
Bywają takie noce, kiedy nie warto 
spać. Z pewnością należy do nich 
Noc Muzeów, w trakcie której 
bezpłatnie lub za symboliczną 
złotówkę można wejść do placówek 
muzealnych, galerii i innych 
instytucji kultury w całej Polsce. 

W tym roku jest to szczegól-
ne wydarzenie również w Łom-
ży,  gdyż po czternastu miesią-
cach pandemii i częściowego 
lockdownu  można było poru-
szać się bez  maseczek i spotkać 
się w kulturalnej przestrzeni mia-
sta. Sprawdziliśmy jak wyglądała 
łomżyńska Noc Muzeów.

Andersen i Kaczka

- Dziesięć latem temu, kiedy 
w tym budynku udostępniliśmy  
pierwszą ekspozycję, włączyli-
śmy się również w Noc Muze-
ów, bo to jest możliwość zoba-
czenia tego, co na co dzień nie 
ma okazji zobaczyć, zwłaszcza, 
że płaci się przysłowiową zło-
tówkę za kontakt ze wszystkimi 
naszymi wystawami – powie-
dział Jerzy Jastrzębski dyrektor 
Muzeum Północno- Mazowiec-
kiego w Łomży. - Ponadto na 
tę noc przygotowywane są spe-
cjalne wystawy. Mieliśmy pecha 
w ostatnich miesiącach , bo pan-
demia spowodowała, że duża wy-
stawa  musiała być przesunięta. 
Dlatego pokazujemy to, co mamy 
na wystawach stałych. Prezentu-
jemy dorobek pleneru poświę-
conego twórczości Marii Konop-
nickiej i Christiana Andersena, 
czyli ilustracje do ich bajek, jak 
się okazuje, cieszą się dużym za-
interesowaniem głównie dzieci – 
dodał dyrektor.

Łomżyńska odsłona Nocy 
Muzeów to także przedstawienie 
Teatru Lalki i Aktora w gościnnie 
u muzealników, a konkretnie na 
dziedzińcu Muzeum Północno 
Mazowieckiego w Łomży. 

- Noc Muzeów ma piękną tra-
dycje. Parę lat temu, nawet jesz-
cze dwa, nasze miasto tętniło 
życiem, były otwarte instytucje 
kultury galerie, teatry, filharmo-

nia i mnóstwo ludzi spacerowa-
ło ulicami miasta, mnóstwo ludzi 
w rynku – wspominał Jarosław 
Antoniuk dyrektor TLiA w Łom-
ży. – To wyglądało imponująco.  
Sama idea Nocy Muzeów jest 
znakomita , dlatego, że promuje 
kulturę, sztukę, a poza tym jest 
świętem ludzi kultury. Jest wte-
dy możliwość  kontaktu z twór-
cami, jest możliwość obejrze-
nia ciekawych zbiorów czy kulis 
teatru. Ja się bardzo cieszę, że 
po takim okresie pandemii po-
woli wracamy do normalności, 
a przede wszystkim cieszy mnie 
fakt, że w Łomży jest Noc Muze-
ów. "Szewc Kopytko" jest spekta-
klem scenicznym, nie gramy tego 
widowiska w plenerze, ale do 24 
maja jesteśmy jeszcze zamknięci. 
Cieszę się, że mamy możliwość, 
by zaprezentować się widzom 
w innym miejscu - na dziedziń-
cu Muzeum Północno – Mazo-
wieckiego, ale przede wszystkim 
cieszę  się, że Teatr znowu jest 
"w grze".

Po spektaklu dzieci mogły 
spotkać się z aktorami i z bliska 
zobaczyć lalki. Czy przedstawie-
nie "Szewc Kopytko i Kaczor 

Kwak" spodobało się widzom? 
Spytaliśmy najmłodszych:  

- Byłam na takich przedstawie-
niach, to było o Szewczyku i kacz-
ce Kwa Kwa. Najbardziej podo-
bała mi się kaczka, bo wyglądała 
ładnie i inne fajne postacie i do-
wiedziałam się jakie rzeczy robią 
aktorzy – powiedziała Hania, któ-
ra bardzo aktywnie włączyła się 
w plenerowe przedstawienie te-
atru.  - Bardzo się cieszę, uczest-
niczymy zawsze w Nocy Muzeów 
– powiedziała mama Poli, a towa-
rzyszący im Juliusz potwierdził, że 
spektakl był rewelacyjny i można 
pochwalić aktorów. 

Kaczka Kwa Kwa znowu ze-
brała pochwały za urodę i dow-
cip, a rodzice cieszą się, bo nie 
mogą iść jeszcze do teatru, więc 
to była doskonała okazja by spo-
tkać się na scenie z aktorami.
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LITERKOWO ŁOMŻA

Pierwsza Komunia Święta, 
Chrzest, a może Ślub? 

Łomżyńska Noc Muzeów 2021

Nie masz czasu czy tez pomysłów 
w kwestii dekoracji, a w najbliż-
szym czasie planujesz uczestniczyć 
w powyższych wydarzeniach? Nic 
straconego! Firma Literkowo w Łom-
ży zajmująca się dekoracjami zadba 
o najmniejsze detale w ważnych dla 
Ciebie chwilach.

Dokończenie na str. 5



Wicepremier Jarosław Gowin 
i wiceprezes Polskiej Agencji Rozwo-
ju Przedsiębiorczości Marcin Czyża  
wzięli udział w spotkaniu delegatów 
Łomżyńskiego Forum Samorządo-
wego. Omawiano Krajowy Plan Od-
budowy znany pod nazwą ,,Polski 
Ład” a także projekty już realizowane 
i złożone przez ŁFS, w szczególności: 
Szlak wodny Pisa – Narew, o wartości 
325 milionów złotych. W spotkaniu 
uczestniczyli także wicemarszałek 
województwa Stanisław Derehajło 
oraz wicewojewoda podlaski Marcin 
Sekściński. 

Szlak Pisa - Narew to najwięk-
szy i najbardziej skomplikowany 
projekt w historii ŁFS, które dzia-
ła w tej sprawie wspólnie ze towa-
rzyszeniem Gmin Górnej Narwi 
i Związkiem Gmin Pisa-Narew. 

Drugie z dużych przedsięwzięć, 
o które zabiega ŁFS, to Szlak for-
tyfikacji, którego wartość to 90 
milionów złotych. Projekty mają 
szansę uzyskać finansowanie 
z nowej perspektywy Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu 
Fundusze Europejskie dla Polski 
Wschodniej na lata 2021-2027. - 

- Dla nas, jako administracji 
państwowej, o wiele łatwiej jest 
rozmawiać z grupą ludzi, którzy 
mają wspólny cel, którzy mówią 
jednym głosem. Widać, że pro-
jekty przygotowane przez Łom-
żyńskie Forum Samorządowe są 
dopracowane I mają dużą szansę 
na realizację, choć nie z fundu-
szu odbudowy, tylko z fundu-
szy unijnych, które już wcześniej 
były przypisane PARP. Dla pro-
jektów samorządowych praw-
dopodobnie te dotacje będą 
w granicach od 85 do około 60 
procent, Jeszcze za wcześnie jest, 
by mówić o szczegółach. Czeka-
my cały czas na zgodę Komisji 
Europejskiej. Niemniej jednak 
widać, że kierunek, którym po-
dążamy jest słuszny, i ta praca, 
która została wykonana - miej-
my nadzieję - zostanie nagrodzo-
na właśnie tymi akceptacją tych 
projektów, które zostały zgłoszo-
ne - tłumaczył  wiceprezes Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości Marcin Czyża.

Podczas spotkania wicepre-
mier Jarosław Gowin oraz wi-
cewojewoda Marcin Sekściński 
mówili m. in. o programie Spo-
łecznych Inicjatyw Mieszkanio-
wych. 

- Jest to program przygoto-
wany przez moich współpra-
cowników z Ministerstwa Roz-
woju, Pracy i Technologii oraz 
współpracowników z Krajowego 
Zasobu Nieruchomości. Mamy 
tu do czynienie z zupełnie in-
nym niż do tej pory sposobem 
finansowania budowy mieszkań. 
Z różnych programów tworzy-
my montaż, który pokrywa do 
60 procent kosztów inwestycji. 
To są środki wypłacane zalicz-
kowo. Samorządy nie wykła-
dają w tych projektach ani zło-
tówki. Muszą tylko dostarczyć 
grunt, tam gdzie nie ma terenów  
Krajowego Zasobu Nierucho-
mości i muszą zawiązać razem 
z nim spółkę. Muszę przyznać, 
że zainteresowanie samorządów  
w całej Polsce przystąpieniem 
jest ogromne. Program  jest ad-
resowany do konkretnej grupy 

społecznej. Niekoniecznie do 
młodych małżeństw, ale general-
nie rzecz biorąc do rodzin, któ-
re stać na regularną opłatę czyn-
szu o umiarkowanej wysokości. 
Dodatkową atrakcją jest to, że 
jest droga dojścia do własności. 
Zachęcam państwa bardzo ser-
decznie do zainteresowania się 
tym programem – mówił wice-
premier Jarosław Gowin.

Jak zauważył  wicewojewo-
da podlaski Marcin Sekściński, 
zawsze jest tak, że im silniejszy 
samorząd,  tym ten głos jest bar-
dziej słyszalny. 

-Dzięki zjednoczeniu mamy 
większą szansę na to żeby wpły-
nęła do nas większa liczba środ-
ków. Będę rozmawiał o tym 
z samorządowcami, w kontek-
ście Społecznych Inicjatyw 
Mieszkaniowych. To jest nowy 
program rządowy, który ma na 
celu wybudowanie tanich, ni-
skoczynszowych mieszkań dla 
osób, które takich mieszkań po-
trzebują, czyli mówimy tutaj 
o osobach, które na przykład 

mają problem ze zgromadze-
niem wkładu własnego do za-
kupu mieszkania na rynku ko-
mercyjnym. W takim przypadku 
niezbędna jest współpraca Kra-
jowego Zasobu Nieruchomo-
ści z samorządami. W tej chwi-
li jesteśmy na etapie rozmów 
z samorządami z województwa 
podlaskiego w kontekście uru-
chomienia spółki Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej, która 
będzie miała na celu wybudowa-
nie w województwie podlaskim, 
w tym również subregionie łom-
żyńskim, około 900 tanich, ni-
skoczyszowych mieszkań - tłu-
maczył wicewojewoda.

Głównym, statutowym zada-
niem Łomżyńskiego Forum Sa-
morządowego, którego pracami 
kieruje Lech Marek Szbłowski, 
starosta łomżyński, jest inspiro-
wanie i podejmowanie inicjatyw 
rozwojowych, społecznych, go-
spodarczych służących rozwiązy-
waniu problemów samorządów 
i ich społeczności. ŁFS reali-
zuje zadania dotyczące kultury 
i tradycji, rynku pracy, przedsię-
biorczości, edukacji, aktywizacji 
i integracji w celu podnoszenia 
jakości ich życia.

ŁFS obecnie tworzą 24 sa-
morządy powiatowe, miejskie 
i gminne:

• powiatowe: Kolno, Łomża, 
Wysokie Mazowieckie i Zamb-
rów;

• miejskie i miejsko - gmin-
ne: Czyżew, Grajewo, Jedwab-
ne, Kolno, Nowogród, Stawiski, 
Szczuczyn, Wysokie Mazowiec-
kie i Zambrów;

• gminne: Kolno, Łomża, 
Przytuły, Rutki, Sokoły, Śniado-
wo, Turośl, Wizna, Wysokie Ma-
zowieckie, Zambrów, Zbójna.   
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Andrzej Mioduszewski  
nie jest już prezesem  

zarządu spółki PKS Nova
Marcin Doliasz będzie wykonywał 
czynności Prezesa Zarządu PKS 
Nova w Białymstoku – zadecy-
dowała Rada Nadzorcza spółki. 
Dotychczasowy prezes, Andrzej 
Mioduszewski złożył rezygnację 
z zajmowanego stanowiska. Zarzą-
dzał PKS Nova przez blisko 2 lata.

Marcin Doliasz ma 42 
lata i tytuł zawodowy rad-
cy prawnego. Jest absolwen-
tem studiów podyplomowych 
z zakresu prawa podatko-
wego. Specjalizuje się m.in. 
w doradztwie restrukturyza-
cyjnym. Zdobywał doświad-
czenie w organach nadzoru 
wielu spółek kapitałowych. 
Od 2019 r. pełni funkcję prze-
wodniczącego Rady Nadzor-
czej PKS Nova S.A. 

Obradowało Łomżyńskie 
Forum Samorządowe
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad powiadomiła 
o odstąpieniu z winy wykonawcy - 
firmy TOTO, od umowy na realizację 
drogi ekspresowej S61 na odcinku 
pomiędzy węzłami Łomża Zachód 
i Kolno.

Jak argumentuje GDD-
KiA, odstąpienie od umowy jest 
efektem nienależytej mobiliza-
cji w zakresie sprzętu, persone-
lu i słabego tempa w zawieraniu 
umów z podwykonawcami. - Fir-
ma TOTO nie reagowała też na 
wezwania do rozpoczęcia realiza-
cji robót – czytamy w komunika-
cie zamieszczonym przez Gene-
ralną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad. Oznacza to, że bu-
dowa obwodnicy Łomży będzie 
opóźniona. Po przeprowadze-
niu inwentaryzacji i opracowa-
niu dokumentów przetargowych 
GDDKiA ogłosi nowy przetarg. 
Podpisanie umowy z nowym 
wykonawcą planowane jest na 
I kwartał 2022 roku.

Trudne początki obwodnicy Łomży

Przetarg na zaprojektowanie 
i budowę blisko 13 km obwodni-
cy Łomży w ciągu drogi ekspre-
sowej S61 wraz z budową niemal 
7 km drogi krajowej nr 64 od wę-
zła Łomża Północ do miejscowo-
ści Elżbiecin GDDKiA ogłosiła 
31 marca 2017 r.

Pierwotnie jako najkorzyst-
niejszą wskazano ofertę złożoną 
przez firmę Impresa Pizzarotti. 
Wpłynęły jednak dwa odwoła-
nia, a jedno z nich zostało uznane 
przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
W efekcie unieważniono wybór 

oferty i ponowiono procedury. 
Wyłoniono wykonawcę ale i tym 
razem wpłynęło jedno odwoła-
nie. Wprawdzie KIO je odrzuciła, 
ale   przeciągające się procedury 
odwoławcze zmusiły GDDKiA 
do unieważnienia wyboru najlep-
szej oferty i ponownego wyboru 
wykonawcy.

26 czerwca 2018 r. jako naj-
korzystniejszą wskazano czwar-
tą w kolejności ofertę włoskiej 
firmy TOTO. Od tego wyboru 
także wpłynęło odwołanie, któ-
re zostało odrzucone przez KIO. 
W efekcie - dopiero 11 paździer-
nika 2018 r Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
podpisała umowę z wykonawcą.

Wydłużone przygotowanie 
projektów

Pierwszy etap realizacji ob-
wodnicy Łomży to opracowanie 
dokumentacji niezbędnej do zło-
żenia wniosku o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID).

12 sierpnia 2019 r. do Woje-
wody Podlaskiego trafił wniosek 
o wydanie ZRID. Jednak za spra-
wą kolizji z inwestycją prowadzo-
ną przez Podlaski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich (PZDW) na dro-
dze wojewódzkiej nr 645 w rejo-
nie miejscowości Kupiski Nowe 
(węzeł Nowogród na trasie dro-
gi S61), procedura uzyskiwania 
ZRID znacznie się wydłużyła. 
Wpłynęło odwołanie od decyzji 
Wojewody Podlaskiego zezwa-
lającej PZDW na budowę drogi 
wojewódzkiej nr 645. Dopiero po 
uzyskaniu ostateczności tej decy-
zji można było wykonać projek-
ty podziałów nieruchomości ko-
niecznych do uzyskania ZRID na 
S61. Na odcinek między węzłami 
Łomża Zachód - Kolno, Wojewo-

da Podlaski wydał decyzję ZRID 
12 listopada 2020 r.

Brak mobilizacji wykonawcy

Mimo tak znacząco wydłużo-
nego czasu uzyskiwania decyzji 
ZRID, firma TOTO nie zakoń-
czyła sporządzania niezbędnych 
do prowadzenia prac dokumen-
tów. Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych, recepty wykonania 
betonów oraz programy zapew-
nienia jakości powinny zostać 
wykonane do końca lutego 2020 
r. Na terenie budowy udało się je-
dynie przeprowadzić rozpozna-
nie saperskie, a Lasy Państwowe 
wykonały wycinkę drzew.

Po zakończeniu okresu zi-
mowego, w ciągu którego możli-
we było przygotowywanie się do 
rozpoczęcia prac, wykonawca nie 
poczynił żadnych postępów.

Wezwania - brak reakcji

23 marca br. Inżynier kon-
traktu, w trybie Subklauzuli 15.1 
po raz pierwszy wezwał wyko-
nawcę do poprawienia, wyzna-
czając 8 kwietnia jako termin na 
rozpoczęcie robót.

22 kwietnia ponowiono we-
zwanie do rozpoczęcia robót, 
wskazując zakres koniecznych 
prac oraz datę 6 maja.

Wykonawca w dalszym ciągu 
nie rozpoczął wskazanych robót, 
w tym m.in. pomiarów geodezyj-
nych, budowy dróg tymczasowych, 
usuwania kolizji z liniami elektrycz-
nymi, palowania na jednym z dwu-
dziestu obiektów inżynierskich, 
przebudowy i budowy linii teleko-
munikacyjnych, wodociągowych, 
prac melioracyjnych, wzmocnień 
podłoża czy też koniecznych roz-
biórek istniejących obiektów.

GDDKiA zrywa umowę z firmą TOTO. 
Budowa obwodnicy Łomży będzie opóźniona 

BURMISTRZ JEDWABNEGO
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990) podaję do pu-
blicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem 
przy ul. Żwirki i Wigury 3, został wywieszony od 18.05.2021 r. na okres 21 
dni wykaz nieruchomości:
Sprzedaż nieruchomości o nr ewidencyjnym 1496/1 i pow. 0,6052 ha,  po-
łożonej w obrębie miasta Jedwabne. 
Sprzedaż nieruchomości o nr ewidencyjnym 1496/2 i pow. 0,6049 ha,  po-
łożonej w obrębie miasta Jedwabne. 
Sprzedaż nieruchomości o nr ewidencyjnym 105 i pow. 0,44 ha,  położo-
nej w obrębie wsi Olszewo Góra.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Jedwab-
nem ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 24, tel. (086) 2172 184, powyższe ogło-
szenie jest dostępne na stronie internetowej  www.jedwabne.pl 

BURMISTRZ JEDWABNEGO
ADAM MARIUSZ NIEBRZYDOWSKI
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Dom samotnej matki z dziećmi 
w Nieławicach. Miejsce, w którym 
chęć niesienia pomocy stanowi prio-
rytet, gdzie rodziny w potrzebie 
mogą otrzymać wsparcie. 

To właśnie w tym miejscu 
bardzo często znajdują dach nad 
głową, i co najważniejsze spo-
kój, zrozumienie i miłość.  Dom 
wymaga remontu. Kiedy funda-
cja przejęła go 12 lat temu był 
w bardzo złym stanie. Fundacja 
na miarę swych możliwości sta-
ra się go odnawiać. Wymieniła 
chociażby okna. Potrzeby jed-
nak wciąż są bardzo duże. Domo-
wi samotnej matki z dziećmi po-
mocną dłoń postanowiła podać 
fundacja „Pomóż im”, opiekująca 
się nieuleczalnie chorymi mały-
mi pacjentami. A chodzi o stwo-
rzenie świetlicy, w której dzieci 
znajdą miejsce do nauki i odpo-
czynku. 

- Budynek jest stary, wymaga 
wielu remontów. Dzięki środkom 
od darczyńców, którzy przezna-
czyli je właśnie na ten cel, bardzo 
ważną część prac wykona nasza 
fundacja. Robimy kapitalny re-
mont korytarza na parterze oraz 
dwóch sal. Zmieniamy lub od-
nawiamy praktycznie wszystko: 

podłogi, ściany, sufity czy insta-
lację elektryczną. Sam Dom Sa-
motnej Matki wysupłał środki na 
drzwi, które wstawia nasza ekipa 
– wyjaśnia Krystyna Skrzycka, 

wiceprezes fundacji ,,Pomóż Im”. 
W odnowionych pomieszcze-

niach powstanie przyjemna sala 
do nauki oraz świetlica do relaksu 
i zabawy. Przestrzenie nieodzow-

ne w takim domu. Wspólna na-
uka, spędzanie czasu, organizacja 
urodzin czy świąt – to wszystko 
będzie możliwe w komfortowych 
warunkach już niedługo.

- Wykorzystamy każdą 
otrzymaną złotówkę, a część 
materiałów otrzymaliśmy nie-
odpłatnie od firmy Unicell, 
Sklepu Mrówka z Łomży oraz 
firmy Cekol. Dziękujemy 
w imieniu dzieci. One zawsze są 
dla nas najważniejsze - przyzna-
je Krystyna Skrzycka.

Środków wystarczy na dopro-
wadzenie pomieszczeń i koryta-
rza do pięknego stanu, natomiast 
zabraknie ich na wyposażenie. 
Przede wszystkim na meble – 
stoły, biurka, pufy…

- Wierzymy jednak, że znaj-
dą się osoby czy firmy, które nas 
wesprą. Dzieciom z Domu Sa-
motnej Matki w rzeczywistości 
nie tyle projektujemy sale, co ich 
przyszłość – przyznaje wicepre-
zes Fundacji ,,Pomóż Im”. - Jeśli 
chcesz im pomóc, zapraszamy 
do kontaktu za pośrednictwem 
maila: biuro@pomozim.org.pl 
lub telefonu: 85 66 22 003 – do-
daje. 

Każda forma pomocy jest 
mile widziana, a najmniejszy gest 
może poprawić los podopiecz-
nych, i dać nadzieję na lepsze ju-
tro.

Wielkim sukcesem zakończył się kon-
cert finałowy prestiżowego festiwalu 
35. Warszawskie Spotkania Muzycz-
ne, który odbył się 12 maja 2021 roku. 
Łomżyńscy kameraliści wystąpili 
w słynnym Studiu Koncertowym S1 
Polskiego Radia im. Witolda Luto-
sławskiego w Warszawie.

Koncert odbył się bez udziału 
publiczności, ale jego bezpośred-
nią transmisję można było oglą-
dać w internecie.

– Nasza orkiestra koncerto-
wała już w Sali Filharmonii Naro-
dowej w Warszawie, w Sali Kon-
gresowej Pałacu Kultury i Nauki, 

a ostatnio na Zamku Królewskim 
– mówi Jan Miłosz Zarzycki, dy-
rektor łomżyńskiej filharmonii. 
– Tym razem mieliśmy okazję 
zagrać w innym, bardzo ważnym 
muzycznym miejscu, w Studiu 
Koncertowym S1 Polskiego Ra-
dia. To dla nas wielkie wydarze-
nie i zaszczyt, tym większy, że 
wystąpiliśmy w ramach bardzo 
prestiżowego festiwalu Warszaw-
skie Spotkania Muzyczne – pod-
kreśla dyrektor  filharmonii Jan 
Miłosz Zarzycki.

Jak relacjonuje Mateusz Goc 
z łomżyńskiej filharmonii, kon-

cert rozpoczęło prawykona-
nie orkiestrowej wersji utworu 
Jesienna opowieść Władysła-
wa Słowińskiego, kompozyto-
ra, który był twórcą Warszaw-
skich Spotkań Muzycznych. 
Następnie zabrzmiał Koncert 
na fortepian na 4 ręce i orkiestrę 
smyczkową „Rains" autorstwa 
Edwarda Sielickiego, w którym 
partie solowe wykonał znako-
mity duet fortepianowy Sikora 
Piano Duo: Marta Wójcik-Si-
kora i Jakub Sikora. Utworem 
wieńczącym koncert, jak i cały 
festiwal było Narew Concerto 
Sławomira Czarneckiego, któ-
ry został napisany specjalnie 
dla Filharmonii Kameralnej 
w Łomży i który znalazł się na 
ostatniej płycie orkiestry Opus 
dedicatum.

Na koncercie w roli prele-
gentów wystąpili twórcy dwóch 
spośród prezentowanych dzieł: 
Edward Sielicki i Sławomir Czar-
necki, którzy podkreślali kunszt 
i maestrię wykonania swoich 
utworów przez Filharmonię Ka-
meralną im. Witolda Lutosław-
skiego w Łomży.

– Można powiedzieć, że 
ten  dzień był historycznym 
dniem dla naszej orkiestry – pod-
sumowuje Jan Miłosz Zarzycki.

Mieszkanka Łomży, Agata Bagińska w dniu 8 maja obchodziła swoje setne 
urodziny. Z tej okazji prezydent miasta Mariusz Chrzanowski, przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Alicja Konopka oraz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Per-
spektywa” Leszek Konopka postanowili osobiście złożyć Jubilatce życzenia 
urodzinowe.

Pani Agata pochodzi z miejscowości Kotowo-Plac, która położona 
jest w powiecie łomżyńskim, w gminie Jedwabne. 22 lata temu podję-
ła decyzję o przeprowadzce do Łomży, w której mieszka do dnia dzi-
siejszego. 

W jej kręgu zainteresowań znajduje się strefa polityczna i związa-
ne z nią wszelkiego rodzaju wydarzenia. Zafascynowanie polityką roz-
winęło się na tyle mocno, że doprowadziło ją kiedyś do sprawowania 
urzędu sołtysa. Jubilatka pracowała w gospodarstwie, a w wolnym cza-
sie z wielką przyjemnością szyła i recytowała wiersze. 

Pani Agata w każdej kwestii może liczyć na wsparcie swojej rodzi-
ny. A ma na kogo liczyć! Nie każdy przecież może się pochwali czwór-
ką dzieci, siedmiorgiem wnucząt i czternastką prawnucząt i prapra-
wnucząt.

Jak sama twierdzi, receptą na długowieczność jest pozytywne na-
stawienie do życia. Gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego!

Łomżyńska Filharmonia Kameralna w słynnym 
Studiu Koncertowym S1 Polskiego Radia  

w Warszawie

Fundacja ,,Pomóż Im” buduje 
świetlice w Domu Samotnej 

Matki w Nieławicach

Dwieście lat  
– niech żyje,  

żyje nam!  
A kto? Pani  

Agata Bagińska
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Piwo ŁOMŻA startuje z nową platfor-
mą komunikacji pod hasłem „W swo-
im tempie”. Kampania rozpoczęła się 
8 maja i potrwa do końca wakacji. 
Bohaterem reklam jest jeden z naj-
lepszych polskich aktorów – Adam 
Woronowicz. Spoty reklamowe 
będą emitowane w telewizji oraz 
w Internecie. W ramach kampanii 
zaplanowane zostały również nie-
standardowe działania content’owe 
prowadzone na kanałach digital 
marki.

Platforma komunikacyjna 
„W swoim tempie” ma wyróżnić 
markę na rynku piwa oraz podkre-
ślić  jej regionalny charakter. Idea 
spotów reklamowych opiera się 
na lekkiej abstrakcji z przymruże-
niem oka, a historie przenoszą nas 
w radosny czas z przyjaciółmi na 
łono kojącej natury. 

- W nowej komunikacji 
ŁOMŻA inspiruje do czerpania 
przyjemności z wolnych chwil 
w swoim tempie, jednocześnie 
podkreślając wyjątkową jakość 
naszego piwa uzyskiwaną dzię-
ki nieśpiesznemu leżakowaniu 
– mówi Paulina Grodzińska, 
Dyrektor Marketingu Van Pur. - 
Naszym celem było stworzenie 

nie tylko wyróżnialnej reklamy, 
ale formatu, który będzie roz-
rywką dla naszych konsumentów 
- dodaje Grodzińska.

- Praca nad nową kampa-
nią Łomży była dla mnie czy-
stą przyjemnością. Cieszę się, 
że dzięki mojej skromnej osobie 
nowa platforma komunikacyjna 
Łomży ma szansę trafić do mi-
lionów osób w całej Polsce. Je-

stem przekonany, że powstanie 
ciąg dalszy i z niecierpliwością 
czekam na kolejną zabawną hi-
storię – zdradził nam Adam Wo-
ronowicz, aktor, odtwórca głów-
nej roli w filmach. 

Kampania poprzedzona zo-
stała wprowadzeniem na rynek 
nowej szaty graficznej opakowań 
ŁOMŻY, która podkreśla regio-
nalny charakter piwa i tradycję 

jego warzenia. Zmianie nie uległa 
natomiast charakterystyczna zie-
lona butelka, z którą konsumenci 
kojarzą markę od lat. 

Za kreacje i produkcje fil-
mów reklamowych we współ-
pracy z Van Pur odpowiada 
agencja reklamowa Brasil War-
saw, producent filmowy Wojtek 
Pałys ( koproducent nominowa-
nego do Złotej Palmy w Cannes 

filmu "Venus w futrze"), reży-
ser kinowych hitów Sam Aki-
na („Mayday”), operator Piotr 
Sobociński, autor zdjęć do wie-
lu uznanych polskich filmów 
(m.in. nominowany do Oscara 
„Boże Ciało"). Za obsługę social 
media marki odpowiada Agen-
cja Nie Do Ogarnięcia, a zakup 
mediów powierzono domowi 
Mediacom.

ŁOMŻA „W swoim tempie”.  
Nowa kampania reklamowa marki

Literkowo zajmuje się mię-
dzy innymi tworzeniem napi-
sów ściennych, balonów, dekoro-
waniem bram weselnych, drzwi 
wejściowych czy też dekorowa-
niem sal na imprezy okoliczno-
ściowe. Projekty realizowane są 
z  myślą o indywidualnych prefe-
rencjach klienta, a dopilnowanie 
najmniejszych detali jest najwyż-
szym priorytetem firmy.

Profesjonalizm połączony 
z zaangażowaniem, a także szero-
ki wachlarz usług przyczyniły się 
do tego, że firma wzbudziła duże 
zainteresowanie wśród klien-
tów. Dowodem na to są dobre 
opinie w sieci oraz fakt, że firma 
w wyszukiwaniach Google zaj-
muje pierwsze miejsce jako firma 
dekoracyjna w Łomży. 

Wszyscy ciekawscy mogą 
również znaleźć Literkowo na 
oficjalnym profilu na platformie 
Facebook: „Literkowo w Łomży-
-dekoracje na każdą okazje”, a po-
niżej przedstawiamy przykłado-
we projekty firmy.

DEKORACJE BALONOWE
Napisy oraz wszelkiego ro-

dzaju dekoracje balonowe bez 
wątpienia stanowią idealne do-
pełnienie każdego wnętrza. Li-
terkowo stawia na projektowanie 
estetycznych dekoracji opartych 
na najnowszych trendach.

NAPISY ŚCIENNE
W ofercie firmy można zna-

leźć napisy w wersji Led, balo-
nowej czy też neonowej. Tego 
rodzaju dekoracje bez wątpienia 
uważane są za jeden z kluczo-
wych elementów wystroju sal. 

AUTA DO ŚLUBU
Firma również oferuje prze-

jazd takimi autami jak Audi A6 
czy Audi A7, w tym:

• przyjazd po Pana Młodego,
• przejazd do Panny Młodej,
• podróż do kościoła/urzędu 

stanu cywilnego,
• podróż do sali weselnej.
W ofercie Literkowo znajdu-

je się „Prosecco Van”, który cie-

szy się dużym zainteresowaniem 
i jest swego rodzaju atrakcją przy 
organizacji takich uroczystości 
jak wesela czy urodziny.

Zobaczcie sami jak wygląda-
ją przykładowe stoiska tego typu.

Wszelkie informacje znajdą 
Państwo na oficjalnej stronie Li-
terkowo

https://literkowo.com.pl/ 

KONTAKT:
Facebook:  Literkowo 
w Łomży-dekoracje na każdą 
okazje
Tel.797 958 161
literkowowlomzy@wp.pl
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
73, 18-400 Łomża

LITERKOWO ŁOMŻA

Pierwsza Komunia Święta, 
Chrzest, a może Ślub? 
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Jak informuje Urząd Miejski w Łomży 
zakończyły się już prace na najwięk-
szych i najbardziej oczekiwanych 
przez mieszkańców w ostatnich la-
tach kubaturowych inwestycjach 
w mieście. Mowa o sali koncertowej 
Filharmonii Kameralnej im. Witolda 
Lutosławskiego, sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 oraz Hali 
Kultury. Ich oficjalne otwarcia plano-
wane są jeszcze przed wakacjami.

W środę 12 maja 2021 r. nad-
zór budowlany wydał pozwolenie 
na użytkowanie sali koncertowej 
Filharmonii Kameralnej im. W. 
Lutosławskiego. Obiekt powstał 
na początku lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku jako sala wido-
wiskowo-konferencyjna przy bu-
dynku ówczesnego Urzędu Wo-
jewódzkiego. Po jego przejęciu 
przez Miasto Łomża w 2007 roku 
na rzecz Filharmonii podejmowa-
ne były starania, aby gmach do-
stosować do współczesnych stan-
dardów. W połowie 2014 roku 
zakończyły się prace związane 
z pierwszym etapem rozbudo-
wy i przebudowy części budyn-
ku, które objęły jego część admi-
nistracyjną. Realizację kolejnego 
etapu rozpoczęto w 2016 roku. 

- Okazało się wówczas, że 
posiadana dokumentacja pro-
jektowa jest wadliwa i należy ją 
zmienić. Wiązało się to z przesu-
nięciem w czasie realizacji inwe-
stycji, a jej wysokie koszty powo-
dowały podzielenie tego etapu na 
kolejne części – informuje zastęp-
ca prezydenta Andrzej Garlicki.

Prace już się zakończyły 
i trwa procedura przekazania 
obiektu Filharmonii Kameralnej. 

Jego uroczyste otwarcie po prze-
budowie planowane jest na 20 
czerwca br., oczywiście koncer-
tem łomżyńskich filharmoników.

Natomias jeśli chodzi o prze-
budowę zabytkowej Hali Targo-
wej na Halę Kultury prace zakoń-
czyły się już w ubiegłym roku. 
Swoją działalność obiekt roz-
począł w połowie marca br. Po-
czątkowe działania obejmowały 
udostępnianie pomieszczeń gru-
pom twórczym oraz instytucjom 
kultury. Odbyły się tam również 
dwie sesje Rady Miejskiej. Ze 
względu na ograniczenia związa-
ne z pandemią koronawirusa ce-
remonię oficjalnego otwarcia od-
wlekano w czasie. 

– Możemy już poinformo-
wać, że odbędzie się ona 15 
czerwca br. podczas uroczystej 
sesji Rady Miejskiej Łomży, zor-
ganizowanej w rocznicę nadania 
praw miejskich naszemu miastu 
– informuje z zadowoleniem za-
stępca prezydenta Andrzej Gar-
licki.

Pomieszczenia Hali Kultury 
przeznaczone są na działalność 
kulturalno-edukacyjną i udo-
stępniane instytucjom kultu-
ry Miasta Łomża, stowarzysze-
niom i fundacjom oraz grupom 
twórczym. Obiekt nie może być 
wykorzystywany do działań ko-
mercyjnych oraz handlowych. 
Zakładany plan pracy obejmuje 

realizację wydarzeń i inicjatyw 
własnych takich jak: koncerty, 
spektakle, wystawy, warsztaty, 
projekcje filmowe, a także zaan-
gażowanie w najważniejsze wy-
darzenia kulturalne w Łomży, 
m.in. Festiwal „Walizka”, Sound-
track, Cafe Kultura, spotkania 
z twórcami organizowane przez 
bibliotekę oraz inicjatywy or-
ganizowane przez organizacje 
pozarządowe i niezależne gru-
py twórcze. Oferta kulturalno 
– edukacyjna Hali Kultury skie-
rowana jest do zróżnicowanej 
grupy odbiorców: dzieci, mło-
dzieży, dorosłych, seniorów, osób 
niepełnosprawnych, grup defa-
woryzowanych. Wydarzenia od-

bywające się w obiekcie będą za-
równo bezpłatne, jak i odpłatne 
- biletowane (głównie koncerty 
oraz spektakle teatralne).

Warto podkreślić, że każda 
z powyższych inwestycji była re-
alizowana ze wsparciem ze środ-
ków zewnętrznych. Z Funduszu 
Promocji Kultury Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pozyskano dofinansowanie 
na realizację Filharmonii Kame-
ralnej, natomiast dotacja na prze-
budowę zabytkowej hali targowej 
na Halę Kultury pochodziła z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020.

Ruszają 
inwestycje 
drogowe

Jeszcze w tym tygodniu planowane 
jest rozpoczęcie prac związanych 
z budową ulicy Meblowej na odcin-
ku od ul. Wojska Polskiego do ul. 
Nowogrodzkiej. Drogowcy weszli 
z robotami także na kolejny odcinek 
ul. Pułaskiego. Jeszcze w maju prace 
rozpoczną się także na ul. Grabowej 
i Jaworowej.

Jednym z większych i waż-
niejszych przedsięwzięć inwesty-
cyjnych w tym i przyszłym roku 
jest budowa zupełnie nowej dro-
gi o długości 1,78 km, łączącej 
ul. Wojska Polskiego z ul. Nowo-
grodzką, stanowiącej przedłuże-
nie istniejącej ul. Meblowej. Bę-
dzie ona realizowana po nowym 
śladzie poprzez tereny wykorzy-
stywane rolniczo, głównie pola 
orne i łąki. Jednakże z utrudnie-
niami w ruchu należy się liczyć na 
jej wlotach w ul. Wojska Polskie-
go i Nowogrodzką. Na rondzie 
u zbiegu ul. Meblowej i Wojska 

Polskiego pojawią się znaki infor-
mujące o robotach drogowych, 
ograniczeniu prędkości do 30 
km/h oraz wyjeździe z budowy. 
Ruch pieszo-rowerowy z tej stro-
ny ronda zastanie przeniesiony 
na jego drugą stronę. Natomiast 
na ulicy Nowogrodzkiej zasto-
sowane zostanie jednostronne   
zwężenie jezdni oraz ograniczo-
na będzie prędkość do 30 km/h. 
Pojawi się również znak infor-

mujący o wyjeździe z budowy. 
Ruch pieszo – rowerowy zosta-
nie przeniesiony na drugą stro-
nę ul. Nowogrodzkiej. Zakres 
prac przewiduje przebudowę 
ronda na ul. Wojska Polskiego, 
budowę skrzyżowań z ulicami 
Grabową, Piaski, Nowogrodzką 
oraz budowę ronda na skrzyżo-
waniu z ul. Jaworową. Powstaną 
także chodniki i zjazdy z kostki 
brukowej, ścieżka pieszo-rowe-

rowa o nawierzchni bitumicz-
nej, a także nawierzchnie żwiro-
we dojazdów do pól. Inwestycja 
obejmuje także budowę kanali-
zacji deszczowej z przykanalika-
mi, oświetlenia ulicznego, kanału 
technologicznego, przebudowę 
sieci elektroenergetycznych ni-
skiego i średniego napięcia oraz 
rozbiórkę istniejących obiektów 
budowlanych. Nie zapomniano 
także o zaplanowaniu zieleńców 
i nowych nasadzeniach drzew. 
Wartość prac, bez wykupu grun-
tów, wyniesie 12,9 mln zł, a prace 
potrwają do października 2022 
roku.

Od kilku tygodni trwają już 
prace na ul. Pułaskiego od ul. 
Wesołej do ul. Łukasińskiego. 
W ostatnich dniach drogowcy 
weszli również na odcinek po-
między ul. Łukasińskiego i ul. 
Żwirową. Na remontowanych 
fragmentach obowiązuje zakaz 
ruchu z wyłączeniem pojazdów 
budowy, firm, klientów i miesz-
kańców oraz zakaz ruchu pie-
szych. W ramach realizacji ul. 
Pułaskiego i Strażackiej do koń-
ca listopada br. za kwotę pra-

wie 4 mln zł powstaną nowe na-
wierzchnie jezdni o długości 902 
metrów, ścieżki rowerowe, chod-
niki, zjazdy na posesje. Wyko-
nany zostanie także kanał desz-
czowy, technologiczny oraz sieci 
kablowej linii oświetleniowej.

Przekazane zostały już place 
budowy pod ul. Grabową oraz 
ul. Jaworową i jeszcze w maju 
powinny rozpocząć się tam pra-
ce ziemne. Na czas realizacji in-
westycji będzie obowiązywał na 
nich zakaz ruchu. W miarę moż-
liwości zapewniony zostanie 
dojazd do posesji prywatnych. 
Prace potrwają do października 
przyszłego roku. Przedsięwzięcia 
przewidują budowę skrzyżowa-
nia tych dróg, usunięcie kolidu-
jących krzewów i drzew, budowę 
kanalizacji deszczowej z przyka-
nalikami, kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, sieci wodociągo-
wej, kanału technologicznego, 
drenażu odwadniającego i oświe-
tlenia ulicznego. Powstaną tak-
że chodniki i zjazdy na posesje. 
Koszt realizacji ulicy Grabowej 
wynosi 3,1 mln zł, a ul. Jaworo-
wej 3,4 mln zł.

Filharmonia i Hala Kultury  
w końcu będą oficjalnie otwarte 
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Powiększy się kampus uczelni przy ul. Akade-
mickiej w Łomży. Ogłoszony został konkurs ar-
chitektoniczny na koncepcję połączenia dotych-
czasowej siedziby Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Pprzedsiębiorczości z sąsiednim 
biurowcem i zaaranżowanie przestrzeni nowe-
go budynku.

Biurowiec za budynkiem administra-
cyjnym PWSIiP otrzymała od samorządu 
województwa podlaskiego. Wkrótce puste 
dziś pomieszczenia przejmą studenci, wy-
kładowcy i administracja. Uczelnia stale 
się rozwija, dlatego potrzebuje coraz wię-
cej przestrzeni.

- W 2004 roku zaczynaliśmy od jedne-
go budynku, dziś kampus przy ul. Akade-
mickiej tworzą cztery budynki, w centrum 
Łomży mamy kolejne dwa, a i tak odczu-
wamy potrzebę rozbudowy uczelni - mówi 
prof. Dariusz Surowik, rektor PWSIiP. 
– Trzeba pamiętać, że kształcimy prakty-
ków. Oprócz wykładów, na wielu kierun-
kach prowadzimy zajęcia laboratoryjne 
czy ćwiczenia. W związku z tym do zapew-
nienia właściwych warunków studiów po-
trzebujemy odpowiedniej przestrzeni. 

W nowym budynku miejsce znajdą 
przede wszystkim sale dydaktyczne, wypo-
sażone w nowoczesne sprzęty i urządzenia. 
Przeniesie się tam również archiwum, ser-
werownia i część administracji. Efektownym 
elementem rozbudowanej bryły uczelni bę-
dzie łącznik o przeszklonym dachu. Tu tak-
że będą mieściły się sale wykładowe, jednak 

ma on też pełnić funkcję centrum uczelni 
o charakterze atrium - na potrzeby spotkań, 
konferencji czy rekreacji. Dzięki ścianom 
mobilnym szybko zmieni swoje przeznacze-
nie z przestrzeni otwartej na konferencyjną, 
z zapleczem bufetowym. Całość planowa-
na jest z rozmachem – nowe przestrzenie 
mogą sięgnąć 2200 m kw., rozważana jest też 
nadbudowa kolejnego piętra. Wszystkie bu-
dynki połączy jednorodna stylistyka archi-
tektoniczna i nowe zagospodarowanie oto-
czenia, projektowane z myślą o aktywności 
społeczno-kulturalnej studentów. 

- Rola uczelni w Łomży jest wyjątko-
wa. To zapewnienie kształcenia na wyso-
kim poziomie, ale i oferowanie przyjaznej 
przestrzeni dyskusji akademickiej, wymia-
ny doświadczeń między biznesem a na-
uką, w końcu studenckich spotkań - mówi 
prof. Dariusz Surowik, rektor PWSIiP. – 
Nasze budynki już wpisały się w krajobraz 
miasta jako symbol nowoczesności i marki 
Łomży. Jestem przekonany, że kolejna in-
westycja utrwali ten obraz – dodaje.

Najlepszy projekt na koncepcję za-
gospodarowania całości będzie wybra-
ny w konkursie. Uczelnia organizuje go 
we współpracy z białostockim oddziałem 
Stowarzyszenia Architektów Polskich. 
Przedstawiciele SARP wraz z przedstawi-
cielami uczelni będą oceniać nadesłane na 

konkurs prace. Liczą na koncepcje o wy-
sokich wartościach architektoniczno-ur-
banistycznych, zawierających atrakcyjne 
i funkcjonalne rozwiązania przestrzenne.   
Pula nagród dla zwycięzców to 30 tys. zł. 
Zdobywca pierwszej nagrody zostanie 
dodatkowo zaproszony do negocjacji   ce-
nowych w celu wykonania dokumentacji 
projektowej.   Konkurs zostanie rozstrzy-
gnięty do końca czerwca. Po etapie projek-

towania władze uczelni rozpoczną starania 
o pozyskanie funduszy na rozbudowę.

Państwowa Wyższa Szkoła Informaty-
ki i Przedsiębiorczości w Łomży zatrudnia 
ponad 150 pracowników dydaktycznych. 
Na 14 kierunkach w trzech wydziałach, 
kształci się prawie 2 tys. studentów. Nowa 
przestrzeń pozwoli na tworzenie nowych 
kierunków studiów oraz zwiększanie licz-
by studentów. 

Indywidualne podejście do studen-
tów, wysoki poziom nauki, kierunki, 
które dają w przyszłości pracę – Ewa, 
Sebastian i Paweł jednym głosem za-
chwalają studia w Łomży. – To dobry 
wybór – zachęcają młodszych kole-
gów.

Sebastian Grabowski jest na 
IV roku prawa. Wybrał studia na 
PWSIiP, mimo że dostał się na 
Uniwersytet Wrocławski. 

- Jeździć przez cała Polskę, 
gdy w zasięgu 30 km mam świet-
nych wykładowców z różnych 
miast? Zostałem tu i nie żałuję – 
mówi przyszły prawnik, który po 
studiach planuje aplikację adwo-
kacką. Jego koledzy z wydziałów 
prawa w większych ośrodkach 
akademickich mają po kilkaset 
osób na roku. On – 19. – Napraw-
dę jest inaczej. Każdy ma bezpo-
średni kontakt z wykładowcą, 
który jest też dostępny poza go-
dzinami zajęć – podkreśla.

Prawo to uniwersalny kieru-
nek. Nie wszyscy koledzy Seba-
stiana marzą o aplikacji adwo-
kackiej czy radcowskiej. Chcą 
wiedzę ze studiów wykorzysty-
wać do prowadzenia własnej fir-
my lub pracy w administracji.

Paweł Modzelewski po II 
roku informatyki zaczął jeszcze 

wychowanie fizyczne. Pierwszy 
kierunek daje mu świetny zawód. 
Drugi – naukową podbudowę ży-
ciowej pasji. 

- Trenuję w klubie piłkarskim 
KS CK Troszyn – wyjaśnia. – 
Sport to moje życie, więc nawet 

nie czuję, że dodatkowo studiuję. 
O przyszłość się nie martwię, bo 
już teraz pracuję zgodnie z kie-
runkiem kształcenia, więc tym 
łatwiej będzie mi z dyplomem. 

Podobnie uważa Ewa Bara-
nowska, która kończy na PWSIiP 

I stopień kosmetologii. Rozwa-
ża kontynuację studiów, ale też 
dopełnienie ich – może dietety-
ką, może pedagogiką. Na pewno 
w Łomży, bo uczelnia to wiele 
możliwości, jest blisko i  daje to, 
czego potrzebuje student – do-

bre warunki studiowania, wie-
dzę, elastyczne podejście.

- Tu nikt nie zostaje sam z pro-
blemem ani naukowym ani pry-
watnym – zapewnia Ewa. – Wy-
kładowcy zawsze pomogą. Wiele 
osób pracuje i uczy się i nikt nie 
miał problemów z pogodzeniem 
rozkładu zajęć i godzin pracy. 

PWSIiP oferuje kandydatom 
na studia 14 kierunków: Admini-
stracja, Automatyka i robotyka, 
Dietetyka,  Fizjoterapia, Infor-
matyka, Filologia, Kosmetologia, 
Pedagogika, Pielęgniarstwo, Pra-
ca Socjalna, Prawo, Technologia 
Żywności i Żywienia Człowieka, 
Wychowanie Fizyczne, Zarzą-
dzanie. 

- Misją uczelni jest kształce-
nie praktyków. Obserwujemy 
zapotrzebowanie na rynku pra-
cy i zmieniające się trendy w go-
spodarce i w ten sposób tworzy-
my kolejne kierunki studiów 
– mówi prof. Dariusz Surowik, 
rektor PWSIiP.  – Element prak-
tycznych zajęć jest dla nas szcze-
gólnie ważny, stąd dużo inwestu-
jemy w zaplecze dydaktyczne, 
mamy np. najlepiej w kraju wy-
posażoną halę technologiczną 
dla technologii żywności.  

Rekrutacja na studia 
w PWSIiP trwa od poniedziałku, 
17 maja.

Więcej szczegółów na stronie 
uczelni:

https://www.pwsip.edu.pl/
kandydaci/

PWSIiP rozpoczyna rekrutację. 
Studiuj w Łomży!

Zaczął się kolejny etap rozbudowy PWSIiP w Łomży
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K ról Agamemnon, rządzący ogrom-
nym Imperium Greckim, zawiera 
układ ze swoim zawistnym bratem 

i władcą pobliskiej Sparty. Królowie mają 
w tym swoje ukryte cele. 

Agamemnon za wszelką cenę chce 
powiększyć swoje imperium o tereny 
niezdobytej jak dotąd Troi, a Menelaos 
pała uczuciem zemsty do księcia Pary-
sa (Orlando Bloom), który zakochał się 
z wzajemnością w księżniczce spartań-
skiej, pięknej Helenie (Diane Kruger). 

A było to tak...  Menelaos, król Spar-
ty, po długich i wieloletnich zmaganiach 
wojennych, postanowił – wbrew opinii 
brata – zawrzeć w końcu z Troją pokój. 
Na jego zaproszenie przybyli do Sparty 
dwaj synowie Priama, króla Troi: Hektor 
i Parys. Zgodę uczczono wspaniałą ucztą 
i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie Pa-
rys i jego płomienny, acz wielce zarazem 
nieroztropny afekt dla pięknej (podobno 
najpiękniejszej na świecie) małżonki go-
spodarza, Heleny.

Młody książę, opuszczając Spartę, za-
brał kochankę ze sobą na statek, którym 
razem z bratem udali się w podróż po-
wrotną. Menelaos, znieważony jako wład-
ca i jako mężczyzna, postanowił wyruszyć 
w pogoń i odebrać żonę. Przy tym rozbra-
jająco szczerze przyznał przed bratem, że 
chce to uczynić tylko po to, by własno-
ręcznie wiarołomną małżonkę uśmiercić.

Troja to wielkie miasto, otoczone po-
tężnymi murami, włada nim król Priam 
(Peter Toole), broni go waleczny książę 
Hektor (Eric Bana). Nikt nigdy nie zdobył 
murów miasta. Kluczem do zwycięstwa 
lub porażki w wojnie trojańskiej jest jed-
nak jeden człowiek – Achilles (Brad Pitt), 
którego uważa się za największego żyjące-
go wojownika. Arogancki, buntowniczy 
i niepokonany Achilles nie służy nikomu 
i niczemu, interesuje go wyłącznie własna 
chwała. To właśnie wielka żądza sławy 
prowadzi go pod wrota Troi pod sztanda-
rem Agamemnona, lecz o jego losie zade-
cyduje miłość. Dwa światy walczą o honor 
i władzę. Tysiące ludzi zginie w poszuki-
waniu chwały. Miłość przyniesie zagładę 
całemu narodowi.

Obóz Greków nie jest jednolity – każ-
dy z dowódców chce zdobyć jak najwięk-
sze łupy i dowieść swego sprytu i odwa-
gi. Kwitną wewnętrzne kłótnie i intrygi. 
W Troi też nie jest dobrze – jedni dowo-
dzeni przez Parysa wierzą, że potężne 
mury ochronią miasto, ale są też tacy, któ-
rzy chcieliby dogadać się z Grekami i od-
dać im Helenę.

Reżyser „Troi”, Wolfgang Petersen, 
jest specjalistą od wielkich widowisk 
z użyciem efektów specjalnych. Zgro-
madził naprawdę znakomitych aktorów. 
Na wysokości zadania stanął Brad Pitt 
jako Achilles oraz Peter O`Toole jako 
Priam, a szczególnie Eric Bana w roli 
Hektora, który jest jednocześnie hero-
icznym, prawie monumentalnym boha-
terem i obrońcą ojczyzny, a zarazem bar-
dzo ludzkim w umiłowaniu brata, żony, 
dziecka. Także Brad Pitt potrafił stwo-
rzyć interesujący portret psychologiczny 
swego bohatera. Achilles momentami 

sprawia wrażenie opętanego żądzą walki 
i zabijania szaleńca, a w gruncie rzeczy 
jest człowiekiem przytłoczonym przez 
swoje przeznaczenie, którym jest właśnie 
walka i nieuchronność bycia sławnym, 
niepokonanym wojownikiem. 

Jedna z najbardziej spektakularnych 
scen w filmie to pojedynek Hektora 
z Achillesem. Oglądamy starcie dwóch 
wojowników, z których jeden w tej walce 
może stracić to, co mu najdroższe, drugi 
zaś to, co najdroższe zyskać. Sama walka 
to prawdziwy spektakl szybkich ciosów, 
uderzeń włóczni, mieczy i tarcz, skoków 
i uników, świstu ostrz i bojowych okrzy-
ków, pyszny dla oka pokaz kunsztu. Nad 
opracowaniem sceny pojedynku trzydzie-
ści osób pracowało trzy miesiące. Aktorzy 
ćwiczyli ją po cztery godziny dziennie 
przez dwa miesiące. Brad Pitt i Eric Bana 
nie używali dublerów. Zawarli umowę, że 
zapłacą za każde przypadkowe trafienie: 
50 dol. za lekkie uderzenie i 100 dol. za 
każde mocne uderzenie. W rezultacie Pitt 
zapłacił Banie 750 dol., a Bana nie był nic 
winny Pittowi.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 497 

milionów dolarów, kosztował 175 milionów.
Film trwa 160 minut.
Na meksykańskiej plaży walczyło po-

nad 200 statystów, a komputer wielokrotnie 
pomnożył tą liczbę, dodając jeszcze 98 000 
wirtualnych wojowników.

Wspaniałe ujęcia, w których widać ty-
siące greckich okrętów to wynik pracy spe-
cjalistów od efektów specjalnych. Faktycznie 
na potrzeby filmu zbudowano jedynie dwa 
takie okręty.

Kilka razy widać strzemiona, które zo-
stały wynalezione dopiero w IV wieku n.e.

Podczas kręcenia scen w Meksyku ekipa 
filmowa musiała stawić czoła dwóm hura-
ganom. Na szczęście drugi z nich nadszedł 
w ostatnim tygodniu zdjęć, kiedy prawie 
wszystko było już spakowane.

Nogi Brada Pitta okazały się zbyt chu-
de, dlatego też w pewnych scenach potrzebny 
był „dubler nóg”.

Padły podejrzenia, że Brad Pitt stoso-
wał sterydy, jednak aktor wyparł się tego, 

zapewniając, że ćwiczył codziennie po dwie 
godziny, by osiągnąć sylwetkę wojownika.
Rzucił też palenie.

Plotkarskie magazyny rozpisywały się 
o tym, że Pitt ma problemy z włosami i był 
zaniepokojony, że silne słońce wysuszy jego 
złote loki, dlatego sprowadził osobistego fry-
zjera z Londynu.

Dekoracje murów Troi i koń trojański 
były transportowane przez rosyjski samolot 
Antonow, ponieważ tylko on mogły pomie-
ścić tak wielki ładunek. Koń trojański był 
zbudowany ze stali i włókna węglowego. 
Miał ponad 12 metrów wysokości i ważył 11 
ton!

Do filmu wykonano 20 tys. strzał, a tak-
że 3 tys. mieczy i włóczni oraz 4 tys. tarcz.

Akcja filmu obejmuje kilkanaście dni, 
wojna w rzeczywistości toczyła się 10 lat na 
przełomie XIII-XII wiek p.n.e. 

Wszyscy mężczyźni musieli ogolić klatkę 
piersiową. 

Troja
TVN piątek 20.10

Troja

Wielkie oblężenie
Widowisko w gwiazdorskiej obsadzie, które podbiło serca widzów na całym świecie.

 II ETAP

42
ZAWADZKA 27

99

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

Do wyboru 4 sale   
www.nafarnej.pl 
Tel. 512 113 853



HALO TV NA WEEKEND   21–23.05

K ról Agamemnon, rządzący ogrom-
nym Imperium Greckim, zawiera 
układ ze swoim zawistnym bratem 

i władcą pobliskiej Sparty. Królowie mają 
w tym swoje ukryte cele. 

Agamemnon za wszelką cenę chce 
powiększyć swoje imperium o tereny 
niezdobytej jak dotąd Troi, a Menelaos 
pała uczuciem zemsty do księcia Pary-
sa (Orlando Bloom), który zakochał się 
z wzajemnością w księżniczce spartań-
skiej, pięknej Helenie (Diane Kruger). 

A było to tak...  Menelaos, król Spar-
ty, po długich i wieloletnich zmaganiach 
wojennych, postanowił – wbrew opinii 
brata – zawrzeć w końcu z Troją pokój. 
Na jego zaproszenie przybyli do Sparty 
dwaj synowie Priama, króla Troi: Hektor 
i Parys. Zgodę uczczono wspaniałą ucztą 
i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie Pa-
rys i jego płomienny, acz wielce zarazem 
nieroztropny afekt dla pięknej (podobno 
najpiękniejszej na świecie) małżonki go-
spodarza, Heleny.

Młody książę, opuszczając Spartę, za-
brał kochankę ze sobą na statek, którym 
razem z bratem udali się w podróż po-
wrotną. Menelaos, znieważony jako wład-
ca i jako mężczyzna, postanowił wyruszyć 
w pogoń i odebrać żonę. Przy tym rozbra-
jająco szczerze przyznał przed bratem, że 
chce to uczynić tylko po to, by własno-
ręcznie wiarołomną małżonkę uśmiercić.

Troja to wielkie miasto, otoczone po-
tężnymi murami, włada nim król Priam 
(Peter Toole), broni go waleczny książę 
Hektor (Eric Bana). Nikt nigdy nie zdobył 
murów miasta. Kluczem do zwycięstwa 
lub porażki w wojnie trojańskiej jest jed-
nak jeden człowiek – Achilles (Brad Pitt), 
którego uważa się za największego żyjące-
go wojownika. Arogancki, buntowniczy 
i niepokonany Achilles nie służy nikomu 
i niczemu, interesuje go wyłącznie własna 
chwała. To właśnie wielka żądza sławy 
prowadzi go pod wrota Troi pod sztanda-
rem Agamemnona, lecz o jego losie zade-
cyduje miłość. Dwa światy walczą o honor 
i władzę. Tysiące ludzi zginie w poszuki-
waniu chwały. Miłość przyniesie zagładę 
całemu narodowi.

Obóz Greków nie jest jednolity – każ-
dy z dowódców chce zdobyć jak najwięk-
sze łupy i dowieść swego sprytu i odwa-
gi. Kwitną wewnętrzne kłótnie i intrygi. 
W Troi też nie jest dobrze – jedni dowo-
dzeni przez Parysa wierzą, że potężne 
mury ochronią miasto, ale są też tacy, któ-
rzy chcieliby dogadać się z Grekami i od-
dać im Helenę.

Reżyser „Troi”, Wolfgang Petersen, 
jest specjalistą od wielkich widowisk 
z użyciem efektów specjalnych. Zgro-
madził naprawdę znakomitych aktorów. 
Na wysokości zadania stanął Brad Pitt 
jako Achilles oraz Peter O`Toole jako 
Priam, a szczególnie Eric Bana w roli 
Hektora, który jest jednocześnie hero-
icznym, prawie monumentalnym boha-
terem i obrońcą ojczyzny, a zarazem bar-
dzo ludzkim w umiłowaniu brata, żony, 
dziecka. Także Brad Pitt potrafił stwo-
rzyć interesujący portret psychologiczny 
swego bohatera. Achilles momentami 

sprawia wrażenie opętanego żądzą walki 
i zabijania szaleńca, a w gruncie rzeczy 
jest człowiekiem przytłoczonym przez 
swoje przeznaczenie, którym jest właśnie 
walka i nieuchronność bycia sławnym, 
niepokonanym wojownikiem. 

Jedna z najbardziej spektakularnych 
scen w filmie to pojedynek Hektora 
z Achillesem. Oglądamy starcie dwóch 
wojowników, z których jeden w tej walce 
może stracić to, co mu najdroższe, drugi 
zaś to, co najdroższe zyskać. Sama walka 
to prawdziwy spektakl szybkich ciosów, 
uderzeń włóczni, mieczy i tarcz, skoków 
i uników, świstu ostrz i bojowych okrzy-
ków, pyszny dla oka pokaz kunsztu. Nad 
opracowaniem sceny pojedynku trzydzie-
ści osób pracowało trzy miesiące. Aktorzy 
ćwiczyli ją po cztery godziny dziennie 
przez dwa miesiące. Brad Pitt i Eric Bana 
nie używali dublerów. Zawarli umowę, że 
zapłacą za każde przypadkowe trafienie: 
50 dol. za lekkie uderzenie i 100 dol. za 
każde mocne uderzenie. W rezultacie Pitt 
zapłacił Banie 750 dol., a Bana nie był nic 
winny Pittowi.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 497 

milionów dolarów, kosztował 175 milionów.
Film trwa 160 minut.
Na meksykańskiej plaży walczyło po-

nad 200 statystów, a komputer wielokrotnie 
pomnożył tą liczbę, dodając jeszcze 98 000 
wirtualnych wojowników.

Wspaniałe ujęcia, w których widać ty-
siące greckich okrętów to wynik pracy spe-
cjalistów od efektów specjalnych. Faktycznie 
na potrzeby filmu zbudowano jedynie dwa 
takie okręty.

Kilka razy widać strzemiona, które zo-
stały wynalezione dopiero w IV wieku n.e.

Podczas kręcenia scen w Meksyku ekipa 
filmowa musiała stawić czoła dwóm hura-
ganom. Na szczęście drugi z nich nadszedł 
w ostatnim tygodniu zdjęć, kiedy prawie 
wszystko było już spakowane.

Nogi Brada Pitta okazały się zbyt chu-
de, dlatego też w pewnych scenach potrzebny 
był „dubler nóg”.

Padły podejrzenia, że Brad Pitt stoso-
wał sterydy, jednak aktor wyparł się tego, 

zapewniając, że ćwiczył codziennie po dwie 
godziny, by osiągnąć sylwetkę wojownika.
Rzucił też palenie.

Plotkarskie magazyny rozpisywały się 
o tym, że Pitt ma problemy z włosami i był 
zaniepokojony, że silne słońce wysuszy jego 
złote loki, dlatego sprowadził osobistego fry-
zjera z Londynu.

Dekoracje murów Troi i koń trojański 
były transportowane przez rosyjski samolot 
Antonow, ponieważ tylko on mogły pomie-
ścić tak wielki ładunek. Koń trojański był 
zbudowany ze stali i włókna węglowego. 
Miał ponad 12 metrów wysokości i ważył 11 
ton!

Do filmu wykonano 20 tys. strzał, a tak-
że 3 tys. mieczy i włóczni oraz 4 tys. tarcz.

Akcja filmu obejmuje kilkanaście dni, 
wojna w rzeczywistości toczyła się 10 lat na 
przełomie XIII-XII wiek p.n.e. 

Wszyscy mężczyźni musieli ogolić klatkę 
piersiową. 

Troja
TVN piątek 20.10

Troja

Wielkie oblężenie
Widowisko w gwiazdorskiej obsadzie, które podbiło serca widzów na całym świecie.
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Yuma
Stopklatka piątek 20.00

Dramat kryminalny. Przełom lat 80. i 90. XX w. Zyga 

mieszka w Brzegach, na granicy Polski i Niemiec. Za 

namową ciotki zaczyna jumać, czyli kraść luksusowe 

towary w Niemczech i sprzedawać je w Polsce.

Lara Croft: Tomb Raider

Polsat piątek 22.20

Przygodowy. Lara Croft (Angelina Jolie), córka 

poszukiwacza skarbów, znajduje starożytny zegar – 

klucz do odnalezienia talizmanu, który daje władzę nad 

czasoprzestrzenią. W ślad za nią podążają wysłannicy 

sekty Iluminatów.

Zakazane królestwo

TV4 niedziela 16.50

Przygodowy. Nastoletni Jason jest zafascynowany 

filmami kung-fu. Pewnego dnia chłopiec odbywa 

magiczną podróż w czasie – do starożytnych Chin, gdzie 

para mnichów odkrywa przed nim sekrety sztuk walki.

San Andreas

TV Puls niedziela 20.00

Katastroficzny. W Kalifornii dochodzi do potężnego 

trzęsienia ziemi. Doświadczony pilot helikoptera 

i ratownik próbuje dostać się z Los Angeles do San 

Francisco, aby odnaleźć ukochaną córkę.

Stan gry

Metro niedziela 22.10

Thriller. Reporterskie śledztwo w sprawie śmierci 

asystentki popularnego kongresmana ujawnia skrywane 

tajemnice dotyczące powiązań między światem polityki 

i biznesu.

wybierz  
coś  

dla siebie

40 lat minęło

Pięknie już było
Dowcipna opowieść o kryzysie wieku średniego. 

Dobiegający czterdziestki małżonkowie borykają 
się z życiowymi problemami i nie chcą się pogodzić 
z upływającym czasem.

Debbie (Leslie Mann) i Pete (Paul Rudd) miesz-
kają razem z córkami ośmioletnią Charlotte (Iris 
Apatow) i 13-letnią Sadie (Maude Apatow) w pięk-
nym domu na przedmieściach. Ich związek przecho-
dzi kryzys, a problemy finansowe sprawiają, że praw-
dopodobnie będą musieli go sprzedać. Seks już nie 
taki, ciała straciły młodzieńczy wigor, codzienność 
z kłócącymi się dziećmi i kłopotami finansowymi 
przytłacza. Problemy zaczynają się piętrzyć.W jej 
butiku kradnie pracownica, a firma fonograficzna 
prowadzona przez męża przynosi straty. W dodat-
ku ojciec mężczyzny (Albert Brooks) wciąż prosi 
o bezzwrotne pożyczki. Zbliżają się ich czterdzieste 
urodziny. Debbie postanawia nie świętować, zaś Pete 

szykuje się do imprezy, nie przyjmując do wiadomo-
ści upływu czasu. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 88 milionów dola-

rów, kosztował 35 milionów.
Dwie dziewczynki grające dzieci Pete'a i Debbie są 

w rzeczywistości córkami Leslie Mann i reżysera tego 
filmu, Judda Apatowa.

Młodego hokeistę, który rozmawia z Debbie w klu-
bie, gra Wyatt Russell, syn aktorów Goldie Hawn i Kur-
ta Russella.

W prawdziwym życiu Maude Apatow (starsza cór-
ka) naprawdę miała obsesję na punkcie serialu „Lost - 
zagubieni” i obejrzała wszystkie sezony w kilka tygodni.

Reżyser Judd Apatow powiedział: „Jedna trzecia 
filmu jest inspirowana tym, co się wydarzyło naprawdę 
w naszym życiu. Jedna trzecia to losy naszych przyja-
ciół. Reszta została wymyślona, żeby było zabawnie”.

40 lat minęło
TVN7 piątek 21.40

Królewna Śnieżka i Łowca

Okrutna 
wiedźma

Zmodyfikowana historia królewny 
i krasnoludków dla dorosłych (i nie tylko).

W odległym królestwie równie piękna co zła 
wiedźma Ravenna (Charlize Theron) uwiodła do-
brego i naiwnego króla Magnusa. A kiedy już zasia-
dła na tronie u jego boku, pozbyła się go, uwięziła 
jego dorastającą córkę Śnieżkę (Kristen Stewart) 
i rozpoczęła samodzielne rządy. Pewnego dnia ma-
giczne lustro ostrzega wiedźmę, która ma obsesję na 
punkcie swojego wyglądu i wiecznej młodości, że 
to Śnieżka zajmie jej miejsce. Ravenna wydaje roz-
kaz, by dziewczynę zabito, ale ta ucieka. Jej tropem 
zostaje wysłany Łowca (Chris Hemsworth). Jednak 
zamiast ją zabić, staje się jej obrońcą i nauczycielem. 
Zaczyna też organizować armię, dzięki której będzie 
można obalić okrutną wiedźmę.

Postać Rawenny, znakomita rola Charlize The-
ron, to najmocniejszy punkt całego filmu. Za każ-
dym razem, kiedy Theron pojawia się na ekranie, nie 
można od niej oderwać wzroku. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 396 milionów do-

larów, kosztował 170 milionów.
Kristen Stewart przypadkowo podbiła oko Chriso-

wi Hemsworthowi. To uderzenie znalazło się w filmie.
Krople krwi na początku filmu to prawdziwa krew 

reżysera Ruperta Sandersa, któremu nie podobała się 
sztuczna krew więc ukłuł własny palec.

Budowa ogromnego zamku w zaczarowanym lesie 
zajęła sześć miesięcy. Gigantyczny trebusz (machina 
miotająca) ważył 6,5 tony. Budowa sali tronowej trwa-
ła około trzech miesięcy.

Kristen Stewart miała romans z Rupertem San-
dersem podczas kręcenia filmu. Kiedy wybuchł skan-
dal, chłopak Kristen, Robert Pattinson, wyprowa-
dził się z ich domu w Hollywood, a żona Sandersa, 
Liberty Ross, która pojawiła się na początku filmu 
jako matka Królewny Śnieżki, wszczęła postępowa-
nie rozwodowe. 

Królewna Śnieżka i Łowca
TVN7 sobota 20.00, niedziela 17.20
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Dokończenie na str. 13

Avengers (Mściciele) to zespół superbohaterów ta-
kich jak: Iron Men, Hulk, Czarna Wdowa, Thor, Kapitan 
Ameryka. Muszą być gotowi poświęcić wszystko, jeśli chcą 
pokonać potężnego Thanosa, zanim jego plan zniszczenia 
obróci wszechświat w ruiny. Thanos chce zdobyć 6 kamieni 
nieskończoności, które zebrane razem zapewniają właści-
cielowi niewyobrażalną moc. Kapitan Ameryka, Iron Man 
i pozostali superbohaterowie muszą zapomnieć o wszel-
kich animozjach i po raz kolejny zjednoczyć siły, aby spro-
stać nowym wyzwaniom i uchronić świat przed zagładą.

W filmie poznajemy ludzkie oblicze Thanosa, który 
nie jest bezmyślnym czarnym charakterem, a istotą, która 

ma własne rozterki, także moralne! To zdecydowanie naj-
lepiej napisana rola pozwalająca w inny sposób spojrzeć 
na jego motywację oraz działanie. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 2 miliardy 48 milionów 

dolarów, kosztował 321 milionów.
Mark Ruffalo (Hulk) ujawnił, że dostał fałszywy scena-

riusz ze względu na to, że niechcący ujawniał fabułę wcze-
śniejszych filmów. Żartobliwie stwierdził, że fałszywy scena-
riusz był lepszy niż prawdziwy.

Robert Downey, Jr. (Iron Man) zażądał od studia filmo-
wego przeniesienia mebli ze swojego mieszkania w Los Ange-
les do Atlanty, gdzie kręcono zdjęcia do filmu.

W czasie kręcenia zdjęć w katedrze w Durham 
w Anglii, ochrona była tak szczelna i skrupulatna, że nie 
przepuszczano do środka nawet osób zarządzających 
katedrą.

Avengers: Wojna bez granic
Polsat sobota 20.00, niedziela 14.15 

Avengers: Wojna bez granic

6 kamieni 
mocy

Uznany za niewinnego

Odzyskać 
twarz

Historia odnoszącego sukcesy pro-
kuratora Rusty'ego Sabicha (Harrison 
Ford) podejrzanego o zamordowanie 
swojej asystentki i kochanki, błyskotli-
wej, atrakcyjnej i szybko pnącej się po 
szczeblach kariery Carolyn Polhemus 
(Greta Scacchi). Tu zaczyna się praw-
dziwy koszmar dla Sabicha. Jego mał-
żeństwo jest zagrożone, szczególnie, że 
nawet własna żona Barbara (Bonnie Be-
delia), świadoma mężowskiej niewier-
ności, wydaje się wierzyć w jego winę. 
Wspaniała reputacja i błyskotliwa kariera 
zawisły na włosku, a w toku prowadzo-
nego, początkowo przez niego samego, 
śledztwa okazuje się, że wszystkie fakty 
przemawiają na jego niekorzyść. Zdru-
zgotany i zdesperowany Sabich próbuje 
za wszelką cenę odzyskać utracone szczę-
śliwe życie. W trakcie wyczerpujących 
i długotrwałych przesłuchań i rozpraw 
sądowych Rusty toczy walkę o udowod-
nienie swojej niewinności.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 221 

milionów dolarów, kosztował 22 miliony.
Kevin Costner i Robert Redford odrzu-

cili rolę Rusty'ego Sabicha.
Zanim książka została wydana 

w sierpniu 1987 roku, producent Sydney 
Pollack kupił prawa do filmu za 1 milion 
dolarów.

Greta Scacchi urodziła sie w 1960 
roku w Mediolanie, jako córka angielskiej 
tancerki i włoskiego marszanda i malarza. 
Dorastała w Mediolanie i w Anglii. Biegle 
włada włoskim, francuskim, angielskim, 
niemieckim. Jej nazwisko po włosku ozna-
cza „szachy”.

Uznany za niewinnego
Stopklatka niedziela 20.00

Apartament

Potęga 
miłości

Film o namiętności, zazdrości 
i kłamstwie. 

Kiedy Matthew ( Josh Hartnett) 
ujrzał Lisę (Diane Kruger), wszystko 
inne przestało się dla niego liczyć!  
Zobaczył ją przez okno sklepu, w któ-
rym pracował w Chicago. Oczarowa-
ny poszedł za nią. Poznali się i wkrót-
ce zakochali w sobie. Ich związek 
wydawał się doskonały do momentu, 
w którym Lisa nagle zniknęła bez 
śladu. Czy tak mało dla niej znaczył, 
że odeszła bez słowa? Czy ich miłość 
była prawdziwa?

Dziewczyna wyjechała do Europy, 
bez pożegnania i słowa wyjaśnienia. 
Pewnego dnia, tuż przed swoim służ-
bowym wyjazdem do Chin, siedząc 
w restauracji dostrzega on jednak 
Lisę, stojącą w budce telefonicznej. 
Zdesperowany postanawia ponownie 
podjąć próbę odnalezienia ukochanej. 
Zamiast do Chin jedzie więc do po-

koju w hotelu „Drake” – kartę magne-
tyczną z tego miejsca znalazł w budce, 
w której rozmawiała Lisa. 

Od tej pory Matthew znajdować 
będzie coraz więcej tropów, prowa-
dzących go do ukochanej. Jednym 
z takich znaków będzie dziewczyna 
o takim samym jak poszukiwana imie-
niu (Rose Byrne). Głównego bohate-
ra wspiera też w poszukiwaniach Luke 
– przyjaciel o nieco nonszalanckim 
trybie życia (Matthew Lillard), zako-
chany w tajemniczej aktorce Alex...

Nastrój tajemniczości i ciągłych 
znaków zapytania udziela się widzom 
na długo po zakończonym seansie. 
Ludzkie uczucia nie są zabawką i nie 
można z nimi igrać. Obejrzyjcie ten 
film i przekonajcie się, jak mocno 
można kogoś pokochać i jak bardzo 
komuś może zależeć na tym, aby to 
zniszczyć.

Restauracja, w której Matthew 
podsłuchuje Lisę rozmawiającą przez 
telefon nazywa się „Bellucci”. Monica 
Bellucci grała we francuskim „Apar-
tamencie”, którego ten film jest nową 
wersją.

Apartament
Nowa TV piątek 23.00
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Akwarele, jedwab, teksty

Miejski Dom Kultury – Dom 
Środowisk Twórczych do Galerii 
pod Arkadami zaprosił zwiedza-
jących na wystawę Agnieszki Pio-
trowskiej, która zaprezentowała 
Akwarele i prace na Jedwabiu. Na 
naszej muzealnej trasie spotkali-
śmy autorkę. 

– Jedwab jest malowany  ręcz-
nie i barwiony metodą ekoprin-
tingu – powiedziała Agnieszka 
Piotrowska.  – Ta technika mnie 
urzekła. Myślę, że ma lekkość 
i zwiewność, zresztą wystawa 
nosi tytuł „Wiatr we włosach”, 
więc to wszystko jest w zgodzie 
z tym co mi w duszy gra – dodała 
autorka. 

A na zewnątrz Galerii na leża-
kach, ławeczkach czy zwyczajnie 
na stojąco można było posłuchać 
Magdy Sinoff, która z towarzy-
szeniem pianisty Przemysława 
Zalewskiego wykonała program 
„Piosenki z tekstem“. Nostalgicz-
ny koncert odbył się w zastęp-
stwie, bo nie doszedł, niestety, 
do skutku bluesowy koncert mu-
zyków suwalskiego zespołu Ni-
ght Come, Marka Brzezińskiego 
i Bogdana Topolskiego. Publicz-
ność jak zawsze dopisała. 

- Jesteśmy na tym koncercie, 
później jeszcze zamierzamy iść 
do Muzeum Północno-Mazo-
wieckiego. Myślę, że to jest bar-
dzo dobry pomysł, by organizo-

wać Noc Muzeów, przynajmniej 
jest co robić w Łomży – oceniła 
Karolina Nieciecka, którą spo-
tkaliśmy na Starym Rynku.  

Wspólny mianownik

Pogoda wymarzona była na 
wieczorne spacery, choć zwie-
dzający przygotowani byli rów-
nież na deszcz, bo od wielu lat 
zawsze w  trzeci weekend maja 
muzea, galerie i  instytucje kul-
tury zapraszają w swoje progi 
i niezależnie od pogody. Zajrze-
liśmy również do Galerii Sztuki 
Współczesnej, a w niej na wysta-
wę „Wspólny Mianownik” .

- Pierwsza Noc Muzeów 
w Łomży odbyła się w 2012 roku 
z inicjatywy naszej Galerii – przy-
pomniała Karolina Skłodowska, 
kierownik Galerii Sztuki Współ-
czesnej w Łomży. - Za każdym 
razem staramy się, aby wystawa 
według naszego pomysłu była 
związana ze środowiskiem pla-
stycznym Łomży. Bądź prezen-
towała artystów urodzonych tu-
taj, mieszkających bądź uczących 
się, choćby przed laty. W zeszłym 
roku zrodził się pomysł, żeby po-
kazać twórczość absolwentów, 
którzy skończyli wyższe uczel-
nie, ale swoją naukę rozpoczy-
nali w łomżyńskim Liceum Pla-
stycznym. Pomysłodawczynią tej 
wystawy jest Natalia Tułowiec-
ka,  jedna z absolwentek, któ-

ra zaprosiła po prostu osoby ze 
swojego rocznika. Jak to ładnie 
powiedziała, żeby przypomnieć 
się Łomży, bo tutaj rozpoczy-
nali swoją drogę twórczą, a ma-
gnesem było również to, że nie 
było "rygorów" tematycznych.  
Ów "wspólny mianownik" to po 
prostu: liceum, Łomża, pokole-
nie, ale okazało się, że jednak jest 
jeszcze więcej tych wspólnych 
mianowników, między innymi 
upodobanie do kreski. Na tej wy-
stawie prezentujemy różne tech-
niki, ale jak zwykle króluje lino-
ryt, chociaż są też dwie instalacje 
plastyczne, z tym, że tutaj z kolei, 
z grafiki został zaczerpnięty świa-
tłocień.  Oczywiście nie mówię 
o samej wymowie wystawy, bo 
jest tu mnóstwo wątków, bardzo 
bogata symbolika świadczy to, że 
ci młodzi ludzie widzą w świecie 
to co dla nich ważne, a co jedno-
cześnie może być ważne dla nas 
– podsumowała Karolina Skło-
dowska.

Grafika, rysunek, instalacja, 
z udziałem Bernadetty Benedy-
siuk, Huberta Dolinkiewicza, Ju-
styny Gołaszewskiej, Magdale-
ny Kosek, Anety Kosek–Buerger 
(Toli) oraz  Natalii Tułowieckiej - 
wszyscy są absolwentami Liceum 
Plastycznego w Łomży. Wystawa 
sprowadziła ich do wspólnego 
mianownika.

- Pomysł wspólnego mia-
nownika, czyli między inny-
mi pokolenia zrodził się tak na-
prawdę przypadkiem, ponieważ 
każdy sięga do źródła które zna. 
My, jako jedno pokolenie, mamy 
wspólne zdanie na prawie każ-
dy temat, dlatego sięgnęliśmy 
do problemów politycznych, czy 
społecznych i takim oto sposo-
bem mamy postawione ważne 
pytania. Mamy też cichą nadzie-
ję, że ten wspólny mianownik zo-
stanie odnaleziony pomiędzy od-
biorcą artystą – wyjaśniła Natalia 
Tułowiecka. -  Także czekamy na 
bardzo subiektywne opinie doty-
czące tej wystawy, którą można 
zwiedzać do 10 czerwca – dodała 
artystka.

W nowej siedzibie Muz  

Po raz pierwszy, oficjalnie 
mieszkańcy Łomży i goście na-
szego miasta w Noc Muzeów mo-
gli zobaczyć nową odsłonę Hali 
Targowej, czyli Halę Kultury, 
a w niej dwie wystawy: uczniów 
liceum plastycznego oraz na 
75-lecie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej.  

– Jesteśmy tutaj na pierw-
szej wystawie, która jest zatytu-
łowana „Sztuka na trudne cza-
sy”. Oglądając prace uczniów 

Liceum Plastycznego w Łomży, 
które powstawały w czasie pan-
demii, można odnieść wrażenie, 
że sztuka niesie formę pociesze-
nia w trudnych czasach – zachę-
cając do zwiedzania, powiedziała 
Joanna Chludzińska z Hali Kul-
tury. - Noc Muzeów to okazja do 
zaprezentowania budynku daw-
nej hali targowej w nowej odsło-
nie, w zmodernizowanej formie. 
Będą się w niej odbywały projek-
cje filmowe, spektakle teatralne, 
to również  miejsce na różnego 

rodzaju koncerty – dodała Joan-
na Chludzińska. 

Już 15 czerwca odbędzie 
w Hali Kultury specjalna sesja 
Rady Miasta i będzie połączona 
z oficjalnym otwarciem Hali Kul-
tury

- Już kilka razy się do tego 
przymierzaliśmy i za każdym ra-
zem lockdown po prostu to blo-
kował. W ramach otwarcia Hali 
Kultury odbędzie się projekcja 
filmu Piotr Domalewskiego pt.:” 
Jak najdalej stąd”, a po projekcji 
będzie spotkanie z reżyserem- 
zdradziła nam Joanna Chludziń-
ska. 

Fantastycznie

Czy idea i oferta Nocy Muze-
ów spodobały się zwiedzającym 
Łomżę?

- Przyjechaliśmy do Łomży 
na spektakl Teatru Lalki i Akto-
ra, bo jesteśmy z Białegostoku 
i w naszym mieście już wszystko 
widzieliśmy – powiedziała Anna 
Maliszewska.  – Noc Muzeów to 
jest bardzo dobry pomysł, takie 
otwarcie dla innych,  spędzenie 
czasu ze znajomymi, a nie siedze-
nie w domu – dodała. 

Spotkaliśmy też grupę z Prze-
myśla. 

– Tu jest fantastycznie, po-
doba nam się bardzo. Skorzysta-
liśmy również z oferty gastro-
nomicznej Łomży  - powiedział 
Kamil Karaś.  - Mam nadzieję, 

że w tym roku będzie podob-
nie fajnie  jak w ostatnich latach. 
Czekam na nowa odsłonę mia-
sta w tym roku – powiedział Da-
wid Ponichtera.  – Noc Muzeów 
to bardzo fajna akcje, pozwala 
na aktywność osobom, które do 
muzeów nie poszłyby normalnie, 
a tak mogą zobaczyć wiele cieka-
wych rzeczy i może się odnajdą 
w sztuce – podsumował Dawid. 

Napotkana grupa młodzieży 
z Łomży stwierdziła, że spodzie-
wała się tłumów. 

- Noc Muzeów to jest dobry 
pomysł, bo po tak długim czasie 
można iść do muzeum czy galerii 
i poprzebywać też trochę z ludź-
mi, którzy teraz też mogli wyjść 
z domu bez maseczek i trochę się 
zintegrować z - powiedział Do-
minik  z Łomży.

Także ci, którzy zdecydowali 
się tegoroczną noc muzeów spę-
dzić w domu i korzystać np. z wir-
tualnych spacerów, mogli obej-
rzeć  koncert, na który zaprosiła 
do sieci  Filharmonia Kameralna 
im. Witolda Lutosławskiego. Pod 
batutą Pawła Kotla łomżyńscy fil-
harmonicy wykonali utwory Jana 
Sebastiana Bacha, Adama Jarzęb-
skiego i napisane specjalnie dla 
nich „Melodie kurpiowskie” Ro-
mualda Twardowskiego. Głów-
nym punktem programu był 
Koncert C-dur na wiolonczelę 
i orkiestrę Józefa Haydna z udzia-
łem solisty Antoniego Wrony. 
Koncert transmitowała na żywo 
Telewizja Narew.

Wyczekiwaną Noc Muzeów 
2021 mamy już za sobą. Na to 
wydarzenie czekaliśmy ze szcze-
gólną niecierpliwością. Muzea 
bez zwiedzających są  smutne. 
Teatr czy filharmonia nie mogą 
doczekać się widzów na sali, 
a my wszyscy  czekamy na po-
wrót do normalnej rzeczywisto-
ści bez maseczek, bez stresu i tro-
ski o zdrowie swoje czy bliskich. 
Mamy nadzieję na taką właśnie 
Noc muzeów już za rok.

Łomżyńska Noc Muzeów 2021
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Kilkuset motocyklistów przejechało 
ulicami  Łomży w pierwszej w nowym 
sezonie pielgrzymce motocyklowej 
północno - wschodniej Polski. Nie 
było to jednak wydarzenie związane 
z rozpoczęciem sezonu motocyklowe-
go lecz pielgrzymka z relikwiami św. 
Andrzeja Boboli. Pielgrzymkę zorga-
nizował proboszcz parafii pw. św. An-
drzeja Boboli w Łomży.

- 16 maja przypada roczni-
ca śmierci Świętego Andrzeja 
Boboli. Od 14 już lat w tym cza-
sie realizowane są uroczystości 
ku jego czci. W tym roku procesja 
ma charakter pielgrzymki moto-
cyklowej – tłumaczył ksiądz kan. 
Andrzej Popielski, proboszcz 
parafii pw. Św. Andrzeja Boboli 
w Łomży.

Motocyklowa pielgrzym-
ka wyruszyła spod Kościoła oo. 
Kapucynów w Łomży, miejsca 
w okolicach, którego w latach 
1638 – 1642 przebywał Święty 
Andrzej Bobola. Następnie mo-
tocykliści z relikwiami świętego 
przejechali do trzech kościołów 
stacyjnych: Łomżyńskiej Kate-
dry, Opactwa Panien Benedyk-
tynek oraz kościoła pw. Św. An-
drzeja Boboli, gdzie odprawiona 
została Msza Święta z poświęce-
niem motocykli. 

- Na życie należy patrzeć 
przez pryzmat drogi, po której 
nie tylko chodzimy, ale także jeź-
dzimy. Święty Andrzej Bobola na 
tych dróżkach świetnie się odna-
lazł. Chciał dotrzeć do każdego, 
i każdemu okazać miłość Pana 

Boga. My chcemy dotrzeć do 
tych współczesnych wędrowców, 
jakimi są kierowcy, zwłaszcza ci 
na motorach. Dlatego zgroma-
dziliśmy ich, by wspólnie prze-
mierzyli bobolański szlak, czyli 
powędrowali drogami, które on 

przemierzał przed laty – wyja-
śniał o. Janusz Tereszczuk, kapłan 
Towarzystwa Jezusowego.

W pielgrzymce wzięli udział 
motocykliści z Białegostoku, 
Łomży, Suwałk, Zambrowa czy 
Grajewa. W sumie ulicami Łom-
ży przejechało kilkaset motorów,

- Tak naprawdę kilometry nie 
mają żadnego znaczenia, zwłasz-
cza teraz. Chcemy po prostu być 
ze sobą. I to jest dla nas najważ-
niejsze. Pandemia sprawiła, że 
jeszcze bardziej doceniamy to, 
że możemy się spotkać – przy-

znaje Janusz Niewiarowski bę-
dący prezesem Związku Żołnie-
rzy Narodowych Sił Zbrojnych 
Okręgu Warmińsko-Mazurskie-
go, który na pielgrzymkę moto-
cyklową do Łomży przyjechał 
z Mazur w towarzystwie kole-
gów z Grupy Motocyklowej 
‘’Rysie Sejny”. 

Jazdy na motorze nie można 
porównać z niczym innym. Ryku 
silników też. Zmotoryzowani 
pielgrzymi modlili się w intencji 
udanych wyjazdów i powrotów 
z motocyklowych wypraw. 

Na motocyklach ulicami Łomży  
z relikwiami świętego Andrzeja Boboli 

O. Janusz Tereszczuk, 
kapłan Towarzystwa Jezusowego

Janusz Niewiarowski na motocyklową 
pielgrzymkę do Łomży przyjechał z Mazur

Ks. kan. Andrzej Popielski, Proboszcz parafii  
pw. Św. Andrzeja Boboli w Łomży
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Opowieść o polowaniu na seryjnego 
zabójcę, który działał w San Francisco  

w latach 70. 
Podpisując się „Zodiak” przesyłał do policji za-

szyfrowane wiadomości o tym, kto będzie jego ko-
lejną ofiarą (niektóre dopiero dziś rozszyfrowane). 
W tych listach przyznał się do 37 zabójstw, niektóre 
dokładnie opisując. Jednak mimo śledztwa, nigdy 
nie zostało wyjaśnione kim był Zodiak.

W filmie Davida Fischera bohaterami jest czte-
rech mężczyzn – rysownik z „San Francisco Chro-

nicle” ( Jake Gyllenhaal), cyniczny reporter śled-
czy z tej samej redakcji (Robert Downey Jr.) oraz 
dwóch policjantów z wydziału zabójstw (Mark 
Ruffalo i Anthony Edwards). Wszyscy bardzo się 
zaangażowali w tę sprawę i tylko krok dzielił ich od 
jej wyjaśnienia. Koszty były jednak bardzo wysokie 
– zrujnowane życie osobiste. Film zdobył uznanie 
dzięki znakomitemu odtworzeniu atmosfery, która 
towarzyszyła ciężkiej pracy śledczych

Zodiak
Metro sobota 20.00

Po 51 latach udało się odszyfrować  
jeden z listów zodiaka

Programista David Oranchak z USA, Jarl Van Eycke z Belgii i Sam Blake, matematyk z Austra-
lii 5 grudnia 2020 r. odszyfrowali wiadomość wysłaną przez Zodiaka w 1969 roku do gazety „San 
Francisco Chronicle”. List składa się z różnego rodzaju symboli – liter greckich, liter alfabetu łaciń-
skiego, symboli pogodowych, alfabetu Morse'a, symboli astrologicznych oraz semafora marynarki 
wojennej. Zakończony jest charakterystycznym znakiem Zodiaka, który traktował jako swój pod-
pis.Oto jego tekst:

„Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, próbując mnie złapać. Nie boję się komory gazowej, po-
nieważ trafię do raju znacznie wcześniej, bo mam teraz wystarczająco dużo niewolników, którzy 
mogą dla mnie pracować”.

Zodiak

Polowanie  
na mordercę

Śmietanka towarzyska

Wielka miłość
Akcja filmu z hollywoodzkimi gwiazdami w rolach 

głównych rozgrywa się w latach 30. ubiegłego stulecia 
właśnie w Hollywood. Tłem wydarzeń są modne kluby, 
eleganckie przyjęcia oraz malownicze plenery Los An-
geles.

Bobby ( Jesse Eisenberg) jest wrażliwym romanty-
kiem, najmłodszym synem żydowskiej rodziny z No-
wego Jorku, który jeszcze nie znalazł swego miejsca na 
ziemi, choć ma już pewne plany na przyszłość. Licząc na 
spełnienie marzeń o wielkiej karierze, wyrusza w podróż 
do Los Angeles, gdzie zaczyna pracę u swojego wuj-
ka Phila (Steve Carell) – agenta największych gwiazd 
Hollywood. Na początek dostaje marnie płatną posadę 
pomocnika do załatwiania różnych spraw. Phil przedsta-
wia Bobby'ego swojej pięknej sekretarce Veronice, która 
ma pomóc młodemu nowojorczykowi zadomowić się 
w Hollywood. Vonnie, jak ją wszyscy nazywają, okazuje 
się bardzo skromną, miłą dziewczyną i od razu podbija 
serce wrażliwego chłopaka, który bez pamięci zakochuje 
się w dziewczynie, nie wiedząc jeszcze, że ta znajomość 
wywróci jego życie do góry nogami.

Pewnie nie wiesz...
W rolę Phila miał wcielić się Bruce Willis, jednak już po 

pierwszym dniu zdjęć aktor rozstał się z projektem. Został 
zwolniony przez Allena ponieważ reżyser i ekipa mieli dość 
jego zachowania i nieznajomości tekstu swojej roli..

Film znacznie przekroczył budżet. Planowano wydać 
18 mln dolarów, a trzeba było dołożyć jeszcze 12 milionów. 
Film zarobił w kinach na świecie 44 miliony dolarów.

Śmietanka towarzyska
TVP Kultura sobota 20.00, niedziela 13.55

Pięć łatwych utworów

Wirtuoz-robotnik
Robert ( Jack Nicholson) mógł zostać światowej 

sławy pianistą. Odrzucił jednak szansę wielkiej kariery 
i został robotnikiem pracującym na kalifornijskim polu 
naftowym. Mężczyzna wiąże się z naiwną kelnerką Ray-
ette (Karen Black). 

Ich codzienność rozpina się pomiędzy pracą, grą 
w kręgle, tułaczką po motelach. Robert ma poczucie, że 
powinien być kimś więcej, że zasłużył na coś wyższego 
niż rutynowa, fizyczna praca czy pranie brudnych pie-
luch. Jego sposobem na życie jest ucieczka; nigdzie nie 
grzeje długo miejsca, zdradza Rayette, rzuca pracę. 

Pewnego dnia dowiaduje się od siostry, że ich ojciec 
miał dwa wylewy i jest w ciężkim stanie.Postanawia od-
wiedzić rodzinny dom. Piękna posiadłość i dawni zna-
jomi uświadamiają mu, że wciąż należy do ich świata. 
Zaczyna żałować wyboru, którego dokonał przed laty.

To był jeden z najbardziej cenionych filmów lat 70. 
Pokazał widzom, co potrafi Jack Nicholson.

Pewnie nie wiesz...
Tytułowe „łatwe utwory”, to wirtuozerskie dzieła wiel-

kich mistrzów: Fryderyka Chopina, Fantazja f-moll op. 49 
i Preludium e-moll op. 28, nr 4, Bacha, Chromatic Fantasia 
i Fuga, BWV 903, Mozarta, Koncert fortepianowy nr 9 Es-
-dur KV 271 i Fantazja d-moll KV 397.

W 1971 roku film otrzymał cztery nominacje do Osca-
ra, pięć do Złotych Globów.

Korek na autostradzie został nakręcony na nowym, 
nieotwartym odcinku autostrady w Kalifornii.

Bobby zmiata wszystkie szklanki ze stołu po kłótni z kel-
nerką. Jack Nicholson zrobił to samo wcześniej w kawiarni, 
kiedy kelnerka zabrała jego filiżankę z niedopitą kawą.

Szafa Jacka Nicholsona zawierała ubrania reżysera, 
Boba Rafelsona.

Pięć łatwych utworów, TVP Kultura piątek 20.05
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Zwariowana, oryginalna i błyskotliwa 
komedia zabiera widzów do Chin lat czter-
dziestych XX wieku.

Szanghaj. W mieście grasuje kilka 
gangów, z których szczególny postrach 
wzbudza bezwzględny gang Siekier. Jego 
członkowie to najlepsi z najlepszych, 
elita przestępczego światka. O tym, by 
zasilić szeregi grupy marzy młody, nie-

poradny złodziejaszek Sing (Stephen 
Chow). Będzie to jednak możliwe dopie-

ro wtedy, gdy zapozna się on z tajnikami 
sztuki walk wschodu. Tymczasem Siekiery 

przygotowują się do przejęcia najbardziej 
pożądanej dzielnicy miasta, którą chronią mi-

strzowie kung fu, przebrani dla niepoznaki za 
zwyczajnych mieszkańców… 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 101 milionów 

dolarów, kosztował 20 milionów.
W 2005 roku „Kung Fu szał” był w USA filmem 

zagranicznym, który rozpowszechniano w najwięk-
szej, do tej pory, liczbie kopii.

Bill Murray powiedział, 
że jest to „najwyższe osiągnięcie 
współczesnej komedii” i że „dzień, 
w którym pojawił się ten film, powinien 
być dniem żałoby po amerykańskiej komedii”.

Kung fu szał
Nowa TV piątek 21.00

Kung Fu szał

Siekiery 
atakują 

Piąty element

Ratować 
świat!

Połowa XXIII wieku. Były ko-
mandos Korben Dallas (Bruce 
Willis) jest kierowcą taksówki 
latającej po wielopoziomowych 
ulicach Nowego Jorku. Nie-
spodziewanie do jego taksówki 
wpada piękna, naga dziewczyna 
(Milla Jovovich), która nie umie 
powiedzieć ani słowa po angiel-
sku. Zna tylko nazwisko Vito 
Cornelisa, kapłana wyśmiewa-
nej sekty, która wieszczy zagładę 
Ziemi. 

Zaintrygowany Korben 
wiezie Leeloo (tak nieznajoma 
ma na imię) do kapłana i do-
wiaduje się prawdy: raz na pięć 
tysięcy lat nadchodzi czas, gdy 
zło może opanować wszechświat. 
Nie dopuścić do tego starała się 
pradawna kosmiczna rasa Mondo-
shawanów. Teraz, gdy ich zabrakło, 
pomóc mogą tylko cztery kamienne 
artefakty niegdyś ukryte w egipskich 
piramidach, a teraz będące w posia-
daniu kosmicznej sławy śpiewaczki 
Divy Plavalaguny, oraz tytułowy 
tajemniczy piąty element. By je 
zdobyć, Korben, Cornelius i Leeloo 
muszą stawić czoła międzyplanetar-
nej policji, komandosom, a przede 
wszystkim szalonemu słudze Zła, 
Zorgowi (Gary Oldman) oraz jego 
pomocnikom tyleż licznym, co głu-
pim Mangalorom...

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

270 milionów dolarów, kosztował 93 
miliony.

Tę historię Luc Besson wymyślił 
jeszcze jako licealista, gdy miał 16 lat. 
Film był w kinach, gdy reżyser i scena-
rzysta miał 38 lat. 

Bohaterem był taksówkarz, bo jego 
ojciec pracował jako taksówkarz i po-
magał synowi w artystycznym kształ-
ceniu. Luc prawie we wszystkich swoich 
filmach umieszcza postać taksówka-
rza, aby uhonorować swojego ojca.

Besson obejrzał ponad 5 tys. kan-
dydatek, zanim jego uwagę zwróciła 
Milla Jovovich, efektowna modelka 
i początkująca aktorka o rosyjsko-serb-
skich korzeniach. 

Budynki w makiecie Nowego Jorku 
miały do 6 metrów wysokości, a ulica 
miała 24 metry długości. Budowa ta-
kiej dekoracji trwała 9 miesięcy.

Piąty element
TV Puls niedziela 15.15

Serenity

Niewygodni 
pasażerowie

Tytułowy „Serenity” to transportowy 
statek kosmiczny, którego dowódcą jest 
Malcolm Reynolds – awanturnik, prze-
mytnik, weteran Galaktycznej Wojny Do-
mowej. Wraz z niesforną, lecz niezwykle 
lojalną załogą podróżuje przez przestrzeń 
kosmiczną, starając się wzbogacić (nie za-
wsze w legalny sposób). Kiedy bierze na 
pokład dwójkę pasażerów – młodego leka-
rza i jego siostrę posiadającą telepatyczne 
zdolności – wpakuje się w kłopoty więk-
sze, niż mógł przypuszczać. Jego pasaże-
rowie są uciekinierami ściganymi przez 
koalicję panującą nad wszechświatem. 
W pogoń za „Serenity” wyruszy ogromna 
flota Sojuszu i statki krwiożerczych, bez-
względnych kanibali – Garbarzy. Kobieta 

poznała bowiem tajemnicę, która może 
wstrząsnąć wszechświatem. 

Pewnie nie wiesz...
Serial „Firefly” emitowany był w USA 

w latach 2002-2003 i został uznany przez 
krytyków za jedną z najgorszych produkcji 
sezonu i po zaledwie 11 odcinkach zaprze-
stano jego produkcji. Bohaterowie „Firefly” 
znaleźli się w pełnometrażowym filmie „Sere-
nity” opowiadającym o ich dalszych losach.

Płyty DVD Firefly (2002) i Serenity 
(2005) zostały przewiezione na Międzyna-
rodową Stację Kosmiczną przez astronau-
tę Stevena Swansona na pokładzie promu 
Atlantis podczas misji STS-117 w czerwcu 
2007 roku.

Armata zamontowana przez załogę na 
„Serenity” to niemiecki działko Flak 38 kali-
bru 20 mm z czasów II wojny światowej.

Akcja filmu rozgrywa się w 2517 roku.
Serenity

Metro piątek 21.10
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Fineasz i Herb: Podróż w drugim wymiarze

Przyjaciel 
agent

Fineasz i Ferb odkrywają, że dziobak Pepe jest 
w rzeczywistości tajnym agentem. Tymczasem 
Pepe musi się zmierzyć ze złowrogim Doktorem, 
który sprawuje niepodzielne rządy w równole-
głym wymiarze. Fineasz i Ferb postanawiają po-
móc dziobakowi w wypełnieniu misji.

Fineasz i Herb: Podróż w drugim wymiarze
TV Puls 2 sobota 18.30, niedziela 10.20

Królik Bugs gwiazda gwiazd

Oscarowa gala
Pełnometrażowy film zawierający klasyczne kreskówki po-

łączone w nową całość. Trzy zabawne historie, których bohate-
rami są Królik Bugs i jego przyjaciele. Myśliwy Sam dociera do 
piekła, by zawrzeć pakt z diabłem. Bugs stara się przechytrzyć 
gangsterów, którzy zamierzają wziąć ptaszka Tweety'ego na 
zakładnika. Część trzecia to rywalizacja o Oscary. Biorą w niej 
udział różne kreskówkowe postaci. Gospodarzem konkursu 
jest, oczywiście, gwiazda Królik Bugs.

Królik Bugs gwiazda gwiazd
TV Puls2 sobota 16.45, niedziela 8.40

Dumbo

Atrakcja cyrku
Właściciel podupadającego cyrku zatrudnia by-

łego artystę, Holta, żeby opiekował się słonikiem 
Dumbo, który wyśmiewany jest przez wszystkich 
z powodu dużych uszu. Pewnego dnia okazuje się, 
że zwierzę potrafi latać, dzięki czemu cyrk staje się 
popularny. Wtedy też znajduje się biznesmen, który 
pragnie uczynić Dumbo główną atrakcją swojego 

parku rozrywki Dreamland. Słoń szybko odnosi tam 
wielki sukces. Z czasem jednak Holt odkrywa, że 
pod sympatyczną powierzchownością przedsiębior-
ca skrywa mroczne sekrety.

To nowa, lekko zmodyfikowana wersja, z aktora-
mi, animowanego przeboju Disneya. Film reżysero-
wał Tim Burton znany m.in. z Batmana, Alicji w kra-
inie czarów, Charlie i fabryka czekolady.

Dumbo
Polsat piątek 20.00, niedziela 11.55

Małolaty u taty

Dadzą radę?
Charlie Hinton wraz ze swoim przyjacielem tracą posady 

w dużym koncernie. Teraz żony muszą zarabiać na utrzymanie 
domu. Nie stać ich już na posyłanie dzieci do ekskluzywnego 
przedszkola. Bezrobotni panowie wpadają na świetny pomysł 
– postanawiają sami założyć przedszkole, wykorzystujące nie-
konwencjonalne metody wychowania dzieci. 

Małolaty u taty
TV Puls niedziela 8.45
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Jak informuje Dowództwo 
Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, 
w czerwcu odbędą się w Polsce 
ćwiczenia pod kryptonimem 
DRAGON-21. Istotną rolę odegrają 
w nich 18 Dywizja Zmechanizowana 
i stanowiący jej część 18. Łomżyński 
Pułk Logistyczny.

„Ćwiczenie taktyczne z woj-
skami DRAGON-21 to naj-
większe, cykliczne przed-
sięwzięcie szkoleniowe 
Dowództwa Generalnego RSZ 
i jedno z kluczowych wydarzeń 
szkoleniowych tego roku. Jest 
ćwiczeniem o charakterze de-
fensywnym. Jego głównym ce-
lem jest sprawne przygotowa-
nie i  zgrywanie sił Dowództwa 
Generalnego RSZ do wykony-
wania zadań w ramach opera-
cji obronnej prowadzonej we 
współdziałaniu z WOT i ukła-
dem pozamilitarnym”: - podaje 
portal wojsko-polskie.pl.     

Jak wynika z informacji, Dra-
gon-21  odbywać się będzie na 
terytorium niemal całej Polski, 
a wojska będą działać w domenie 
lądowej, powietrznej, morskiej 
oraz w cyberprzestrzeni. Część 

lądowa ćwiczeń rozegra się głów-
nie na poligonach w Ośrodku 
Szkolenia Poligonowego Wojsk 
Lądowych (OSPWL) Dęba 
i OSPWL Orzysz, a także w tak 

zwanym terenie przygodnym 
poza poligonami. Pozostałe epi-
zody i zadania realizowane będą 
w przestrzeni powietrznej RP 
oraz na poligonach morskich 

MW w rejonie Bałtyku Południo-
wego.

W ćwiczeniu uczestniczyć 
będzie około 9400 polskich żoł-
nierzy i około 800 jednostek róż-
norodnego sprzętu wojskowego. 
Głównymi ćwiczącymi będą 18. 
Dywizja Zmechanizowana (18.
DZ) i 16 Dywizja Zmechanizo-
wana (16.DZ). 

Jak informuje portal. de-
fence24.pl, najbardziej w szko-
lenie będzie zaangażowana 18 
Dywizja Zmechanizowana do-
wodzona przez generała dywi-
zji Jarosława Gromadzińskiego, 
zwana „Żelazną Dywizją” wraz 
z 16 Dywizją Zmechanizowa-

ną. Nie oznacza to, że pozosta-
łe wydzielone jednostki podle-
głe DGRSZ nie wezmą udziału 
w „DRAGON-21”. Zostaną one 
tymczasowo podporządkowa-
ne „Żelaznej Dywizji”. Dowódz-
two 18.DZ podczas ćwiczenia 
zostanie poddane certyfikacji - 
sprawdzeniu zdolności stanowi-
ska dowodzenia do planowania 
i organizowania walki, nawią-
zywania współdziałania z inny-
mi rodzajami wojsk i służb. Do 
realizacji zadań 18 dywizja dys-
ponuje trzema brygadami: 1. 
Brygadą Pancerną, 21. Brygadą 
Strzelców Podhalańskich oraz 
19. Brygadą Zmechanizowaną, 
a także  18. Łomżyńskim Puł-
kiem Logistycznym (dowódca 
pułkownik Paweł Gałązka) i ba-
talionem dowodzenia. Ćwicze-
nie DRAGON-21 jest ćwicze-
niem narodowym z udziałem 
sił sojuszniczych NATO. Ma 
na celu sprawdzenie działania 
jednostek wojskowych podczas 
realizacji wybranych zadań tak-
tycznych oraz osiągania zdolno-
ści i stworzenia warunków do 
przyjęcia tzw. wzmocnienia so-
juszniczego.

„Wszystkie zamierzenia szko-
leniowe obejmują szerokie spek-
trum wymagań współczesne-
go teatru działań i mają pokazać  
wzrastający narodowy potencjał 
obronny. U podstaw ćwiczenia 
leżą współczesne zagrożenia, za-
równo konwencjonalne, jak i te 
o charakterze hybrydowym” – in-
formuje wojsko-polskie.pl.

Dragon-21 potrwa od 2 do 18 
czerwca. Poprzednie tego rodza-
ju ćwiczenia odbyły się w 2019 
roku, a w 2017 ich elementem 
była budowa mostu pontonowe-
go na Narwi koło Nowogrodu 
i przeprawa jednostek z ciężkim 
sprzętem.    Ilu
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Część Placu Wolności w Kolnie będzie 
teraz własnością miejskiego samo-
rządu. Do tej pory fragment, który 
łączył ulice Wojska Polskiego z Sena-
torską i Okrzei należał do Powiatu 
Kolneńskiego. Po modernizacji Placu 
nie można już nim przejechać, tak jak 

do tej pory. Jest on bardziej częścią 
parku przy placu, niż niezależną ulicą. 
Dlatego przekazanie go miejskiemu 
samorządowi Kolna, ułatwi zarządza-
nie parkiem i Placem Wolności.

- Jest to przykład dobrej 
współpracy dwóch samorządów 

na rzecz mieszkańców - mówi 
Starosta Kolneński, Tadeusz Kla-
ma.

W ramach dobrej współpracy 
między samorządami - na wnio-
sek burmistrza Kolna - samorząd 
powiatu przekazał ulicę przy Pla-
cu Wolności w Kolnie.

Po remoncie ulicy Wojska 
Polskiego, czyli drogi krajowej nr 
63, droga straciła częściowo wa-
lory komunikacyjne, a stała się 
częścią drogi wewnętrznej. Wpi-
suje się w trwającą właśnie re-
witalizację parku. Jeszcze przed 
przekazaniem, w porozumieniu 
z burmistrzem, została wykonana 
dokumentacja projektowa, która 
uwzględniała rewitalizację i po-
trzeby z tym związane.

- Mam nadzieję, że po re-
witalizacji parku i remoncie tej 
ulicy zgodnie z tym projektem, 
powstanie część miasta, którą bę-
dziemy mogli nazwać starówką - 
mówi Tadeusz Klama.

Władze Powiatu i Miasta 
podpisały już niezbędne doku-
menty notarialne, które potwier-
dzają przekazanie części Placu 
Wolności.

Z zesłania na wyżyny nauki. 
Polscy badacze Syberii

Fundacja Sztuk i Dialogu zaprasza na otwarcie wystawy plenerowej z Muzeum 
Pamięci Sybiru w Białymstoku „Z zesłania na wyżyny nauki. Polscy badacze Sy-
berii”.

Wernisażowi towarzyszyć będzie wykład Jana Engelgarda z Mu-
zeum Niepodległości w Warszawie pt. „Benedykt Dybowski i inni. 
Z X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej ku sławie odkrywcy Syberii”.

21 maja 2021 roku, park Muzeum Przyrody – Dwór Lutosław-
skich w Drozdowie, godz. 14.00.

Fragment Placu Wolności 
w Kolnie zmienił właściciela

Łomżyńska logistyka  
w ćwiczeniach DRAGON-21
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To 10-hektarowy plac przy fabryce, 
na którym prezentowana jest peł-
na gama maszyn i komponentów 
produkowanych przez firmę Pronar. 
W otwarciu centrum wziął udział mar-
szałek Artur Kosicki oraz wicemarszał-
kowie: Marek Olbryś i Stanisław Dere-
hajło. Na uroczystość przyjechał także 
Jarosław Gowin, Wicepremier i Mini-
ster Rozwoju, Pracy i Technologii.

Pronar to krajowy lider w pro-
dukcji i sprzedaży maszyn recy-
klingowych, komunalnych i rol-
niczych. Swoją strategię rozwoju 
dostosowuje do panujących wa-
runków rynkowych. Stąd pomysł 
na własne centrum wystawowe.

- Firma Pronar to perła nie 
tylko na mapie naszego kraju, ale 
na mapie gospodarczej całego 
świata. To lider w swojej branży. 
Firma wdraża własne projekty, 
zatrudnia coraz więcej ludzi. Po-
zyskuje nowe środki oraz nowe 
rynki zbytu i to pomimo pande-
mii. To świadczy o jej sile – po-
wiedział marszałek Artur Kosic-

ki. - Pronar jest dowodem na to, 
że w Podlaskiem można zrobić 
dobry biznes i to wykorzystując 
potencjał tego województwa – 
dodał.

Wizyty „ku pokrzepieniu serc”
Wicepremier Jarosław Gowin 

zaznaczył, że „optymizmem na-
pawa go każda wizyta w Prona-
rze”.

- Ilekroć tu przyjeżdżam, to 
wyjeżdżam naładowany opty-
mizmem, wiarą w polski prze-
mysł, w polską gospodarkę, wiarą 
w Polskę. Takie pokrzepienie serc 
jest nam teraz bardzo potrzebne, 
bo mamy za sobą bardzo trudny 
rok.

Jak mówił, polska gospodarka 
stosunkowo dobrze poradziła so-
bie z kryzysem wywołanym pan-
demią. 

- Prognozuje się jeszcze w tym 
roku jej wzrost o „co najmniej o 4 
procent – mówił. 

Podkreślił, że ta stosunkowo 

dobra kondycja popandemicznej 
rzeczywistości gospodarczej to 
w dużej mierze zasługa przedsię-
biorców, takich m.in. jak Sergiusz 
Martyniuk, prezes Pronaru. Dla-
tego uhonorował prezesa Prona-
ru Odznaką Honorową „Za Za-
sługi dla Rozwoju Gospodarki 
Rzeczpospolitej” – najwyższym 
odznaczeniem resortowym przy-
znawanym osobom i instytucjom 
wnoszącym znaczący wkład 
w rozwój gospodarczy kraju.

Innowacyjność w sprzedaży
Poza placem wystawienni-

czym, centrum uzupełniają dwie 
hale wypełnione m.in. kom-
ponentami, produkowanymi 
przez Pronar. Przyszły nabywca 
może tu poznać proces produk-
cji i obejrzeć gotowe wyroby. To 
też okazja, by zdobyć wiedzę od 
ekspertów. Na uwagę zasługuje 
strefa pokazów dynamicznych. 
Można tu ocenić możliwości eks-
ploatacyjne wybranej maszyny.

- To jest wystawa innowacyj-
na. Innowacyjność to nie tylko 
zrobienie maszyny udokumen-
towanej patentem, ale to rów-
nież sprzedawanie swojego towa-
ru w sposób inny niż zwykle i to 
rozpoczęliśmy. To jest początek 
naszej drogi, ponieważ my poka-
zujemy w hali po to, żeby można 
było o szczegółach porozmawiać 
i pokazujemy na zewnątrz, żeby 
można było zobaczyć maszynę – 
wyjaśniał Sergiusz Martyniuk.

O tym, że nowe centrum wysta-
wowe Pronaru wpłynie na rozwój 
firmy i regionu przekonany jest wi-
cemarszałek Stanisław Derehajło.

- To pierwsze takie centrum 
wystawowe w województwie 
podlaskim prezentujące doro-
bek produkcyjny firmy Pronar. 
Ta forma prezentacji produktów 
wpłynie z pewnością na większą 
sprzedaż i większe dochody fir-
my, a tym samym mieszkańców 
województwa podlaskiego – mó-
wił Stanisław Derehajło.

Również wicemarszałek Ma-
rek Olbryś podkreślał, że stwo-
rzenie centrum wystawowego 
jest strzałem w dziesiątkę.

- Teraz w tym miejscu będą 
mogły odbywać się spotkania 
z kontrahentami, prezentacje 
i sprzedaż. Nie trzeba będzie jeź-
dzić po Europie, a wystarczy za-
prosić potencjalnych klientów do 
Siemiatycz – mówił wicemarsza-
łek. – To jest wspaniałe przedsię-
biorstwo, cały czas znakomicie 
się rozwija – kontynuował. 

W uroczystym otwarciu cen-
trum udział wzięli udział tak-
że: przedstawiciele administra-
cji rządowej: wojewoda Bohdan 
Paszkowski oraz samorządowej, 
jak również świata nauki: Rek-
tor PB Marta Kosior-Kazberuk, 
a także pracownicy Pronaru.

Podczas wydarzenia rozstrzy-
gnięto też konkurs „Jeśli  przy-
czepa to Pronar". Zwycięzca 
otrzymał przyczepę rolniczą - 
oczywiście firmy Pronar.

Innowacje w sprzedaży i promocji.  
Pronar otworzył centrum wystawowe  

w Siemiatyczach

Od lewej Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, Sergiusz Martyniuk, prezes Pronaru, Jarosław Gowin, wicepremier i Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski
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W poniedziałek (17 maja) ruszyła re-
jestracja na szczepienia dla młodzieży 
w wieku 16 i 17 lat. Tego dnia e-skie-
rowania wystawione zostały osobom, 
które do 17 maja 2021 r. skończyły 
16 lat oraz wszystkim nastolatkom 
z rocznika 2004. 

Młodzież z rocznika 2005, 
która 16 lat skończy w nadcho-
dzących tygodniach – otrzy-
ma e-skierowanie w momen-
cie ukończenia 16. roku życia. 
E-skierowania dla tego roczni-
ka będą wystawiane raz w tygo-
dniu – w poniedziałki. Co ważne, 
dzięki uruchomieniu szczepień 
dla osób niepełnoletnich, osoby 
z rocznika 2003 nie muszą już 
czekać z rejestracją do dnia ukoń-
czenia 18 lat. Od poniedziałku 
wszystkie osoby z rocznika 2003 
mają wystawione e-skierowanie 
i będą mogły zarejestrować się na 
szczepienie przeciw COVID-19.

Szczepienia dla nastolatków – 
rejestracja młodzieży  
w wieku 16 i 17 lat

17 maja została otwarta re-
jestracja dla osób powyżej 16. 
roku życia. Oznacza to, że w po-
niedziałek e-skierowania zostały 
wystawione osobom, które do 
17 maja 2021 r. skończyły 16 lat 
oraz wszystkim osobom z roczni-
ka 2004.

Co z osobami z rocznika 
2005, które 16 lat skończą dopie-
ro w nadchodzących tygodniach? 
E-skierowania będą wystawiane 
wraz z ukończeniem 16 lat – raz 
w tygodniu, w poniedziałki. Je-
śli więc 16. urodziny będziesz 
obchodził np. 19 maja, to Twoje 
e-skierowanie będzie wystawio-
ne w poniedziałek 24 maja. Wte-
dy też będziesz mógł zapisać się 
na termin i godzinę szczepienia 
przeciw COVID-19.

Dzięki uruchomieniu szcze-
pień dla osób niepełnoletnich, 
osoby z rocznika 2003 nie muszą 
już czekać z rejestracją do dnia 
ukończenia 18 lat. Od ponie-
działku wszystkie osoby z roczni-
ka 2003 będą miały wystawione 
e-skierowanie i będą mogły zare-
jestrować się na szczepienie prze-
ciw COVID-19.

Proces szczepień młodzieży – 
kwestionariusz i zgoda opiekuna

16 i 17-latkowie przed przy-
stąpieniem do szczepienia mu-
szą wypełnić formularz – Kwe-
stionariusz wstępnego wywiadu 

przesiewowego przed szczepie-
niem osoby niepełnoletniej prze-
ciw COVID-19. Możesz to zro-
bić w domu – kwestionariusz jest 
dostępny do pobrania i wydruku. 
Wcześniej uzupełniony i podpi-
sany kwestionariusz oraz zgoda, 
to brak konieczności obecności 
rodzica podczas szczepienia.

WAŻNE! KWESTIONARIUSZ WYPEŁNIA 
ZARÓWNO OSOBA SZCZEPIONA, JAK 
I RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY 
NASTOLATKA.

Jeśli do Punktu Szczepień 
przyjdziesz bez wypełnionego 
formularza – dostaniesz go do wy-
pełnienia w placówce. W takiej sy-
tuacji osoba niepełnoletnia musi 
przyjść na szczepienie z rodzicem 
lub opiekunem prawnym, który 
wyraża zgodę na zaszczepienie.

Rejestracja na szczepienie – możliwa 
na kilka prostych sposobów

W jaki sposób szybko zapisać 
się na termin szczepienia? Masz 
cztery możliwości:

• Zadzwoń na całodobową 
i bezpłatną infolinię – 989

Możesz to zrobić sam lub 
może Cię zapisać ktoś bliski z ro-
dziny. Do zapisu wystarczy nu-
mer PESEL. Numer telefonu 
komórkowego nie jest wymaga-
ny, ale jeśli go podasz, otrzymasz 
SMS z potwierdzeniem umówie-
nia wizyty na szczepienie. W ten 
sposób możesz zarejestrować 
swoich dziadków lub rodziców. 
Wystarczy, że będziesz miał nu-
mer PESEL bliskiej osoby.

Podczas rejestracji wybie-
rzesz dokładny termin oraz miej-
sce szczepienia. Następnie – jeśli 
podałeś numer telefonu – otrzy-
masz SMS z potwierdzeniem 
umówienia wizyty na szczepie-
nie.

• Elektronicznie poprzez 
e-Rejestrację dostępną na pa-
cjent.gov.pl

Rejestracja przez Internet jest 
jeszcze prostsza! Teraz nie mu-
sisz mieć już Profilu Zaufanego. 
Wystarczy, że wpiszesz swój nu-
mer PESEL, nazwisko i numer 
telefonu.

Ważne! Szybka ścieżka re-
jestracji bez Profilu Zaufanego 
służy tylko do umawiania termi-
nu szczepienia – nie możesz go 
jednak w ten sposób zmienić lub 
anulować.

Podczas rejestracji przez In-
ternet, system zaproponuje 
Ci pięć dostępnych terminów 
w punktach szczepień, które 
znajdują się blisko Twojego adre-
su. Jeśli żaden z proponowanych 
terminów nie będzie Ci pasował 
albo będziesz chciał zaszczepić 
się w innym punkcie, w innym 
mieście – będzie taka możliwość. 
Wystarczy, że skorzystasz z do-
stępnej wyszukiwarki i wskażesz 
dogodną dla Ciebie datę i loka-
lizację.

Zaraz po dokonaniu rezer-
wacji, otrzymasz powiadomie-
nie SMS, a następnie ponownie 
przypomnimy Ci o szczepieniu 
dzień przed planowanym termi-
nem.

• Skontaktuj się z wybra-
nym punktem szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się 
w konkretnym punkcie szczepień 
– skontaktuj się z nim.

W wybranym przez Ciebie 
punkcie szczepień nie znalazłeś 
dogodnego terminu? Zadzwoń 
na infolinię NFZ pod numer 989. 
Konsultanci pomogą Ci znaleźć 
inny punkt szczepień niedaleko 
Ciebie z terminem, który Ci pa-
suje.

• Wyślij SMS na numer 880 
333 333 o treści: SzczepimySie

Wysyłając SMS na numer 
880 333 333 połączysz się z sys-
temem, który pokieruje Cię krok 
po kroku. Najpierw zostaniesz 
poproszony o przekazanie nume-
ru PESEL, a potem o przesłanie 
kodu pocztowego. System zapro-
ponuje Ci najbliższy termin na 
szczepienie w punkcie położo-
nym blisko twojego miejsca za-
mieszkania. Jeśli ten termin nie 
będzie dla Ciebie dogodny, bę-
dziesz mógł wybrać inne daty. Po 
zarejestrowaniu, na dobę przed 
szczepieniem otrzymasz SMS 
przypominającego o terminie 
i miejscu wizyty.

WAŻNE! JEŻELI W SYSTEMIE 
REJESTRACJI NIE BĘDZIE WOLNEGO 
TERMINU, DO WSZYSTKICH OSÓB, 
KTÓRE WYŚLĄ SMS ODDZWONI 
INFOLINIA W CHWILI URUCHOMIENIA 
NOWYCH TERMINÓW SZCZEPIEŃ.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Od początku pandemii SARS-

-CoV-2 do 17 maja liczba wszyst-

kich przypadków zakażeń w wo-
jewództwie podlaskim wynosi 
68687. Oznacza to, że w naszym 
regionie odnotowano 2,41 proc. 
wszystkich zakażeń korona-
wirusem w Polsce. Jak wynika 
z danych Ministerstwa Zdrowia 
łączna liczba zgonów w woj. pod-
laskim spowodowanych zakaże-
niem Covid-19, od początku epi-
demii, wynosi 2012. Oznacza to, 
że w naszym regionie odnotowa-
no 2,81 proc. wszystkich zgonów 
spowodowanych koronawirusem. 
Ponadto 2187 osób w wojewódz-
twie podlaskim znajduje się na 
kwarantannie. Liczba dostępnych 
łóżek szpitalnych dla pacjentów 
z COVID-19 w województwie 
podlaskim na tę chwilę wynosi 
1 157, z czego zajętych jest 268, 
co oznacza, iż wolnych mamy 
889 łóżek. Z kolei liczba dostęp-
nych respiratorów w naszym wo-
jewództwie wynosi 102. Zajętych 
jest 36, a wolnych 66. Już 521 066 
osoby w województwie podla-
skim zaszczepione zostały pierw-
szą dawką szczepionki przeciwko 
Covid-19. Drugą dawkę przyjęły 
natomiast 146 133 osoby. 

Sytuacja epidemiologiczna w kraju 
W kraju, 17 maja odnotowa-

no jedynie 1109 nowych i po-
twierdzonych przypadków koro-
nawirusa. Zmarło 11 osób. 

W Polsce wykonano 15 879 
467 szczepień. Pierwszą dawkę 
przyjęły 11 556 822 osoby, zaś 
drugą 4  322 645 osoby. W peł-
ni zaszczepionych jest 4 577 701 
osób. 

Stan epidemii. Ruszyła rejestracja  
na szczepienia dla młodzieży  

powyżej 16. roku życia 
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Kapituła Nagrody Literackiej imienia Marka 
Nowakowskiego w 2021 roku przyznała 
nagrodę Wojciechowi Kudybie za zbiór 
opowiadań I co dalej?

Jury doceniło konsekwencję 
i oryginalność, z jaką pisarz portretu-
je współczesnych, zwykle przecięt-
nych bohaterów, których głos wy-
brzmiewa w nagrodzonym tomie 
doniośle i przejmująco. Z uzna-
niem wskazano też na mocne 
osadzenie nowelistyki Kudyby 
w codzienności, na cechujące 
ją empatię i współczucie, obec-
ność tematyki warszawskiej, 
formalne zróżnicowanie za-
mieszczonych w zbiorze I co 
dalej? opowiadań, wreszcie na 
ich związek z najznakomitszy-
mi tradycjami naszej literatury, 
w tym zwłaszcza z pisarstwem 
Patrona nagrody–  czytamy 
w uzasadnieniu werdyktu jury 
w składzie: Maciej Urbanowski 
(przewodniczący), Włodzimierz 
Bolecki, Wojciech Chmielewski, 
Janusz Drzewucki, Irena Makare-
wicz, Krzysztof Masłoń, Mateusz Ma-
tyszkowicz.

Wojciech Feliks Kudyba – pisarz, po-
eta, krytyk, historyk literatury. Absolwent 
filologii polskiej na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim. Jego twórczość proza-
torska to Nazywam się Majdan (2015), 
Imigranci wracają do domu (2018), Ka-
mienica (2018), Pułascy (2020) oraz I co 
dalej? (2020). Jest także autorem tomów 
poezji. 

Autor rozpraw o literaturze współcze-
snej i artykułów naukowych publikowa-
nych między innymi w „Studiach Nor-
widianach”, „Pamiętniku Literackim”, 
„Tekstach Drugich” „Ethosie”, „Roczni-
kach Humanistycznych KUL” oraz „Ru-
chu Literackim”.

W latach 2009–2012 był dyrekto-
rem Instytutu Filologii Polskiej Wydziału 
Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. Od 2018 roku kierownik Katedry 
Literatury XX wieku WNH UKSW. 21 

czerwca 2018 roku 
odebrał z rąk Prezydenta 
Polski Andrzeja Dudy nominację profe-
sorską. Jest też wykładowcą Studium Li-
teracko-Artystycznego UJ, jurorem kon-
kursów literackich (w latach 2014–2016 
Nagrody Orfeusz, w latach 2010–2015 
konkursu Złoty Środek Poezji), współ-
pracownikiem dwumiesięcznika „Topos”, 
współzałożycielem grupy poetyckiej „To-
poi”, członkiem krakowskiego oddzia-
łu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a od 
kwietnia 2020 roku pełni funkcję zastępcy 
redaktora naczelnego i prowadzi dział ese-

ju w miesięczni-
ku „Twórczość”.

Laureat II nagrody w konkursie 
poetyckim im. R.M Rilkego (2003), I na-
grody w konkursie poetyckim im. K.I. 
Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach 
(2003), Nagrody Fundacji im. J.S. Pasier-
ba (2005, 2007), wyróżnienia im. Józefa 
Mackiewicza (2008), Nagrody im. Ks. 
Prof. Bolesława Kumora (2015), finali-
sta Nagrody Poetyckiej Orfeusz (2012). 
Jego teksty przetłumaczono na języki: 
czeski, słowacki, niemiecki, angielski 
i francuski.

Wojciech Kudyba niezwykle mocno 
związany jest z Łomżą. To właśnie tu po-
nad 25 lat temu po raz pierwszy spotkał się 
z czytelnikami, jako poeta, a w 2015 roku 

przybył z debiutancką powieścią ,,Nazy-
wam się Majdan”.  Wojciecha Kudybę 

z Łomżą łączą także związki rodzin-
ne. Brat autora Emilian Kudyba, 

były zastępca powiatowego le-
karza weterynarii w Łomży 

i międzynarodowy autorytet 
do spraw higieny żywno-
ści, w mieście nad Narwią 
mieszka od blisko 40 lat. 
Angażuje się w działania 
społeczne i kulturalne. 

Nagroda Literacka imienia 
Marka Nowakowskiego

Biblioteka Narodo-
wa ustanowiła nagrodę 
w roku 2017, trzy lata po 
śmierci pisarza. Mottem 
są słowa Marka Nowa-
kowskiego „Nie jesteśmy 

znikąd”. Jest nadawana za 
opowiadanie lub cykl opo-

wiadań charakteryzujących 
się niekonwencjonalnością są-

dów, odwagą i precyzją myśli 
oraz pięknem słowa.

Jej cechą szczególną jest docenie-
nie małej formy, bardzo wymagającej 

pisarsko. Laureatów rokrocznie wyłania 
jury powołane przez dyrektora Biblioteki 
Narodowej w porozumieniu z wdową po 
pisarzu, panią Jolantą Nowakowską. Lau-
reat otrzymuje statuetkę, zaprojektowaną 
przez prof. Macieja Aleksandrowicza, list 
gratulacyjny i nagrodę pieniężną, której 
fundatorem jest Biblioteka Narodowa ze 
środków przekazanych przez International 
Paper, mecenasa Nagrody.

Marek Nowakowski – wybitny pro-
zaik, pełen szacunku dla słowa, obdarzo-
ny nadzwyczajnym słuchem językowym 
mistrz opowiadania, publicysta o wielkiej 
społecznej wrażliwości, miłośnik kotów 
i warszawskich ulic, znawca ludzi zamiesz-
kujących zakamarki. Pisarz przekazał Bi-
bliotece Narodowej znaczną część swego 
archiwum w 2012 roku. Marek Nowakow-
ski zmarł 16 maja 2014 roku.

Osobowości roku 2020.  
To Oni  

Dwoje redaktorów Gazety Seniora ,,Srebrni” - Danuta Waśko i Stani-
sław Kaseja zostało nominowanych do tytułu Osobowość roku 2020 
w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna. 

Danuta Waśko nominację otrzymała za: aktywną działal-
ność na rzecz łomżyńskich seniorów. Jest sekretarzem Łom-
żyńskiej Rady Seniorów. Prowadzi zespół wokalny seniorów 
"Maryna" i zespół taneczny "Radość" w Klubie Seniora MOPS 
-u w Łomży. Jest redaktorką Gazety Seniorów "Srebrni" oraz 
Podlaskiej Redakcji Seniora Łomża. Jest znaną działaczką 
w Łomży.

Żeby zagłosować na Danutę Waśko, wyślij SMS o tre-
ści: BLP.183 na numer 72355. 

Stanisław Kaseja nominację otrzymał za: aktywną działal-
ność na rzecz łomżyńskich seniorów. 

Żeby zagłosować na Stanisława Kaseję, wyślij SMS 
o treści: BLP.40 na numer 72355. 

Wojciech Kudyba 
laureatem 

tegorocznej 
Nagrody 

Literackiej 
imienia 

Marka 
Nowakowskiego
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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

Nazywam się Wanda Malinowska choro-
wałam na depresję, która została uleczo-
na w du zej mierze  łaską. Wyszłam z głę-
bokiego mroku na światło. Gdyby ktoś 
pragnął sobie pomóc, to mogę podzielić 
się świadectwem i wiedzą. Zapraszam 
do kontaktu. Spotkania rozpoczynam od 
połowy sierpnia, w soboty od 14.00 - do 
15.00 w Łomży. Tel. 690 500 173.

Poszukuje fachowca do pokrycia domu 
blachodachowką oraz do budowy gara-
żu z drewna. Tel. 737-164-200.

Sprzedam 2 ha trawy do koszenia w Piąt-
nicy nad Narwią. Tel. 500 587 732.

Sprzedam rower młodzieżowy z prze-
rzutkami koło 26 cali, przód amortyzo-
wany. Niedrogo. Tel. 515 913 993. Łomża

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.

Do wynajęcia atrakcyjne miejsce Al.Le-

gionów lub pawilon pod lody, warzywa, 
owoce lub inne propozycje. Atrakcyjne 
miejsce jest prąd i woda, ogrzewanie ga-
zowe. Duże natężenie ruchu. 
Tel. 535-480-220.

Sprzedam lub wydzierżawię 9 ha łąki. 
Okolice Łomży. Tel. 512 807 562.

Sprzedam działkę 60 ar w Siemieniu 
Nadrzecznym od strony rzeki Narew 
przy drodze gminnej - 70 zł /m2. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 504 464 359.

Sprzedam działkę 40 ary w Siemień 
Nadrzeczny z budynkami oraz domem 
- orodzona rośnie 300 tui. Przy dro-
dze gminnej od strony rzeki Narew - 
1.500..000 PLN cena do uzgodnienia. 
Tel. 504 464 359.

Do wynajecia kawalerka oraz dwa miesz-
kania 50 m2 i 70 m2 centrum Łomży 3 
Maja, parking wszędzie blisko. 
Tel. 535-480-220.

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. 

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 

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. 

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 kompu-
terowy i RTV, 
sprzedaż sprzętu 
komputerowego. 
Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 121, Łom-
ża, 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.

Sprzedam przyczepy ciągnikowa i samo-
chodowa, oprtyskiwacz Termit 317. Ule 
skrzynki „U”. Tel. 784 190 989.

ZDROWIE/ URODA 

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

PRACA

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.

HOTEL GROMADA W ŁOMŻY poszukuje 
kucharza/szefa kuchni z doświadcze-
niem. Prosimy o przesłanie CV na adres: 
w.taraszkiewicz@gromada.pl. 
Tel. 502 456 680.

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

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

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038

Zegarmistrz przeniósł się na Stary Rynek 13 - wcześniej pod 
filarami. Zapraszam poniedziałek - piątek od 9.00 - 17.00, 
a sobota od 10.00 - 14.00.

WASZ ZEGARMISTRZ OD 1981 ROKU



Zawodowi sportowcy, ale także 
pasjonaci aktywności mawiają, że 
uprawianie ćwiczeń fizycznych to naj-
większa inwestycja w siebie. Dosko-
nałym tego przykładem są miłośnicy 
biegania, w różnym wieku, i z różnych 
stron świata, którzy w minioną nie-
dzielę zgromadzili się Jednaczewie, 
w gminie Łomża. Wszystko za sprawą 
II biegu Grand Prix ,,Aktywna Piątka 
Gminy Łomża”.

- W końcu na świeżym po-
wietrzu widzimy wszystkich bez 
maseczek. W Jednaczewie spo-
tykamy się na jednym z pięciu 
biegów w ramach Grand Prix 
,,Aktywna Piątka Gminy Łom-
ża”. Jest to impreza współfinan-
sowana, i objęta honorowym 
patronatem przez marszałka 
województwa podlaskiego, a or-
ganizowana we współpracy ze 
Stowarzyszeniem “Biegamy dla 
Zdrowia”. Ma ona na celu przede 
wszystkim promocję aktywnego 
trybu życia. Wszyscy dotkliwie 
odczuliśmy pandemię, kiedy to 
byliśmy zamknięci w domach – 
przyznaje Piotr Kłys, wójt gmi-
ny Łomża. - W sumie 150 osób 
wzięło czynny udział w tej im-
prezie – dodaje.

Gmina we współpracy ze 
Stowarzyszeniem “Biegamy dla 
Zdrowia” zorganizowała w tym 
roku drugi już taki bieg. Pierwszy 
,,Bieg po miód” odbył się w lu-
tym w Giełczynie. 

- Już czujemy ten powiew po-
wrotu do normalności.  U nas 
może startować każdy kto ma 
ochotę. Zapraszamy wszystkich. 
Biegamy przede wszystkim dla 
siebie. Jeśli ktoś będzie chciał 
się do nas przyłączyć to wystar-
czy się odezwać, a my pomoże-
my i odpowiednio zachęcimy. 
Trzeba po prostu chcieć wyjść 
z domu  – wyjaśnia Mariusz Ni-
ziński ze Stowarzyszenia “Biega-
my dla Zdrowia”. 

Zanim 150 zawodników sta-
wiło się na starcie biegu zapytali-

śmy uczestników o ich kondycję 
i motywację do biegania.

- To jest wielka przygoda. Ja 
osobiście bardzo lubię biegać. Jak 
się zacznie, to później człowiek 
przepada na dobre – przekonu-
je Andrzej Kolasa z Warszawy. 
-  Córka na studiach miała epi-
zod z bieganiem. Pomyślałem, że 
nie jestem gorszy.  Na początku 
było ciężko, mało płuc nie wy-
plułem. Ale z każdym razem było 
coraz lepiej. I jesienią pobiegłem 
pierwszy maraton, a biegać za-
cząłem wiosną. I tak biegam już 
8 lat – mówi z kolei Jerzy Gieraga 
z Łomży.

Kiedy II Bieg Grand Prix 
„Aktywna Piątka Gminy Łom-
ża” wystartował, uczestnicy 
schłodzeni zostali ciepłym ma-
jowym deszczem, a do pokona-
nia mieli dystans 10 km. Trasa 
biegu Stacha Konwy to malow-
nicze tereny Ziemi Łomżyń-
skiej, 7 km asfalt i 3 km drogi 
gruntowe. Pierwsi biegacze, do-
pingowani przez rodziny i przy-
jaciół, pojawili się na mecie po 
pół godzinie. 

- Trasa płaska i bardzo szyb-
ka. Jak dla mnie super. Bieganie 
polecam każdemu. Coś wspa-
niałego – relacjonował na mecie 
Adam Szydlik. 

Jak się okazuje ani wiek, ani 
przewlekłe choroby nie są prze-
szkodą, by aktywnie uprawiać 
sport taki jak biegi przełajowe 
i by brać udział w maratonach. 
Wiemy o tym, bo przekonywał 
nas najstarszy uczestnik biegu 
oraz chory na cukrzycę I stopnia 
sympatyczny mieszkaniec Ostro-
łęki. 

- Jest takie powiedzenie: 
,,W zdrowym ciele zdrowy duch, 
a gdzie zdrowy duch tam siła za 
dwóch”. Bieg powoduje, że czło-
wiek dba o swoje zdrowie, ale 
także kształtuje charakter. Za-
uważyłem, że odkąd biegam ła-
twiej mi poradzić sobie z cho-

robą. A na cukrzycę choruję od 
dzieciństwa – tłumaczy Dariusz 
Regulski. 

Wydarzenie dofinansowane 
zostało przez województwo pod-
laskie, a marszałek województwa 
objął je honorowym patronatem 
w Jednaczewie urząd marszał-
kowski reprezentował wicemar-
szałek Marek Olbryś.

- Województwo podlaskie 
bardzo chętnie wspiera tego typu 
działania. Wspaniała impreza, któ-
rą trzeba kontynuować. Gratuluję 
wszystkim, którzy ten bieg prze-
biegli. Tu nie ma przegranych, 
wszyscy są zwycięzcami – przeko-
nywał marszałek Marek Olbryś.  

Kiedy wszystkie wyniki zo-
stały podliczone, biegacze posi-

lili się, odpoczęli i upewnili się, 
że są na liście, nastąpiło trady-
cyjne wręczanie pucharów we 
wszystkich kategoriach. Ten 
majowy weekend z pewnością 
mile wspominać będą uczest-
nicy biegu, ale również społecz-
ność Gminy Łomża, bowiem 
spotkanie miłośników biegania 
to także rodzinny festyn. Były 
konkursy, zabawy dla najmłod-
szych, grochówka przygotowa-
na przez OSP ze Starych Ku-
pisk, ale przede wszystkim to 
okazja do spotkania na świeżym 
powietrzu na gościnnej Ziemi 
Łomżyńskiej i już bez mase-
czek. 

Przed nami jeszcze trzy bie-
gi z ,,Aktywnej Piątki Gminy 
Łomża”:

- 8 sierpnia 2021 r. „II Bieg 
na Królową Bonę” w Starej Łom-
ży nad Rzeką połączony będzie 
z ogólnopolskim „Biegiem Tro-
pem Wilczym” na dystansie 1963 
m.

- 10 października 2021 r. 
"Bieg Strażaka" w Pniewie

- 14 listopada 2021 r. "Bieg 
Niepodległości" w Giełczynie.

Zapisy na poszczególne biegi 
odbywają się poprzez stronę: ht-
tps://elektronicznezapisy.pl/. 
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W czwartek 20 maja na Stadionie Miejskim w Łomży przy 
ulicy Zjazd 18 odbędą się Otwarte Mistrzostwa Wojewódz-
twa Podlaskiego U18 i U20 w Lekkiej Atletyce im. Tadeusza 
Susoła. Wydarzenie objęte zostało patronatem Prezydenta 
Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego.

Organizatorem zawodów są LKS „Narew" – 
Kurpiewski Łomża, Podlaski Okręgowy Związek 
Lekkiej Atletyki oraz Podlaska Federacja Sportu 
w Białymstoku. Partnerem wydarzenia są Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Mia-
sto Łomża oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Łomży.

Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 
14:00.

PROGRAM ZAWODÓW:
• Kobiety: 100m; 200m; 400m; 800m; 1500m; 

3000m; U18 i U20; przeszkody; skok  w dal; ; kula 
(3 kg i 4 kg); dysk (1 kg); oszczep (500 i 600g); 
sztafeta 4 x 100 i 4 x 400 (eliminacje do OOM).

• Mężczyźni: 100m; 200m; 400m; 800m; 
1500m; 3000m; U18 i U20; 2000m przeszkody; 
kula (5 kg i 6 kg); dysk (1.5 kg, 1.75 kg); oszczep 
(700g i 800g); sztafeta 4 x 100 i 4 x 400 (eliminacje 
do OOM).

Zawodnik ma prawo do startu w dwóch konku-
rencjach indywidualnych.Warunkiem rozegrania 
konkurencji jest start minimum dwóch zawodni-
ków.

Organizacja zawodów będzie się odbywać zgod-
nie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Mini-
strów w sprawie ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem 
stanu epidemii oraz zasad bezpieczeństwa podczas 

zawodów sportowych w ramach współzawodnic-
twa w lekkoatletyce.

Zawodnicy z ważną licencją mogą zgłaszać swój 
udział poprzez system STARTER (domtel) do go-
dziny 20.00 w dniu 17 maja. Program minutowy zo-
stanie ogłoszony po zamknięciu listy.

Mistrzostwa LA Województwa Podlaskiego  
U18 i U20 im. Tadeusza Susoła  

na łomżyńskim Stadionie Miejskim

II Bieg Grand Prix „Aktywna 
Piątka Gminy Łomża” za nami
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Orlen Wyścig 
Narodów przez 

podlaskie
23 ekipy wystartują w tegorocznym Orlen Wy-
ścigu Narodów. Podlaskimi trasami pojadą re-
prezentacje 20. krajów oraz trzy polskie grupy 
regionalne. Zawody odbędą się 29 i 30 maja. 
Partnerem wydarzenia jest Województwo Pod-
laskie.

Orlen Wyścig Narodów to impreza na-
leżąca do prestiżowego cyklu UCI Nations 
Cup U23 i jest zaliczana do trzech cyklów 
Pucharu Świata w tym sezonie. Startu-
ją w niej najbardziej utalentowani młodzi 
kolarze z całego globu, którzy rywalizują 
w barwach reprezentacji narodowych.

- To nie tylko wielkie wydarzenie spor-
towe, ale także bardzo dobra promocja - 
zarówno Białegostoku, jak i województwa 
podlaskiego. Wyścig będzie przebiegać 
przez kilka gmin naszego regionu, prezen-
tując w ten sposób ich walory architekto-
niczne i przyrodnicze – powiedział mar-
szałek Artur Kosicki.

Jak podkreślił, wydarzenie zaprezentu-
je piękno Podlaskiego, zachęcając do od-
wiedzenia naszego regionu.

- Mam nadzieję, że wszystko przebie-
gnie zgodnie z planem, i będziemy cieszy-
li się nie tylko ze wspaniałej rywalizacji 
sportowej, ale też dobrej pogody – dodał 
marszałek.

Peleton 138. zawodników
Tegoroczna edycja cieszy się olbrzymim 

zainteresowaniem drużyn. Start potwier-
dziły 23 ekipy. Wystartują reprezentacje: 
Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Rosji, 
Algierii, Australii, Belgii, Bułgarii, Czech, 
Danii, Estonii, Francji, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Włoch, Kazachstanu, Litwy, Luk-
semburga, Holandii, Norwegii oraz - oczy-
wiście - reprezentacji Polski. Dodatkowo 
wystartują trzy polskie grupy kolarskie: TC 
Chrobry Scott Głogów, Klub Kolarski Tar-
novia oraz Region Pomorskie/Cartusia.

Wyścig wizytówką regionu
Organizator i pomysłodawca wyda-

rzenia – Czesław Lang z Lang Team pod-
kreślał jak trudnym wyzwaniem jest or-
ganizacja takiego peletonu, zwłaszcza 
z dopilnowaniem obowiązujących norm 
bezpieczeństwa. Przypomniał także, że 
trzeci rok z rzędu to kolarskie wydarzenie 
odbywa się w Polsce.

- Jest to impreza, która bardzo się roz-
wija. Wzbudza wielkie zainteresowanie ze 
strony wielu państw europejskich. Jestem 
przekonany, że będzie ona doskonałą pro-

mocją całego regionu. Podlaskie warto 
pokazywać. Promujemy wyścigi, ale też 
chcemy promować Polskę na całym świe-
cie – zapewniał Lang.

Niemal 300 km w ciągu dwóch dni
Pierwszego dnia rywalizacji kolarze 

pokonają 143 km, drugiego - niespełna 
125. Meta obu etapów, które biegną m.in. 
przez Tykocin, Choroszcz, Łapy, Sokoły 
i gminę Dobrzyniewo Duże, usytuowana 
została przy Al. Józefa Piłsudskiego w Bia-
łymstoku, dokładnie w tym miejscu, gdzie 
12 lat temu po raz ostatni finiszował w sto-
licy regionu Tour de Pologne.

Po Białymstoku ciąg dalszy walki o tro-
fea będzie miał miejsce w czeskich Jesio-
nikach (czerwiec). Kolejne dwie edycje – 
w lipcu i sierpniu – odbędą się we Francji. 
Wielkim finałem będzie prestiżowy Tour 
de l’Avenir, od lat odkrywający największe 
światowe talenty.

Kolarze-amatorzy na start
Z kolei 30 maja br. odbędzie się rów-

nież Orlen Lang Team Race, w którym 
mogą wziąć udział wszyscy aktywni fani 
kolarstwa. Tego dnia z Białegostoku ruszy 
bowiem wyścig rozpoczynający amatorski 
cykl w 2021 roku.

- Będzie można przejechać około 70 
km. Będzie to dodatkowe, ciekawe wyda-
rzenie, które umożliwi udział w dobrze 
przygotowanej imprezie – mówił Czesław 
Lang.

W czterech imprezach lekkoatletycz-
nych, które zostały rozegrane w ostat-
nich dniach, wzięli udział zawodnicy 
klubów KS SONAROL- PREFBET i LŁKS 
„PREFBET ŚNIADOWO” Łomża.

Jak informuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes i szkoleniowiec 
KS SONAROL - PREFBET, naj-
pierw w Białymstoku na Mityngu 
Kwalifikacyjnym do Mistrzostw 
Polski osiem razy jego pod-
opieczni znajdowali się w pierw-
szej trójce. 

- Tradycyjnie już dobrze wy-
padli zawodnicy o dłuższym sta-
żu. Beata Trzonkowska i Marty-
na Krawczyńska wygrały swoje 
konkurencje. Natomiast bardzo 
cieszy debiut Justyny Koryt-
kowskiej w roli trenera i jej wy-
chowanków. Młodzi zawodnicy 
naszej utytułowanej mistrzyni 
pokazali się z bardzo dobrej stro-
ny wygrywając dwie konkurencje 
. Amelia Ferec (U16) zwyciężyła 
w biegu na 1000 m, a Zuzanna 
Kalinowska w biegu na 300 m 
w kategorii U14, zajmując jed-
nocześnie drugą lokatę w katego-
rii starszej. Bieg na 300 metrów 
dziewcząt U14 został zdomino-
wany przez podopieczne Justy-
ny Korytkowskiej, bo oprócz 
wspomnianej  Zuzi, trzecie miej-
sce zajęła Wiktoria Bęczkowska, 
czwarte Monika Wygnał, a pią-

te Natalia Bagińska - relacjonuje 
Andrzej Korytkowski.

Kolejnymi zawodami były 
Górskie Mistrzostwa Polski 
w stylu Anglosaskim rozgrywa-
ne w Bielsku Białej. Piotr Łobo-
dziński, który ze względu na brak 
możliwości startów w biegach 
po schodach próbuje swych sił 
w innych konkurencjach, tym ra-
zem w biegu na 12 km o różnicy 
wzniesień 675 metrów otarł się 
o medal zajmując czwartą lokatę, 
a brąz przegrał o 8 sekund.

- Piotr okazję do poprawie-
nia  samopoczucia sobie i mam 
będzie miał 29 maja w Sobótce, 
gdzie zostaną rozegrane Gór-
skie Mistrzostwa Polski  na 
krótkim dystansie (6km) i jest 
to bieg pod górę w którym to 
nasz eksportowy biegacz czuje 
się lepiej - mówi Andrzej Ko-
rytkowski.

Kolejny dzień kolejne sukcesy 
lekkoatletów z regionu łomżyń-
skiego przyniósł  udział w kolej-
nych dwóch imprezach. Monika 

Bytner-Kwatkowska zwycięży-
ła w biegu ulicznym w Serocku 
na dystansie 10 km, a inna gru-
pa zawodników wystartowała 
z sukcesami w Olecku podczas 
Memoriału im Romualda Woj-
nowskiego. 

- Prawie w całym kraju pogo-
da nie rozpieszczała zawodników, 
bo o ile temperatura była dobra, 
to porywisty wiatr w twarz na 
ostatnie prostej skutecznie prze-
szkadzał zawodnikom. Na tych 
zawodach wysoką formę po-
twierdziła Beata Trzonkowska , 
Przemysław Dąbrowski i rekor-
dziści Polski ze sztafety 4x400, 
którzy tym razem pobiegli na 
800m zajmując czołowe lokaty 
- podsumowuje Andrzej Koryt-
kowski.

Ciekawsze wyniki:
BIAŁYSTOK:
1miejsce. Beata Trzonkowska 

- dysk (48.51)
1.Beata Trzonkowska - kula 

(13.43)
1.Martyna Krawczyńska - 

400m (60.05)
1.Jakub Jamiołkowski - 800 m 

(2:23,66)
1.Amelia Ferenc - 1000 m 

(3:31,22, rekord życiowy)
1.Zuzanna Kalinowska - 300 

m (47,23, rekord życiowy)

2.Kacper Oleksiewicz - kula 5 
kg (12.43, rekord życiowy)

3.Wiktoria Bęczkowska - 300 
m (50.16, rekord życiowy)

4.Monika Wygnał- 300 m 
(50.40, rekord życiowy)

4.Marta Wygnał - kula 3 kg 
(10.53)

4.Jakub Kochanowski - 1000 
m (3:25,87, rekord życiowy)

5.Bartłomiej Pleban Bartło-
miej -1000 m (3:28,29, rekord 
życiowy)

5.Natalia Bagińska - 3000m 
(50.65, rekord życiowy).

OLECKO:
1.Przemysław Dąbrowski+ 

3000 m (8:38.88, rekord  życio-
wy)

1.Beata Trzonkowska - dysk 
(47.73)

1.Dawid Wołyniec Dawid - 
oszczep 700 g (44.41)

1.Piotr Dąbrowski - 800 m 
(1:57.28, rekord życiowy)

2.Bartosz Jurak - 800 m 
(1:58.61)

2.Witkria Grabowska- 400 m 
(61.65, rekord życiowy)

2.Dawid Likwiarz - 400 m 
(51.68, rekord życiowy)

3.Marcin Suchta - 400 m 
(52.78, rekord życiowy).

4.Pawe Dąbrowski - 100 m 
(11.43, wiatr  -2.5 m/s)

4.Bartomiej Folga - 800 m 
(1:59.93)

5.Igor Duchnowski - 800 m 
(2:00.74, rekord życiowy).

Intensywny czas lekkoatletów 
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