rodzina, a naj-
większym autorytetem niezaprzeczalnie 
są Rodzice. Ich opinie i poglądy na temat 
życia, doświadczenia oraz wartości, któ-
rymi się kierują, są dla niej bardzo bli-
skie.

W przyszłości chciałaby otworzyć 
własną firmę, dzięki której mogłaby re-
alizować obecne marzenia.

Numer 2. JULIA KURAK  
(@xjulvx03), 18 lat - Łomża

Julia jest uczennicą Katolickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego w Łomży. 
W wolnych chwilach spotyka się z przy-
jaciółmi, uprawia sport i spędza czas 
z rodziną. Jej pasja to sztuki walki i piłka 
nożna, w którą gra odkąd skończyła sie-
dem lat. Sztuki walki uprawia od dwóch. 
W życiu najważniejsza jest dla niej naj-

bliższa Rodzina, jej szczęście oraz zdro-
wie. W drugim człowieku ceni szczerość, 
wrażliwość i empatię. Największym au-
torytetem jest dla niej Babcia od któ-
rej bardzo dużo się uczy i która zawsze 
ją wspiera. W przyszłości chciałaby zo-
stać trenerem personalnym oraz diete-
tykiem, a najchętniej połączyć oba te za-
wody.

Numer 3. PATRYCJA TUROWSKA  
(@patrycjaa.turowska), 21 lat - Wąsosz

Patrycja jest studentka trzeciego roku 
Matematyki Stosowanej na Politechnice 
Białostockiej. W wolnych chwilach od-
daje się swojej pasji jaką jest sport, biega 
oraz trenuje pole dance, a w okresie let-
nim także nurkuje. W życiu najważniej-
sze są dla niej, szczęście i zdrowie bli-
skich. W drugim człowieku najbardziej 
cieni szczerość i pozytywne nastawienie 
do życia oraz drugiego człowieka. Naj-
większym autorytetem są dla niej Mama 
i Babcia, które nauczyły ją, jak silne po-
trafią być kobiety i jak ważna jest wiara 
w samego siebie . W przyszłości chciała-
by pracować przy tworzeniu, zarządza-
niu oraz obsłudze baz danych.

Numer 4. KATARZYNA LUTOSTAŃSKA  
(@kasialutostanska), 22 lata - Łomża
Kasia jest studentką trzeciego roku 

na Uniwersytecie w Białymstoku na kie-
runku Pedagogika. W wolnych chwilach 
spędza czas z bliskimi Jej osobami oraz 
dba o własny, wszechstronny rozwój. Jej 
pasją jest sport. Uwielbia biegać. Brała 
także udział w zawodach sportowych. 
Od paru lat ćwiczy także intensywnie 

na siłowni. W życiu najważniejsze są 
dla niej: miłość, przyjaźń i rodzina. Jej 
zdaniem bardzo ważne jest pielęgnowa-
nie relacji z najbliższymi osobami oraz 
wspieranie siebie nawzajem. Najwięk-
szym autorytetem jest dla niej Mama, 
która przekazała Jej wiele życiowych rad 
i codziennie pokazuje jak być lepszym 
człowiekiem. W przyszłości chciałaby 
pracować w placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej, takiej jak Dom Dziecka, 
gdzie będzie mogła pomagać i wspierać 
dzieci pozbawione rodzin biologicznych.

Numer 5. SANDRA MLECZEK  
(@sandra_mleczek), 20 lat - Sulki

Sandra na co dzień zajmuje się styli-
zacją brwi, stylizacją rzęs oraz wykony-
waniem makijaży. Dodatkowo pracuje 
także na infolinii NFZ, gdzie zapisuje na 
szczepienia. W wolnych chwilach rozwi-
ja swoje pasję oraz zainteresowania. Naj-
większą z nich jest wizaż, dlatego każ-
dą wolną chwilę poświęca na szkolenia 
oraz kursy. Osiągnięciami w dziedzinie 
branży „Beauty” są zdobyte certyfikaty 

oraz odbyte kursy. W życiu ważną rolę 
odgrywa dla niej Rodzina. Z racji tego, 
że jest najmłodszą z sióstr, największym 
autorytetem jest właśnie Rodzeństwo. 
W przyszłości chciałby zostać fotomo-
delką wiążącą pracę przed obiektywem 
z pasją do makijaży oraz stylizacją brwi.

Numer 6. JULIA ZAREMBA  
(@zarembaajuliaa), 18 lat - Miodusy Wielkie

Julia jest uczennicą drugiej klasy I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Zambrowie 
o profilu matematyczno-fizycznym. 
W wolnych chwilach uwielbia czytać 
książki, tańczyć i spędzać czas z najbliż-
szymi osobami. Jedną z jej największych 
pasji jest taniec. Wzorem do naśladowania 
i największym autorytetem jest dla niej 
Mama, od której uczy się najważniejszych 
wartości życiowych takich jak: miłość, 
szacunek oraz która pokazuje jak wierzyć 
w spełnianie swoich marzeń. W przyszło-
ści chciałaby zostać fizjoterapeutką.

Numer 7. MONIKA DĄBROWSKA  
(@monika.dabrowska), 21 lat - Zambrów

Finalistki Miss Ziemi Łomżyńskiej 2021
Kim są, jakimi wartościami kierują się w życiu, jakie mają plany na przyszłość? Finalistki Miss Ziemi Łomżyńskiej 2021.  

O tym, która z nich założy koronę Miss Ziemi Łomżyńskiej przekonamy się już 26 czerwca br.
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Monika jest studentką trzeciego roku 
lingwistyki stosowanej na Uniwersyte-
cie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. 
W wolnych chwilach uwielbia gotować 
i uprawiać sport. Jej pasją jest nauka ję-
zyków i muzyka, która towarzyszy jej od 
dziecka. W życiu najważniejsza jest dla 
niej Rodzina, a największym autoryte-
tem są dla niej Rodzice, którzy każdego 
dnia uczą jak się nie poddawać i czerpać 
z życia pełnymi garściami W przyszłości 
chciałaby pracować jako tłumacz i biegle 
posługiwać się pięcioma językami.

Numer 8. NATALIA CHOLEWICKA  
(@natalka_cholewicka), 18 lat - Zambrów

Natalia jest uczennicą I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 
w Łomży. W wolnych chwilach spotyka 
się z przyjaciółmi i dba o dobrą kondy-
cję uprawiając różnego rodzaju sporty. 
W życiu najważniejsze są dla niej zdro-
wie i szczęście bliskich. Największym 
autorytetem jest dla niej Mama, którą 
podziwia przede wszystkim za niesamo-
witą ambicję i wytrwałość w dążeniu do 
celu. W przyszłości chciałaby założyć 
szczęśliwą rodzinę i zostać lekarzem.

Numer 9. WERONIKA KOSSAKOWSKA
(@nikulka23), 21 lat - Zambrów

Weronika jest studentką trzeciego 
roku Wychowania Fizycznego w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży. Wolne 
chwile poświęca na aktywność sporto-
wą, głównie grę w siatkówkę. W życiu 
najważniejsze są dla niej miłość i wspar-
cie bliskich. W drugim człowieku ceni 

sobie wrażliwość i empatię. Zwraca tak-
że wielką uwagę na stosunek do zwie-
rząt. Jej zdaniem każda osoba, która od-
nosi się z miłością do tych, od których 
nic nie może zyskać jest wartościowym 
i dobrym człowiekiem. Za największy 
autorytet uważa swoją Ciocię, która ją 
wychowała i ofiarowała w życiu najwię-
cej wsparcia, które dziś tak bardzo ceni. 
Weronika nie wie jeszcze kim chciałaby 
zostać w przyszłości, ale jest pewna tego, 
że chce się stale rozwijać i realizować 
swoje plany oraz marzenia cały czas pró-
bując nowych rzeczy.

Numer 10. WIKTORIA POTERAJ 
(@victoripoteraj), 20 lat - Ostrołęka

Wiktoria jest studentką Społecznej 
Akademii Nauk w Warszawie na kierun-
ku pedagogika i resocjalizacja. W wol-
nych chwilach rozwija swoje pasje jaki-
mi są taniec oraz gra na gitarze. W życiu 
najważniejsza jest dla niej rodzina oraz 
wzajemne relacje. Największym auto-
rytetem jest dla niej Tata, który uczy 

i pokazuje, że ciężka praca zawsze jest 
drogą do spełnienia marzeń oraz celów. 
W przyszłości chciałaby potrafić cieszyć 
się z małych rzeczy, doceniać to co ma 
i przede wszystkim założyć dużą i szczę-
śliwą rodzinę.

Numer 11. JULIA ODACHOWSKA  
(@odachovvskaa), 18 lat - Łomża

Julia jest uczennicą III Liceum Ogól-
nokształcącego w Łomży, klasy o profi-
lu dziennikarskim. Każdą wolną chwilę 
stara się w pełni poświęcać najbliższym 

jej osobom. Interesuje się dietetyką i ko-
smetologią, czyli zbiorczym i komplet-
nym dbaniem o siebie, a przede wszyst-
kim o zdrowie. Stara się także prowadzić 
zdrowy tryb życia, ponieważ daje jej to 
pełną kontrolę nad ciałem oraz umy-
słem. W jej życiu, najważniejszą rolę 
odgrywa rodzina, miłość i marzenia. 
W drugim człowieku najbardziej ceni 
empatię, szczerość i uczciwość. Najwięk-
szym autorytetem jest dla niej Mama, 
która każdego dnia z wielkim wsparciem 
pokazuje jak dążyć do wyznaczonego 
celu. W przyszłości chciałaby pomagać 
ludziom oraz budować ich pewność sie-
bie. Pragnie być kosmetologiem, które-
go praca idzie w parze ze sferą psycho-
logiczną oraz podnoszeniem na duchu. 

Numer 12. WIKTORIA ZYSKOWSKA  
(@wik_toriazyskowska), 18 lat - Prostki

Wiktoria jest uczennicą III Liceum 
Ogólnokształcącego w Białymstoku 
w klasie o profilu biologiczno- chemicz-
nym. W wolnych chwilach spotyka się 
z przyjaciółmi i uprawia sport (uwielbia 

biegać). Interesuje się również modą, 
zdrowym odżywianiem oraz prowadze-
niem racjonalnego trybu życia. Fascy-
nuje ją otaczający świat, uwielbia uczyć 
się nowych rzeczy i udoskonalać swo-
je umiejętności. Ponadto dużo czyta. 
Jest osobą wysoko wrażliwą, w związku 
z czym jej sposób bycia przekłada się na 
charakter i osobowość. W życiu najważ-
niejsze są dla niej: wiara, Bóg, rodzina 
(ludzie) i miłość. W drugim człowieku 
ceni empatię, szczerość, lojalność, cier-
pliwość, uczciwość, sumienność, goto-
wość do poświęceń w imię wspólnego 
dobra oraz naturalność. Największym 
autorytetem jest dla niej Bóg. Mądro-
ści życiowe czerpie z licznych świadectw 
i doświadczeń, które daje jej wiara. 
W przyszłości chciałaby zostać leka-
rzem. Marzy o specjalizacji: kardiochi-
rurgia dziecięca, neurochirurgia bądź 
medycyna sądowa.

Numer 13. ALEKSANDRA WASIK 
(@olaa.wasik), 20 lat - Nowogród

Ola jest studentką pierwszego roku 
dietetyki na Uniwersytecie Medycz-

Finalistki Miss Ziemi Łomżyńskiej 2021
Kim są, jakimi wartościami kierują się w życiu, jakie mają plany na przyszłość? Finalistki Miss Ziemi Łomżyńskiej 2021.  

O tym, która z nich założy koronę Miss Ziemi Łomżyńskiej przekonamy się już 26 czerwca br.
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nym w Białymstoku. W wolnych chwi-
lach spotyka się z przyjaciółmi, stara się 
także aktywnie spędzać czas. Jej pasją 
jest sport, który towarzyszy jej od naj-
młodszych lat i w których odniosła wie-
le sukcesów. Przede wszystkim jak sama 
ocenia, dzięki sportowemu zacięciu, 
ukształtował się jej "waleczny charakter". 
W życiu najważniejsza jest dla niej ro-
dzina. W drugim człowieku najbardziej 
ceni empatię, szczerość oraz wrażliwość. 
Największym autorytetem jest dla niej 
Mama, która nauczyła ją jak uparcie dą-
żyć do celu i każdego dnia pokazuje, że 
nie ma rzeczy niemożliwych. W przy-
szłości chciałaby zostać dietetykiem 
oraz otworzyć własny firmę, najchętniej 
łącząc jedno z drugim.

Numer 14. IZABELA ROGOWSKA  
(@irogowska), 22 lata – Dzięgiele 

Iza jest studentką trzeciego roku 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, na kierunku Tech-
nologia Żywności i Żywienie Człowie-
ka. Nie lubi się nudzić, w związku 

z czym ma wiele hobby m.in. zdro-
we odżywianie, aktywny tryb życia oraz 
czytanie książek. Od niedawna trenuje 
także taniec latynoamerykański. Fun-
damentalne znaczenie ma dla niej ro-
dzina, z tego względu szczęście, zdrowie 
i poczucie bezpieczeństwa najbliższych, 
odgrywają w jej życiu kluczową rolę. 
Największym autorytetem jest dla niej 
mama, którą podziwia za wolę walki po-
mimo napotkanych przeciwności losu. 
W przyszłości chciałaby być szczęśli-
wą żoną i wspaniałą mamą, jak również 
spełniać się zawodowo jako technolog 
żywności.

Numer 15. MILENA GACIOCH  
(@m_illenaa), 18 lat – Baranowo

Mileną jest uczennicą trzeciej klasy 
Technikum Budowlanego w Ostrołęce 
w klasie o profilu 

- Architektura. W wolnych chwi-
lach spędza czas z przyjaciółmi oraz 
realizuje swoją pasje, jakimi są rysu-

nek i malarstwo. Obie towarzyszą jej 
od wczesnego dzieciństwa. Milena 
może pochwalić się licznymi sukce-
sami w tej dziedzinie, które rozpo-
czynają się  w powiecie, zahaczają 
o poziom ogólnopolski, a kończą na 
arenie międzynarodowej. W życiu 
najważniejsze jest dla niej poczucie 
szczęścia. W drugim człowiek, ceni 
ambicję oraz wytrwałość w dążeniu 
do celu. Największym autorytetem 
są dla niej Rodzice, którzy mimo wie-
lu życiowych trudności, potrafią za-
wsze wspierać i motywować. W przy-
szłości chciałaby zostać architektem 
wnętrz oraz projektować kreatywne 
i funkcjonalne meble.

Numer 16. WERONIKA FALKOWSKA  
(@falkosia_), 18 lat - Kolno

Weronika jest uczennicą Zespo-
łu Szkół Weterynaryjnych i Ogól-
nokształcących nr 7 w Łomży. 
W wolnych chwilach spotyka się 
z przyjaciółmi oraz ze swoim chło-
pakiem. Jej pasją jest podróżowanie. 
W życiu najważniejsza jest dla niej 
rodzina, chłopak i przyjaciele. Naj-
większym autorytetem jest dla niej 
Mama, dla której nie ma rzeczy nie-
możliwych. 

W przyszłości chciałaby otworzyć 
swój własny salon kosmetyczny, stwo-
rzyć wspaniałą, kochającą się rodzinę 
i zaadoptować pieska.

Numer 17. MARTA WYSOCKA  
(@marta_wysocka05), 18 lat - Kokoszki

Marta, jest uczennicą I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tadeusza Kościusz-
ki w Łomży, klasy o profilu biologiczno 
- chemicznym. Pasjonuje się sportem, 
dlatego wolny czas spędza aktywnie, np. 
spacerując. Sporą część swojego czasu 
poświęca także nauce ponieważ samo-
rozwój uważa (zaraz obok relacji z ro-
dziną i przyjaciółmi) za jedną z ważniej-
szych rzeczy w życiu. Istotne jest dla niej 

także dążenie do wyznaczonych sobie 
celów. Jeżeli chodzi o największy auto-
rytet, to nie ma określonej osoby, któ-
ra by nim była. Przed oczami Marta ma 
tylko sylwetkę osoby, która wie czego 
chce od życia, nie boi się poznawać świat 
i dąży do bycia jak najlepszą wersją sie-
bie. Chciałaby, aby jej przyszłość zwią-
zana była  z przedmiotami ścisłymi, ale 
również pragnie nieustannie rozwijać się 
na wielu innych, różnych płaszczyznach.

Numer 18. PAULINA RABEK  
(@p_rabek), 20 lat - Łomża

Paulina jest studentką pierwszego 
roku na kierunku pielęgniarstwo Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Informaty-
ki i Przedsiębiorczości w Łomży. Swój 
wolny czas lubi spędzać spotykając 
się z przyjaciółmi lub doskonaląc się 
w trudnej sztuce cukiernictwa. Jej pa-
sją jest aktorstwo oraz recytacja wierszy, 
monologów. Startowała w wielu takich 

konkursach, a na jej recytatorskim kon-
cie odnotowanych jest wiele sukcesów 
i osiągnięć w tej dziedzinie. 

W życiu najważniejsze jest dla niej po-
czucie spełnienia, do którego przez cały 
czas dąży. W drugim człowieku zawsze 
szuka jego najlepszych cech. Najwięk-
szym autorytetem jest dla niej Mama, od 
której otrzymuję wiele życiowych rad. 
W przyszłości chciałaby być spełnioną, 
niezależną kobietą, która mimo napotka-
nych przeciwności z odwagą i pewnością 
siebie wędruje przez życie.

•• Sesja zdjęciowa dziewcząt odbyła 
się z zachowaniem wszelkich zasad reżi-
mu sanitarnego oraz bezpieczeństwa epi-
demicznego, w czasie, kiedy jej realizacja 
była w pełni możliwa oraz bezpieczna dla 
wszystkich osób przy niej pracujących.

•• Właściciel konkursu MZŁ - Anna 
Kurządkowska-Kosińska 

•• Gospodarz wydarzenia/Honoro-
wy Patronat - Prezydent Miasta Łomża 
- Mariusz Chrzanowski

•• Partner Platynowy - Wojewódz-
two Podlaskie (Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego)

•• Koordynator projektu - Klaudia 
Piaścik

•• Autor oraz pomysłodawca sesji - 
Kinga Polkowska. 

•• Wsparcie/asysta - Aleksandra 
Gałązka

•• Zdjęcia zostały wykonane w pięk-
nych wnętrzach studia: Adrianny Raj-
kowskiej

•• Wsparcie w przygotowaniach do se-
sji zdjęciowej zapewnił także partner kon-
kursu Anamed Zdrowie - Anna Wołkowicz

•• MUA:
 - @jolanta_koldys_makeupartist 
(Jolanta Kołdys)
 - @a.rajkowska_makeup  
(Adrianna Rajkowska)
 - @karolina_makeup_beauty  
(Karolina Ustaszewska)
 - @strefapieknaannabiarda  
(Anna Biarda)
- @paintciara1 (Anna Cwalina)
- @pretty.face.by.eve (Ewelina)

•• O piękną oprawę biżuteryjną za-
dbał partner konkursu oraz fundator 
nagród dla wszystkich finalistek, mar-
ka Colibra Dream. Współpracę z marką 
możliwa była za sprawą Miss Nastola-
tek Ziemi Łomżyńskiej 2020 - Ewelinie 
Gutowskiej.
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

Zlecę okorowanie słupków okrągłych 
sosnowych, wymagany własny sprzęt 
oraz skrecanie tychże słupków np. na 
huśtawkę lub altanę, domek itp. 
Tel. 887 106 410.

Zlecę wykonanie tynków na około 200 
m2. Łomża. Tel. 723 113 911.

Sprzedam: prasa belująca Sipma Farma 
II, pług 4-skibowy Agromasz. 606711990

NIERUCHOMOŚCI 

Sprzedam gospodarstwo rolne nieda-
leko Łomży lub wydzierżawię siedlisko 
oraz sprzedam działkę nad jeż. Białoław-
ka na Mazurach. Tel. 727 490 070.

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

Sprzedam mieszkanie 48 m2, ul. Dworna 
w Łomży. Tel. 503 445 910.

Kupię 1 hektar przeliczeniowy gruntu 
łąki, ziemi ornej itp.,wynajmę garaż pod-
ziemny Ks.Anny 31. Tel. 514-194-904.

Działka 1,02 ha blisko Łomży Siezrputy 
Młode. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 537 334 727.

Sprzedam mieszkanie w Łomży,  
62 m2 przy ul. Broniewskiego,  

III piętro. Tel. 698 955 108. 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe i inne prace wykończeniowe.
 Tel. 791 538 893. 

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530 

Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737 

Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-

TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

Usługi dekar-
skie- Perfekt 
dach: pokry-
cia dachowe, 
wymiana kon-
strukcji dachowych, kominy z klinkie-
ru, podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszyce 
17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-
czego: -młoty wyburzeniowe i inne -za-
gęszczarki –rusztowania, 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: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 
509 981 956. Usługi wykończeniowe so-
lidnie i szybko - szpachlowanie i malowa-
nie. Tel. 503 969 530 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska - twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: NOWY ADRES Łomża, ul. Nowo-
grodzka 155 d. 
Tel. 862 173 474, 606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

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

Zakład usługowy RTV – marek Brzeziak 

ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. Tel. 862 
115 343, 696 884 735. Usługi w zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. www.brze-
siakrtv.pl 

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

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

Fotografia ślubna, portretowa i okolicz-
nościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252. 

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

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

MOTORYZACJA 

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

Elektromechanika samochodowa. Kom-
pleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, 
odgrzybianie, sprawdzenie szczelności. 
Stara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426.

Nissan Micra 1,2 2014/2015 - 38 tys. km. 
Tel. 515 154 710.

ZDROWIE/ URODA 

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

PRACA

Poszukiwany „Specjalista ds. sprzedaży”
Opis stanowiska
1. Ofertowanie, przyjmowania zamó-
wień, nadzór nad ich realizacją
2. Ścisła współpraca z magazynem
3. Doradztwo w zakresie oferowanych 
przez nas artykułów
4. Nawiązywanie i utrzymywanie do-
brych relacji z klientami

5. Wspieranie zespołu w działaniach 
sprzedażowych oraz marketingowych 
Wymagania
1. Wykształcenie średnie lub wyższe
2. Mile widziane doświadczenie na po-
dobnym stanowisku w dziale
3. Znajomość Word, Excel, Outlook
4. Łatwość nawiązywania kontaktów 
i umiejętności podejmowania trafnych 
decyzji
5. Kreatywność, determinacja, zorgani-
zowanie i umiejętność pracy w zespole 
pod presja 
Oferujemy
1.  Stabilne zatrudnienie na umowę 

o pracę w prężnie działającej firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku

2.  Po 3 -miesięcznym okresie próbnym 
umowa o prace na pełen etat

3. Pracę na samodzielnym stanowisku
4.  Szkolenie wdrażające oraz ciągły roz-

wój, zdobywanie nowych doświad-

czeń oraz możliwości uczestnictwa 
w szkoleniach

5.  Wynagrodzenie stałe + premia uzna-
niowa związana z wynikami osiągnię-
tym i w pracy

6.  Bony świąteczne, okolicznościowe,  
dodatek do urlopu

CV - prosimy przesyłać na adres mail: 
praca@farmal.pl

Poszukuję opiekunki w Łomży w wieku 
do 50 lat do opieki osoby chorej. 
Tel. 667 658 261.

Potrzebny Pan mający nadmiar czasu, 
z prawem jazdy, może być emeryt lub 
rencista, ale któremu chce się jeszcze 
popracować. Mile widziany stolarz lub 
cieśla rownież samouk. Tel. 737-164-200.

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

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

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038
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Łomżyńscy policjanci zatrzymali 
mężczyznę podejrzanego 
o uszkodzenie 4 samochodów. 
Wpadł, bo miał charakterystyczną 
bluzę, a jego akt wandalizmu 
zarejestrowały kamery 
monitoringu. Właściciele 
oszacowali straty na ponad 6,5 
tysiąca złotych. 25-latek usłyszał 
zarzut uszkodzenia mienia. 
Zgodnie z Kodeksem karnym za 
to przestępstwo grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności.

W ubiegłym tygodniu dy-
żurny łomżyńskiej komendy 
otrzymał nocą zgłoszenie, że 
na jednej z ulic młody mężczy-
zna wchodzi na jezdnię wprost 
pod nadjeżdżające samocho-
dy. Policjanci z ,,patrolówki” 
na miejscu zastali nietrzeźwego 
mężczyznę, który miał problem 
z utrzymaniem równowagi. 
Badanie alkomatem wykaza-
ło, że miał on ponad 2 promile 
alkoholu w organizmie. Mun-
durowi przewieźli nietrzeźwe-
go 25-latka do komendy, aby 
wytrzeźwiał. Następnego dnia 
rano policjanci otrzymali ko-
lejne zgłoszenie na tej samej 
ulicy. Tym razem dotyczyło 

ono uszkodzenia samochodów. 
Sprawca tego aktu wandalizmu 
nie zdawał sobie sprawy, że jego 
poczynania rejestrują kamery 
monitoringu. Widać na nich 
jak sprawca uszkadza lusterko 
zewnętrzne w fordzie, po czym 
w zaparkowanych obok ma-
nach wybija lampy i niszczy ta-
blice rejestracyjne. W jednym 
z nich dodatkowo wybija lewą 
szybę. Na koniec niszczy wycie-
raczki i przednią szybę oraz ta-
blicę rejestracyjną dafa. Właści-
ciele oszacowali straty na kwotę 
ponad 6,5 tysiąca złotych. Poli-
cjanci analizując nagrania roz-
poznali na nich zatrzymane-
go w nocy 25-latka. Wpadł, bo 
miał charakterystyczny kolor 
bluzy. 

Mężczyzna zaraz po tym jak 
wytrzeźwiał, usłyszał 4 zarzu-
ty uszkodzenia mienia. Zgodnie 
z Kodeksem karnym za to prze-
stępstwo grozi do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Łomżyńscy policjanci zachęcają do 
znakowania rowerów. Jednocześnie 
apelują o zabezpieczanie jedno-
śladów, zwłaszcza pozostawianych 
w klatkach schodowych, czy też „na 
chwilę” podczas robienia zakupów. 
W takich miejscach, zabezpieczenia 
techniczne mogą skutecznie zniechę-
cić do kradzieży.

Znakowanie pomaga ziden-
tyfikować odzyskany jednoślad 
w przypadku, gdy dojdzie do 
jego kradzieży. Zdarza się, że 
podczas zgłaszania faktu utraty 
roweru, właściciele nie są w sta-
nie podać żadnych informacji 
identyfikujących rower i nie mają 
ich nigdzie zapisanych. Dlatego 

też policjanci zachęcają do za-
pisania numeru ramy, zrobienia 
zdjęcia, a także do oznakowania 
swojego jednośladu. Właściciel 
oznakowanego roweru otrzy-
ma od funkcjonariusza potwier-
dzenie wykonania znakowania, 
wraz ze spisanymi wszystkimi 
cechami identyfikującymi. In-
formacje takie pozostaną rów-
nież w jednostce Policji. Znako-
wanie rowerów w łomżyńskiej 
jednostce wykonują dzielnico-
wi, po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym. Jednocześnie po-
licjanci przypominają o właści-
wym zabezpieczaniu rowerów 
przed kradzieżą. Najczęściej do 

kradzieży dochodzi przy pozo-
stawieniu jednośladów na tzw. 
„chwilę” w miejscach ogólnodo-
stępnych, np. przy sklepach czy 
w klatkach schodowych.

Dobrze jest pamiętać o kilku 
zasadach, które mogą uchronić 
rower przed kradzieżą:

Nie pozostawiajmy niezabez-
pieczonego roweru: na klatce 
schodowej, pod sklepem, ban-
kiem itp. Korzystajmy z dobrych 
zabezpieczeń technicznych, któ-
re dostępne są na rynku.

Jeżeli rower musimy zostawić 
w piwnicy dopilnujmy, aby drzwi 
piwnicy były dobrze zabezpie-
czone, wyczulmy sąsiadów na 

problem zamykania głów-
nych drzwi prowadzących 
do piwnic. Nie ułatwiaj-
my złodziejom dotarcia 
do tego typu miejsc.

Zachowajmy kar-
tę gwarancyjną roweru, 
a jeśli już jej nie mamy, to 
spiszmy numer fabryczny 
roweru, jego nazwę i ce-
chy szczególne – te dane 
znacznie ułatwią policjan-
tom odzyskanie roweru 
w przypadku jego kradzieży. Po-
licjanci zachęcają do znakowania 
jednośladów.

Ubezpieczmy rower przed 
kradzieżą w firmie ubezpiecze-

niowej. W przypadku kradzieży 
jednośladu, należy natychmiast 
zgłosić ten fakt Policji. W celu 
zgłoszenia zamiaru oznakowania 
roweru – należy skontaktować 
się z dzielnicowym.

Spalił się Citroen  
w Janowie

W piątek 23 kwietnia o godzinie 16:45 dy-
żurny Komendy Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Łomży otrzymał zgłoszenie 
o palącym się samochodzie w Janowie koło 
Łomży. 

Do akcji wyjechał jeden zastęp 
Ratowniczo-Gaśniczy z Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Łomży. Strażacy, którzy po kil-
ku minutach pojawili się na miejscu 
zdarzenia zastali stojący w płomie-
niach samochód osobowy marki Ci-
troen.  

Przy użyciu jednego prądu pary 
gaśniczej ugasili płonące auto. Nie 
stwierdzili obecności osób w pojeź-
dzie i w pobliżu. 

Przyczyną spalenia się auta praw-
dopodobnie było zwarcie instalacji. 
W wyniku zdarzenia nikt nie został  
poszkodowany. 

Miał ponad 2 promile alkoholu. 
Zdewastował 4 samochody 

Oznakuj i zabezpiecz swój rower przed kradzieżą 
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Niestety gala KSW 60 nie poszła po 
myśli pochodzącego z Łomży Patryka 
Surdyna (5-1), młodego zawodnika 
mieszanych sztuk walki, reprezentan-
ta Fight Club Łomża. Niestety musiał 
on uznać wyższość swojego bardziej 
doświadczonego rywala, pochodzą-
cego z Olsztyna Jakuba Wikłacza (11-
3-1). 

- Wyciągamy wnioski i cze-
kamy na kolejne walki Patryka. 
Jest młody utalentowany, ko-
cha to robić i napewno jeszcze 
przyniesie nam i wam mnóstwo 

emocji – przyznaje Damian 
Zorczykowski z Fight Club 
Łomża MMA,BJJ, klubu gdzie 
na co dzień Patryk szkoli swoje 
umiejętności.

Jakub Wikłacz dość szybko 
przejął kontrole podczas starcia. 
I choć Patryk na początku próbo-
wał mu odpowiadać, jednak osta-
tecznie musiał uznać wyższość 
olsztynianina. Werdykt o zwycię-
stwie Wikłacza zapadł po trzech 
rundach, jednogłośną decyzją sę-
dziów. 

sport

Maratoński 
debiut

Iwona Bernardelli, nowa zawodniczka Klubu Sportowego PREFBET-SONA-
ROL, ma za sobą debiut w klubie, który istnieje od niedawna. Biegaczka - po 
czterech latach przerwy spowodowanych macierzyństwem i dwiema ciężkimi 
kontuzjami - wystartowała w biegu maratońskim  (42195 metrów) podczas Mi-
strzostw Polski w Dębnie. Nasza zawodniczka osiągnęła świetny wynik 2:30.16 
co pozwoliło na zajęcie czwartej lokaty - informuje Andrzej Korytkowski, prezes 
i szkoleniowiec klubu.  

- Debiut bardzo dobry, wynik świetny jednak jest pewien niedo-
syt, ponieważ w tym roku był najwyższy poziom w historii polskie-
go maratonu. Wynik 2:30.16 przez wszystkie lata zawsze dawał me-
dal i to przeważnie złoty. Niestety, tym razem starczyło to „tylko” do 
czwartego miejsca. Medalistki uzyskały wyniki lepsze od minimum 
olimpijskiego do Tokio, które wynosi 2:29,30. Na pocieszenie zosta-
je nam rekord okręgu podlaskiego poprawiony równo o 1 minutę. 
Jak wielkiej klasy jest to rezultat świadczy fakt, że pierwsze cztery 
zawodniczki uzyskały wyniki klasy mistrzowskiej międzynarodowej. 
Jako ciekawostkę powiem, że w  historii łomżyńskiej lekkiej atletyki 
wcześniej uczyniło to tylko 4 osoby - Anna Jesień, Joanna Fiodorow, 
Olga Kalendarova-Ochal i Justyna Korytkowska - dodaje Andrzej 
Korytkowski.

Z medalowym dorobkiem i kilkoma 
rekordami życiowymi wróciła z Gole-
niowa z mistrzostw Polski w biegu na 
10 000 metrów ekipa klubu PREFBET 
– SONAROL z powiatu łomżyńskiego    

Jak informuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes i szkoleniowiec 
klubu, w kiepskich warunkach 
pogodowych (chłód i przenikli-
wy, mocny wiatr) w  Golenio-
wie odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów i Młodzieżowców 
w biegu na 10 000 metrów. 

- Pomimo niesprzyjającej 
aury, tradycyjnie już długody-
stansowcy KS PREFBET-SO-
NAROL wywalczyli medale 
w obu kategoriach drużynowych 
i uzyskali 4 rekordy życiowe. 
W poprzednich czterech latach 
nasze panie wracały zawsze ze 

srebrnymi medalami a panowie 
przywozili tytuł Mistrza Polski. 
Tym razem sytuacja się odwró-
ciła i to nasze zawodniczki zo-
stały mistrzyniami wyprzedza-
jąc o ponad 1 minutę i 40 sekund 
WMLKS POMORZE STAR-
GARD. Panowie przegrali tytuł 
mistrzowski z RLTL OPTIMA 
RADOM o zaledwie 7 sekund, 
co w przeliczeniu na całą dru-
żynę jest różnicą naprawdę mi-
nimalną. Natomiast nasza prze-
waga nad trzecią drużyną AZS 
KU POLITECHNIKA OPOL-
SKA wyniosła już 1 minutę i 33 
sekundy. Bardzo blisko medalu 
indywidualnego była Iwona Ber-
nardelli (33:27,41), która zajęła 
czwartą lokatę, a brązowy me-
dal straciła na 20 metrów przed 

metą – relacjonuje Andrzej Ko-
rytkowski. 

Dla Iwony Bernardelli, olim-
pijki z Rio de Janeiro, było to 
w ciągu 6 dni już drugie… 
czwarte miejsce na imprezie ran-
gi mistrzostw Polski (wcześniej 
w maratonie). Miejsca w czoło-
wych „dziesiątkach” zajęli po-
nadto z rekordami życiowymi: 
Rafał Pogorzelski (9 miejsce, 
31:07,13) w biegu młodzieżow-
ców oraz Przemysław Dąbrowski 
(10, 30:19,25) w biegu seniorów. 

Drużynowa klasyfikacja po-
wstała na podstawie zsumowania 
czasów trójki najlepszych zawod-
niczek lub zawodników. W zawo-
dach w Goleniowie w 6 biegach 
wzięło udział 41 kobiet i 100 
mężczyzn.

Złotą ekipę zawodniczek KS 
PREFBET-SONAROL tworzy-
ły: Iwona Bernardelli (33:27,41), 
Sandra Michalak (35:07,56, re-
kord życiowy) i Anna Szyszka 
(36:59,03), a startowała także 
Monika Bytner-Kwiatkowska 
(40:40,13). 

Srebrni medaliści z KS PRE-
FBET – SONAROL to: Prze-
mysław Dąbrowski (30:19,25, 
rekord  życiowy), Piotr Łobo-
dziński (30:36.00, rekord życio-
wy) i Jakub Nowak (30:50,85). 
Biegali także młodzieżowiec Ra-
fał Pogorzelski (31:07,13, rekord 
życiowy) i Mateusz Niemczyk 
(31:21,93).

Złote panie  
i srebrni panowie  
na 10 kilometrów 

Jakub Wikłacz pokonał Patryka Surdyna 
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