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Karol Łebkowski jedynym 
polskim sędzią w zapasach na 

Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 
Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza opublikowała listę sędziów w zapasach, 
którzy będą sędziowali Igrzyska Olimpijskie w Tokio. W gronie 50 "Sprawiedli-
wych" z całego świata znajduje się jeden sędzia z Polski. Jest nim Karol Łebkow-
ski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach. 

Igrzyska trwać będą od 23 lipca do 8 sierpnia 2021 roku, a rywali-
zacja w zapasach odbędzie się w dniach 1 - 7 sierpnia 2021 roku. 

Warto wspomnieć, że są to już drugie Igrzyska z udziałem Karola 
Łebkowskiego. Poprzednio sędziował podczas Igrzysk w Rio De Jane-
iro w 2016 roku, na których spisał się znakomicie. Miał wówczas za-
szczyt sędziować walki finałowe. Jest to wysoce doświadczony arbiter. 

Na stadionie miejskim w Łomży odbył się wy-
jątkowy mecz. Pierwszy od pół roku z udziałem 
publiczności. Zawodnicy ŁKS 1926 Łomża i Orła 
Kolno mieli wreszcie okazję zaprezentować się 
przed kibicami i wyszło im to całkiem nieźle. 

Nie zabrakło prawdziwych emocji 
i zwrotów akcji, których nie powstydził-
by się niejeden pierwszoligowy mecz. 
Mimo kiepskiej pogody kibice dopisali. 
Podekscytowanie i radość na trybunach 
po tak długiej przerwie były wyczuwal-
ne już po przekroczeniu bram stadionu.

Sportowe emocje 
- Myślę, że czas najwyższy było spo-

tkać się na trybunach. Piłkarze potrzebu-
ją kibiców, a my kibice odrobinę adrena-
liny i sportowych emocji na 

żywo – mówiła tuż przed meczem Karo-
lina z Łomży. - Jestem tu także dla syna, 
który gra w piłkę. Było to dla niego bardzo 
ważne, by być na trybunie i obserwować 

grających piłkarzy – kontynuowała.

Z kolei pan Ryszard przyszedł na mecz 
z synem i wnuczkiem. 

- Pamiętam, jak przychodziłem tu 
z moim ojcem. Wówczas na stadionie 
było całkiem inaczej. Potem miałem 
chwilę przerwy, ale generalnie zadowolo-
ny jestem, że tu przyszedłem – opowiadał 
Pan Ryszard. 

Strzał w ostatniej minucie  
Orzeł Kolno wygrywa z ŁKS 1926 na łomżyńskim stadionie 

Dokończenie na str. 4

Pierwsza myśl, która po-
jawia się tego szczególnego 
dnia. Jak dotknięcie delikat-
nej struny, która musi wydać 
ten jedyny dźwięk. Myśl osło-
nięta ciepłem matczynej mi-
łości. Niesie ukojenie, bezpie-
czeństwo i zrozumienie. Daje 
nadzieję na przetrwanie. Jest 
wieczna. 

Z okazji Waszego świę-
ta chcielibyśmy Wam, Dro-
gie Mamy złożyć serdeczne 
życzenia. Podarować bukiet 
białych leśnych konwalii, któ-
rych zapach uraduje  najczul-
sze zmysły. Bądźcie zdrowe 
i radosne. Bądźcie kochane 
przez Wasze dzieci i docenio-
ne. Dziś, wdzięczność, którą 
wobec Was czujemy nie ma 
granic. Jesteście najcenniej-
szym darem. 

Wszystkiego, co najpięk-
niejsze z okazji Dnia Matki.

ŻYCZY REDAKCJA  
GRUPY MEDIALNEJ NAREW 

Wdzięczność 



Polski Ład to program 
polityczno - reformatorski 
Prawa i Sprawiedliwości, ale 
także rządu Zjednoczonej 
Prawicy. Na konferencji 
prasowej w Łomży spotkali 
się przedstawiciele 
rządu, parlamentarzyści 
i samorządowcy 
z województwa podlaskiego.

-  Polski Ład to program, któ-
rego celem jest duży skok, po-
zwalający osiągnąć jeszcze lep-
sze efekty w łagodzeniu skutków 
pandemii. Warto podkreślić, że 
pandemia, która okazała się być 
bardzo dotkliwa dla całej go-
spodarki światowej, dla polskiej 
gospodarki spowodowała skut-
ki dużo mniejsze. Udało nam 
się utrzymać wysoki poziom 
zatrudnienia, mamy najniższe 
bezrobocie w Unii Europejskiej 
i jeden z najwyższych wzrostów 
PKB. Mamy więc dobrą bazę 
do tego, żeby zrobić krok dalej. 
Tym ważnym elementem, który 
trzeba brać pod uwagę, są oczy-
wiście wynegocjowane przez 
polski rząd środki w ramach fun-
duszu odbudowy i nowej per-
spektywy finansowej. To szan-
sa, by w ciągu najbliższych 10 
lat między innymi przy pomocy 
działań, które są zaprojektowane 
w ramach Polskiego Ładu do-
gonić te najbardziej rozwinięte 
państwa zachodnie. Mam tu na 
myśli poziom życia i zarobków 
– przekonywał Marek Zagórski, 
sekretarz stanu w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. - Zaczyna-
my od elementów podstawo-
wych, czyli od zmiany systemu 
podatkowego, które dotyczyć 
będą 18 milionów Polaków. 

To także zmiany, które dotkną 
w sposób pozytywny emerytów, 
bo emerytury do dwóch i pół 
tysiąca złotych będą bez podat-
ku. To także zmiana podejścia 
do rozwoju i budowy mieszkań, 
w tym między innymi ułatwie-
nia budowy domów do 70 me-
trów kwadratowych. Według 
nowych przepisów, nie trzeba 
będzie pozwolenia czy książki 
budowy i kierownika budowy. 
To także inwestycja w ochronę 
zdrowia. Polski Ład to również  
cyfryzacja, nowoczesna admini-
stracja i baza do rozwoju. Kolej-
ny ważny element to inwestycje 
w infrastrukturę telekomunika-
cyjną. Będziemy kontynuować 
program budowy sieci światło-
wodowych – podkreślił.

Jak podkreślali uczestnicy 
spotkania, Polski Ład to wielki 
program inwestycyjny w polskie 
zdrowie, w polską rodzinę, w de-
mografię, w odbudowanie pol-
skiej infrastruktury i potencjału 
gospodarczego.

- Działania proponowane 
w Polskim Ładzie to kontynu-
acja pozytywnych działań zwią-
zanych choćby z przyspiesze-
niem cyfryzacji naszego życia  
publicznego. Tak, jak wspomi-
nał minister Zagórski, to się już 
dzieje, chociażby w szkołach, 
ale także w administracji czy 
w ochronie zdrowia  - powie-

dział Dariusz Piontkowski, wice-
minister edukacji. – Przykładem 
jest możliwość zdalnego kon-
taktu z lekarzem czy e-recepty. 
To elementy, które pojawiły się 
jeszcze przed pandemią, a któ-
re umożliwiły kontynuowanie 
opieki zdrowotnej w tym trud-
nym okresie. I tak, jak na całym 
świecie, także u nas w Polsce, te 
działania unowocześniające spo-
sób funkcjonowania administra-
cji publicznej będziemy konty-
nuować. Inwestycje publiczne, 
te rządowe, opierające się o bu-
dżet państwa także docierają do 
naszego województwa, także tu 
do regionu łomżyńskiego. Przy-
pomnę chociażby trasę Via Bal-
tica, która oczywiście będzie 
kontynuowana. To także kwestia 
dokończenia Via Carpatii, Rail 
Baltica, a także osi związanej 
z Centralnym Portem Komuni-
kacyjnym, która pozwoli na to, 
aby Łomża stała się elementem 
europejskiego, polskiego syste-
mu kolejowego – dodał Dariusz 
Piontkowski. 

Głos zabrał także Marek Ko-
morowski, senator RP.

- Sejm przyjął ustawę o środ-
kach własnych Unii Europej-
skiej. Co prawda, trzeba po-
wiedzieć, że gdyby nie pewna 
obstrukcja w Senacie ze strony 
marszałka i większości senac-
kiej, dzisiaj moglibyśmy być już 

po pełnej ratyfikacji. Niemniej 
jednak mam nadzieję, i pozo-
staje w takim przekonaniu, że 
z tym problemem się niebawem 
uporamy. W czwartek mamy 
posiedzenie Senatu, na którym 
będziemy przyjmować ustawę 
o środkach własnych. W piątek 
jest posiedzenie Sejmu, więc 
myślę, że w przyszłym tygodniu  
proces ratyfikacji na poziomie 
parlamentu zostanie ukończo-
ny. Niebawem będzie można 
przystępować do tych wszyst-
kich planów i działań, o których 
mówili ministrowie Zagórski 
i Piontkowski – podsumował se-
nator Komorowski.

Samorząd województwa pod-
laskiego na konferencji reprezen-
tował Marek Olbryś, wicemar-
szałek sejmiku województwa 
podlaskiego.

- Polski Ład to nazwa, która 
kojarzy nam się z porządkiem, 
dyscypliną i odpowiedzialnością. 
Sygnały, które my samorządowcy 
wysyłamy do parlamentarzystów, 
wracają do nas w postaci bardzo 
dobrych programów dla Polski, 
dla samorządów i są konsekwent-
nie wdrażane. Co jest ważne, pod 
uwagę wzięte są wszystkie grupy 
społeczne. Nikt nie zostaje pomi-
nięty.  Ze swej strony obiecuję, że 
my samorządowcy przekażemy 
społecznościom lokalnym te pie-
niądze w postaci docelowo wy-

datkowanych środków – podzię-
kował Marek Olbryś.

Jak podkreśliła Maria Dzie-
końska, wicestarosta powiatu 
łomżyńskiego, rząd polski zmie-
nił model z dyfuzyjno - polary-
zacyjnego na taki, w którym liczy 
się zrównoważony rozwój. 

- Dla nas, małych samorzą-
dów, to są ogromne możliwo-
ści, ponieważ - dla przykładu - 
w przypadku budżetów dużych 
miast, których dochody z podat-
ku PIT są wielomilionowe, a na-
wet miliardowe, to w przypad-
ku powiatu łomżyńskiego, który 
osiąga z tego tytułu 7 milionów, 
jest to niezwykle ważne, że nasi 
mieszkańcy skorzystają z tych 
zmian, które dzisiaj ogłasza pol-
ski rząd, czyli kwoty zwolnionej 
od podatku i progu podatkowego. 
Te pieniądze trafią do nas wszyst-
kich – oceniła wicestarosta.

Polski Ład ma być progra-
mem złożonym z 10 rozdziałów, 
obejmujących poszczególne ka-
tegorie życia społeczno-ekono-
micznego. Są to: Plan na zdro-
wie, Uczciwa praca - godna płaca, 
Dekada rozwoju, Rodzina i dom 
w centrum życia, Polska - nasza 
ziemia, Przyjazna szkoła i kultura 
na nowy wiek, Dobry klimat dla 
firm, Czysta energia – czyste, po-
wietrze, CyberPoland 2025 i Zło-
ta jesień życia.
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W Łomży zagościł Polski Ład 



Prace na 17-kilometrowym odcinku 
S61 Śniadowo – Łomża Południe 
powoli dobiegają końca. Gotowych 
jest już  14 obiektów mostowych, 3 
przepusty skrzynkowe, czy przejścia 
dla zwierząt w łączności z obiektami 
mostowymi. 

Aktualnie trwają procedury 
związane z uzyskaniem pozwo-
lenia na użytkowanie drogi (po-
zwolenia uzyskało 11 z 14 obiek-
tów), a także działania związane 
z pracą nad poboczami, obsia-
niem skarp, humusowaniem 
oraz sadzeniem krzewów i drzew. 
Fragment o długości 16,99 km 
od węzła Śniadowo do węzła 
Łomża Południe realizowany jest 
od 9 lutego 2018 roku, czyli od 
chwili podpisania umowy z wy-
konawcą, firmą Polaqua w syste-
mie „Projektuj i buduj”. Decyzję 

ZRID wydano 12 sierpnia 2019 
r. Wkrótce potem ruszyły prace. 
Zgodnie z harmonogramem re-
alizacja tego kontraktu (o war-
tości 380,33 mln zł) powinna 
zakończyć się w czerwcu 2021 
roku.

- Nowa droga wykonana jest 
w technologii nawierzchni be-
tonowej z odcinkami drogi na-
wierzchni bitumicznej w obrę-
bie obiektów mostowych – mówi 
Przemysław Adamczak, Kierow-
nik budowy z firmy Polaqua. - 
W nowej nawierzchni podwyż-
szono parametry, które mają 
zagwarantować lepszą przyczep-
ność, szorstkość oraz większe 
bezpieczeństwo w trakcie jazdy 
– dodaje.

Jak przyznaje Andrzej Du-
dziński z firmy Lafrentz Polska 
Sp z o.o. nadzorujący kontrakt, 
w trakcie budowy przeprowadza-
ne były badania nad dodatkowy-
mi, wyższymi parametrami. 

- Badania nad odcinkami 
próbnymi drogi, potwierdziły 
skuteczność wprowadzonych do-
datkowych i podwyższonych pa-
rametrów przez wykonawcę – in-
formuje Andrzej Dudziński. 

Zadanie poza budową dwu-
pasmowej drogi ekspresowej 
obejmowało także przebudowę 
dróg bocznych (wojewódzkiej nr 
677, powiatowych i gminnych) 
w węźle drogowym. Ponadto wy-
budowane zostały także drogi 
dojazdowe dla obsługi ruchu lo-
kalnego. 

- Zdarzało się, że przy realiza-
cji tej inwestycji pracowało jed-
nocześnie 500 osób. Na tę chwi-
lę  jest to około 300 osób – mówi 
Przemysław Adamczak, zwraca-
jąc uwagę na skalę zadania. 

Droga ekspresowa S61 jest 
głównym fragmentem polskiego 
odcinka międzynarodowego ko-
rytarza transportowego Via Bal-
tica, łączącego kraje nadbałtyc-

kie z zachodnią Europą. Stanowi 
najdłuższy, bo 214-kilometrowy 
fragment międzynarodowego 
szlaku. 

Budowa polskich fragmen-
tów międzynarodowej trasy Via 
Baltica współfinansowana jest 
przez Unię Europejską w ra-
mach instrumentu „Łącząc Eu-
ropę” (CEF) dla odcinków od 

Szczuczyna do Budziska oraz 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 
2014-2020 (POIiŚ) dla odcin-
ków od Ostrowi Mazowieckiej 
do Szczuczyna. W ramach CEF 
dofinansowanie wynosi ok. 1,7 
mld zł, a w ramach POIiŚ 1,6 
mld zł, co łącznie daje kwotę bli-
sko 3,4 mld zł.

3na drogach

Via Baltica. Prace na odcinku Śniadowo 
 – Łomża Południe dobiegają końca 
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Wicemarszałek województwa, Ma-
rek Olbryś wziął udział  w sesji Rady 
Miasta i Gminy w Jedwabnem. Mówił 
przede wszystkim  o inwestycjach in-
frastrukturalnych: trasie Jedwabne 
-Wizna, przyszłej obwodnicy miej-
scowości w kierunku Przytuł, ale też 
o działaniach w sferze społecznej 
w mieście i regionie. 

- Jedwabne z burmistrzem 
Adamem Niebrzydowskim to 
znakomity przykład dobrego 
zarządzania i wykorzystywania 
szans rozwojowych - podkreślał 
wicemarszałek Marek Olbryś.  

Z początkiem czerwca roz-
pocznie się gruntowny remont za-
niedbywanej od lat drogi Wizna 
- Jedwabne Samorząd Wojewódz-
twa Podlaskiego dofinansuje go 
kwotą 2,5 mln zł, a w "monta-

żu" finansowym udział biorą tak-
że rządowy fundusz drogowy, 
powiat łomżyński i obie gminy. 
Jak poinformował towarzyszący 
wicemarszałkowi Markowi Ol-
brysiowi dyrektor Departamen-
tu Infrastruktury i Transportu 
Urzędu Marszałkowskiego Zbi-
gniew Piotrowski, projektowany 
jest obecnie nowy przebieg  uli-
cy Przytulskiej. Zostanie również 
uregulowany fragment rzeczki 
Jedwabianki oraz powstaną nowe 
przepusty. Wstępne plany drogi 
przewidują budowę drogi dwu-
jezdniowej o szerokości 7 metrów.

- Będzie  to jakby powstanie 
mała obwodnica Jedwabnego 
w ciągu drogi numer 668 Łom-
ża – Przytuły – Radziłów. Koszty 
projektu finansuje gmina, a cię-

żar szacowany na 12 milionów zł 
bierze na siebie samorząd woje-
wództwa - wyjaśnił  dyrektor. 

Adam Niebrzydowski, bur-
mistrz Jedwabnego przedstawił 
radnym szczegóły gminnych in-
westycji i innych przedsięwzięć, 
które będę możliwe w najbliż-
szym czasie dzięki rekordowe-
mu budżetowi samorządu się-
gającemu 33 milionów  złotych. 
Będzie to m. in. program doty-
czących  odnawialnych źródeł 
energii. W centrum miasteczka 
zostanie zainstalowany monito-
ring, sa także inicjatywy oświato-
we oraz adresowane do starszych 
mieszkańców gminy. Najprawdo-
podobniej efekt końcowy zapla-
nowanych inwestycji zobaczymy 
na przestrzeni dwóch lat.

- Jedwabne rozwija się bar-
dzo dynamicznie. Burmistrz 
Adam Niebrzydowski i państwo, 
jako radni, robicie naprawdę do-
brą robotę – mówił do zebranych 
wicemarszałek Marek Olbryś. 
- Serdecznie gratuluję skutecz-
nego zainteresowania dodatko-

wymi źródłami dofinansowania. 
Profesjonalnie napisane projekty 
to efekt dobrych pomysłów, które 
dają szansę na rozwój – dodał wi-
cemarszałek województwa.  Za-
pewnił też, że Jedwabne ma w jego 
osobie swego ambasadora i przyja-
ciela we władzach województwa. 

W Jedwabnem  
powstanie obwodnica 

Jak się okazuje, wiernymi ki-
bicami są kobiety, zwłaszcza, gdy 
na bramce stoi syn. Wówczas 
obecność na meczu jest obowiąz-
kowe. 

- Wielka radość, bo zawsze 
kibicowaliśmy drużynie ŁKS-u. 
Ostatnio oglądaliśmy transmisje 
w telewizji, a dzisiaj jest okazja 
na żywo uczestniczyć, więc super 
fajnie spędzony czas – mówiła 
oglądając z zielonych krzeseł grę 
swojego syna Anna Sobieska.

Żółte i czerwone kartki 
Od 13. minuty Orzeł grał 

w dziesiątkę. Wszystko za sprawą 
czerwonej kartki, którą otrzymał 
kolneński bramkarz. W sumie, 
zawodnicy obu drużyn otrzyma-
li jeszcze 6 żółtych kartek. Mimo 
gry w osłabieniu to zawodnicy 
Orła otworzyli wynik spotkania 
strzelając bramkę na początku 
drugiej połowy meczu. ŁKS wy-
równał z karnego w 69 minucie 
spotkania. Minutę później „eł-
kaesiacy” mieli drugą okazję na 
bramkę z karnego, ale jej nie wy-
korzystali.  Emocji nie brakowało. 

W przerwie meczu wicemar-
szałek województwa Marek Ol-
bryś wręczył symboliczne cze-
ki przedstawicielom ŁKS 1926 
Łomża oraz Orła Kolno. Czeki 
były wizualizacją dotacji jakie 
otrzymały obydwa kluby. ŁKS 
zainkasował 80 tys. zł, Orzeł 50 
tys. zł oraz piłki i torby sportowe.

- Te najpoważniejsze prezenty 
to 80 tysięcy dla ŁKS Łomża i 50 
tysięcy dla Orła Kolno. Zespoły 
dostały dofinansowanie z urzędu 
marszałkowskiego. Natomiast te 
drobniejsze to piłki dla obu dru-
żyn i torby sportowe – powie-
dział Marek Olbryś. - Wszystko 

po to, by młodzież z Ziemi Łom-
żyńskiej rozwijała swoje piłkar-
skie talenty. By gra była równie  
znakomita, jak atmosfera tego  
meczu dwóch zaprzyjaźnionych 
drużyn – dodał. 

Drużyna z Kolna również 
otrzymała piłki i torby sportowe 
od włodarza miasta Kolno. 

Mecz przyjaźni
Jeszcze przed spotkaniem 

mecz określano mianem: meczu 
przyjaźni.

- Jest to mecz dwóch od 
dawna zaprzyjaźnionych dru-
żyn - z radością ocenił spotka-
nie Andrzej Duda, burmistrz 
Kolna. - ŁKS Łomża i Orzeł 

Kolno wzajemnie się wspierają 
i darzą szacunkiem. Rywalizacja 
jest na wysokim poziomie, a po 
meczu piłkarze są pozytywnie 
do siebie nastawieni. Ja oczy-
wiście kibicuję drużynie Orłów. 
Niemniej jednak trzymam kciu-
ki także za ŁKS, i mam nadzieję, 
że w następnym sezonie spotka-

my się w wyższej lidze – dodał 
burmistrz.

Kibice z Kolna i z Łomży 
wspólnie dopingowali swoje dru-
żyny. Spotkanie obserwowali 
także samorządowcy, działacze 
sportowi oraz prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski. 

– Wszyscy w Łomży liczy-
my na awans naszej drużyny. 
Ja wierzę, że będzie możliwy 
także dzięki wsparciu miasta. 
Wprowadziliśmy stypendia 
sportowe i nie wycofam się z ta-
kiej formy pomocy dla klubu – 
zapewnił Mariusz Chrzanow-
ski. -Sytuacja w klubie jest już 
stabilna, są środki. Brakuje jesz-
cze wyników, na które wszyscy 
czekamy – z nadzieją dodał 
prezydent.

Niekoniecznie dobry finał, dla Łomży 
Mimo przewagi w ataku, go-

spodarze nie potrafili strzelić ko-
lejnej bramki. Bramkę zdobyli za 
to zawodnicy z Kolna w ostatniej 
akcji meczu, kiedy w doliczonym 
czasie gry wszyscy czekali już na 
gwizdek sędziego kończący spo-
tkanie.

Na trybunach zasiadło kilka-
set osób, co na łomżyńskim sta-
dionie nie zdarzało się ostatnio 
zbyt często. Mecz transmitowała 
na żywo Telewizja Narew, więc 
mieszkańcy naszego wojewódz-
twa otrzymali w sobotni wieczór 
solidną porcję sportowych pił-
karskich emocji.

Strzał w ostatniej minucie  
Orzeł Kolno wygrywa z ŁKS 1926 na łomżyńskim stadionie 



Rozważasz założenie firmy i chciałbyś 
reklamować ją w sieci? A może już 
działasz w biznesie, ale ciągle masz 
mało zamówień? Zapisz się na bez-
płatne szkolenie w projekcie „Cyfrowe 
Podlaskie” i naucz się jak korzystać 
z możliwości social mediów i profe-
sjonalnie i skutecznie prowadzić sku-
teczną kampanię.

Szkolenie jest bezpłatne 
i uczestniczyć może w nim każ-
dy pełnoletni mieszkaniec wo-
jewództwa podlaskiego, który 
prześle formularz rejestracyjny.

Kurs trwa 24 godziny lek-
cyjne i w dobie pandemii reali-

zowany jest, w formie sesji zdal-
nych, w terminach dogodnych 
dla uczestników: rano, po połu-
dniu, ew. w weekendy. Nie trzeba 
więc wychodzić z domu, można 
uczestniczyć w zajęciach w wy-
godnych warunkach domowych.

Podczas szkolenia poruszone 
zostaną następujące tematy:

- Najczęściej wykorzystywa-
ne do promocji kanały social me-
dia.

- Najważniejsze elementy 
skutecznej strategii obecności 
marki w mediach społecznościo-
wych.

- Czym jest persona, dlacze-
go warto od niej zacząć działania 
w social media i jak ją zbudować?

- W jakim celu i jakiego typu 
treści warto publikować na profi-
lu firmy na Facebooku?

- Samodzielne tworzenie pro-
stych grafiki na potrzeby social 
media.

- Dobre praktyki w obszarze 
obsługi klienta w social media.

- Rodzaje kampanii reklamo-
wych oferowanych przez Facebook.

- Konfiguracja kampanii re-
klamowej na Facebooku.

- Prowadzenie profilu na Lin-
kedin i przyciągnięcie uwagi re-
kruterów.

- Zagadnienia z modułu 
E-usługi publiczne i bezpieczeń-
stwo w Internecie.

Projekt „Cyfrowe Podlaskie” 
oferuje również szkolenia:

- E-usługi publiczne i bezpie-
czeństwo w Internecie.

- Hobby i rozwój osobisty on-
line.

- Podstawy obsługi kompute-
ra i Internetu od postaw.

Zapisy na szkolenia prowa-
dzone są poprzez stronę inter-
netową projektu https://cyfro-
wepodlaskie.wrotapodlasia.pl/. 
Tam też znaleźć można więcej in-
formacji.

Informacje uzyskać można 
też drogą telefoniczną pod nu-
merami telefonów: 85 869 11 69, 
888 566 636.

Projekt „Cyfrowe Podlaskie" 
finansowany jest ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020. Projekt 
prowadzony jest przez Departa-
ment Społeczeństwa Informacyj-
nego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego, zaś 
bezpośrednim realizatorem szko-
leń jest firma Open Education 
Group sp. z o.o. Wartość projektu 
wynosi 1 mln zł, a dofinansowa-
nie ze środków unijnych to pra-
wie 826,5 tys. zł.

5aktualności

Wraz z nadejściem wiosny nadszedł 
też czas zieleni i kolorów. Zmiany pej-
zażu dotyczą również naszego mia-
sta. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
rozpoczęło długo wyczekiwany sezon 
nasadzeń na miejskich klombach, 
kwietnikach, rabatach. Kwietne dy-
wany już pojawiają się w Łomży.

Tegoroczne nasadzenia 
w Łomży rozpoczęły się na Placu 
Niepodległości. Wykorzystano 
tam ok. 2200 kwiatów jednorocz-
nych, takich jak begonie czy aksa-
mitki. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej ma również w planach 

posadzić aksamitki, begonie oraz 
mrozy w Parku Jakuba Wagi, na-
stępnie nowymi dekoracjami ro-
ślinnymi przyozdobione zostaną 
miejsca pamięci narodowej na te-
renie miasta.

Tysiące kwiatów i dezynfakcja
Tej wiosny nowością będą 

ronda, między innymi rondo Ta-
bortowskiego na skrzyżowaniu 
ulicy Spokojnej z Piłsudskiego, 
na którym to mieszkańcy na-
szego miasta mogą podziwiać 
krzewy w bliskich nam barwach 
biało-czerwonych. Na Starym 
Mieście pojawią się również wi-

szące donice oraz donice kaska-
dowe, w których zasadzone będą 
pelargonie i mrozy w ilości ok. 
3300 sztuk. Ilość kwiatów jedno-
rocznych zaplanowany do posa-
dzenia w tym roku  wynosi  mniej 
więcej 23 000 sztuk.

Ważne jest nie tylko to co miłe 
dla oka. "W czasach pandemii sta-
wiamy na to co przede wszystkim 
jest sprzyjające zdrowiu" - pod-
kreślają przedstawiciele MPG-
KiM. Miasto systematycznie, co 
tydzień, wykonuje dezynfekcje 
placów zabaw,  aby nawet w prze-
strzeni otwartej dbać o bezpie-
czeństwo mieszkańców. . 

Czas wakacyjny
- Sezon letni będzie prze-

biegał nam pod znakiem piele-
nia – mówi Krzysztof Siedlec-
ki, Kierownik Zakładu Dróg 
i Zieleni w Łomży. -  MPGKiM 
w tym czasie planuje skupić się 

na utrzymaniu w dobrym sta-
nie gotowych już nasadzeń, dba-
jąc o systematyczne podlewanie 
i pielenie roślin. Wbrew pozo-
rom jest tego dużo i to wymaga 
bardzo ogromnej pracy - dodaje 
Krzysztof Siedlecki.

Tysiące kwiatów,  
czyli wiosna z MPGKiM

Kolejne dofinansowanie 
remontu ul. Wojska Polskiego

Ponad 3,8 mln zł otrzyma Miasto Łomża z rezerwy subwencji ogólnej na drogi 
samorządowe na rok 2021, na dalszy remont ulicy Wojska Polskiego. Szacowa-
na wartość inwestycji wynosi 8 mln zł, a jej realizacja planowana jest w drugiej 
połowie bieżącego roku.

Inwestycja dotyczy drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego 
w Łomży na odcinku o długości 514 m. Swoim zakresem obejmuje re-
mont konstrukcji drogi oraz nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, 
dwóch zatok autobusowych, wysepek kanalizujących skrzyżowania. 
W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont kanalizacji desz-
czowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego odprowadzenia wód 
opadowych, polegający na wymianie wpustów oraz pokryw studni ka-
nalizacji deszczowych wraz z montażem pierścieni odciążających.

Ulica Wojska Polskiego zlokalizowana jest w ciągu drogi krajo-
wej nr 61, po której odbywa się ruch tranzytowy, także pojazdów 
ciężkich, o bardzo wysokiej intensywności. Miasto Łomża ze wzglę-
du na wysoki koszt remontu DK 61 zmuszone jest do wykonywa-
nia go etapami. Pozyskanie środków z rezerwy subwencji ogólnej 
w 2021 r. pozwoli na wykonanie kolejnego etapu, który jest już 
przygotowany do realizacji. Remont poprawi bezpieczeństwo użyt-
kowników drogi, wpłynie na komfort użytkowania, poprawi klimat 
akustyczny miasta, przepustowość ruchu oraz wpłynie na zmniej-
szenie poziomu niskiej emisji.

Masz ciekawy pomysł na siebie i chcesz 
spróbować zaistnieć w social mediach?
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- Czuję się jak w domu, a dokładniej 
w domu moich dziadków wypełnio-
nym kurpiowskimi tradycjami i war-
tościami -  powiedział Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa podla-
skiego, który wziął udział nagradza-
niu laureatów Regionalnego Przeglą-
du Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy 
Ludowych. 

Mające długą tradycję wy-
darzenie zazwyczaj odbywa się 
w Zbójnej, ale względy pande-
miczne sprawiły, że zostało prze-
niesione do sali Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Łomży. Tak-
że z tego powodu spotkali się 
tam tylko laureaci głównych na-
gród, a nie wszyscy wyróżnieni. 
Nie było także widzów. Wśród 
patronów i współorganizatorów 
przeglądu Jarosław Cholewicki, 
dyrektor ROK mógł powitać je-
dynie wicemarszałka Marka Ol-
brysia, starostę łomżyńskiego 
Lecha Marka Szabłowskiego oraz 
wójt Zbójnej Elżbietę Parzych.

- Nawet w tym trudnym pan-
demicznym czasie nie zapomnie-
liście o kultywowaniu warto-
ści i tradycji, które wam w życiu 
przyświecają - zwrócił się do lau-
reatów Marek Olbryś. -  Serdecz-
nie wam za to dziękuję w imieniu 
władz województwa. Kurpie to 
niezwykły i odrębny region do-
dający wielu barw pikselowemu 
żubrowi naszego województwa - 
dodał wicemarszałek. 

Podziękowania i gratulacje 
przekazali uczestnikom przeglą-
du starosta Lech Marek Szabłow-
ski i wójt Elżbieta Parzych.       

- Za najcenniejsze uważam 
to, że tworzycie z pasją, a nie 
ze względów komercyjnych - 
stwierdził starosta.

Doskonałym tego przykła-
dem jest Natalia Zadroga, te-

goroczna mistrzyni w kategorii 
solistów instrumentalistów na 
skrzypcach, z grupy dziecięco 
młodzieżowej. 

- Kulturą kurpiowską intere-
suję się od najmłodszych lat. Na-
sze nauczycielki zachęcają nas, 
byśmy brali udział w konkur-
sach kurpiowskich na wycinanki 
czy  recytowanie gadek kurpiow-
skich. Zobaczyłam ogłoszenie 
o nauce gry na skrzypkach wy-
dało się to spełnieniem marzeń. 
Zawsze chciałam nauczyć się na 
nich grać, dlatego się zgłosiłam. 
Bardzo się cieszę, że uczę się kur-
piowskich melodii, bo napraw-
dę je lubię. Są bardzo rytmiczne 
i gdy się je słyszy, od razu che się 
tańczyć – przyznaje Natalia.

Karol Sadłowski z Turo-
śli, zdobywca drugiej nagrody 
w kategorii solistów instrumen-
talistów w grupie dorosłych jest 
podobnego zdania. 

- To się tak zaczęło w 4. kla-
sie szkoły podstawowej. Zoba-
czyłem na tablicy ogłoszenie, 
zapraszające młodzież do zespo-
łu kurpiowskiego, do tańczenia.  
Zaproponowałam koledze, by-
śmy poszli i zobaczyli co się tam 
dzieje. I tak zrobiliśmy. Poszli-
śmy do Ośrodka Kultury w Tu-
rośli, zapisaliśmy się i po roku 
mistrz Jan Kania zaproponował, 
bym zaczął naukę gry na har-
monii pedałowej. Zainteresowa-
łem się tym, i tak gram już od 6 
lat. Dla chcącego nic trudnego. 
Nie mniej jednak odrobina talen-
tu się przyda i czas. Samo z sie-
bie nic nie wyjdzie. Dla mnie to 
niezwykle ważne, bo w ten spo-
sób właśnie kontynuuję  tradycje 
kurpiowskie – tłumaczył Karol.

Wicemarszałek Marek Olbryś 
przypomniał o trwających już 

przygotowaniach do przejęcia 
Skansenu Kurpiowskiego w No-
wogrodzie przez samorząd wo-
jewództwa od samorządu miej-
skiego Łomży

- To będzie nowa jakość. Pod-
trzymywanie i promowanie kul-
tury kurpiowskiej przeniesiemy 
na wyższy poziom  - powiedział 
Marek Olbryś. Poinformował 
też o decyzji marszałka Artu-
ra Kosickiego i całego zarządu 
województwa o przyznaniu Ja-

rosławowi Cholewickiemu Ho-
norowej Odznaki Województwa 
Podlaskiego.

- Najważniejszą dla nas spra-
wa w tym trudnym czasie było 
utrzymanie ciągłości Przeglą-
du, który skupia tak wspaniałych 
twórców. To wielka radość, że 
przy wszystkich ograniczeniach 
udało się i mogliśmy - chociaż 
w skromniejszy sposób - podzię-
kować wszystkim za serce, zaan-
gażowanie i czas oddawany kul-
turze kurpiowskiej - powiedział 
Jarosław Cholewicki.           

Protokół z posiedzenia komi-
sji Regionalnego Przeglądu Ka-

pel, Śpiewaków i Gawędziarzy 
Ludowych.              

Komisja w składzie:
Dariusz Kryszpiniuk – Prze-

wodniczący jury, kierownik Dzia-
łu Animacji Kultury (Podlaski 
Instytut Kultury w Białymstoku – 
Instytucja Kultury Województwa 
Podlaskiego)

Michał Olchowik – członek 
jury, pedagog instrumentalista, 
instruktor ds muzyki ludowej 
(Regionalny Ośrodek Kultury 
w Łomży – Instytucja Kultury 
Powiatu Łomżyńskiego)

Izabela Cierpikowska – czło-
nek jury, instruktor ds folkloru 
(Regionalny Ośrodek Kultury 
w Łomży – Instytucja Kultury Po-
wiatu Łomżyńskiego)

postanowiła przyznać na-
stępujące nagrody i wyróżnie-
nia:

• W kategorii solistów śpiewaków 
– grupa dorosłych:
I nagroda – Eugenia Kuliś z Kru-
szy
I nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi
II nagroda - nie przyznano
III nagroda – Helena Bączek 
z Turośli

• W kategorii zespołów śpiewa-
czych – dorośli:
I nagroda – Zespół Śpiewaczy ze 
Zbójnej – kobiety
I nagroda – Zespół Śpiewaczy 
z Turośli
II nagroda – Kurpiowski Zespół 
Śpiewaczy z Nowogrodu – męż-
czyźni
II nagroda - Męski Zespół Śpie-
waczy ze Zbójnej
II nagroda - Kobiecy Zespół 
Śpiewaczy z Nowogrodu
III nagroda - Zespół Śpiewaczy 
z Kuzi

wyróżnienie – Zespół Śpiewa-
czy z Nowej Rudy
• W kategorii solistów instrumen-
talistów- grupa dorosłych:
I nagroda – Jan Kania z Turośli
I nagroda - Karol Sadłowski 
z Turośli
II nagroda – Mateusz Dziczek 
z Piasutna Żelaznego
III nagroda – Adam Sadłowski 
z Turośli
wyróżnienie – Grzegorz Golan 
z Turośli

W kategorii solistów instrumentali-
stów na harmonii pedałowej - gru-
pa dziecięco- młodzieżowa:
I nagroda - Dawid Sutkowski 
z Turośli
II nagroda – Karol Saciłowski 
z Turośli

• W kategorii solistów instrumen-
talistów na skrzypcach - grupa 
dziecięco- młodzieżowa:
I nagroda – Natalia Zadroga 
z Turośli
II nagroda – Kornelia Bielska 
z Turośli
wyróżnienie:
Julia Lemańska z Turośli
Zofia Muzyk z Turośli
Karolina Nicewicz z Turośli

• W kategorii kapel:
I nagroda – Kapela „Miód na 
serce” z Łomży
II nagroda – Kapela Jana Kani 
z Turośli
wyróżnienie: Kapela Kurpiow-
ska ”Świat akordeonu” z Łomży

• W kategorii gawędziarzy – gru-
pa dziecięco- młodzieżowa:
I nagroda – Bartosz Wawrzyniak 
ze Zbójnej
II nagroda – Kacper Konopka 
z Mątwicy 

Kurpiowska kultura  
mocniejsza od pandemii 
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Czym w sezonie wiosenno - 
letnim zaskoczy Spółdzielnia 
Mleczarska Mlekpol? Jakich 
produktów możemy spodziewać 
się na sklepowych półkach? O tym, 
ale także o jubileuszu 40-lecia 
istnienia SM Mlekpol, planach na 
przyszłość oraz trendach na 2021 
rok z MAŁGORZATĄ CEBELIŃSKĄ, 
dyrektor handlu SM Mlekpol, 
rozmawia Marlena Siok 

Marlena Siok: -  Pani Dyrektor, zdrowa 
żywność oparta na prostych i natural-
nych składnikach to dziś bardzo mod-
ny temat. Przed nami okres wiosenno 
- letni, czas kiedy znacznie chętniej 
sięgamy po produkty lekkie i orzeź-
wiające, ale pełnowartościowe. Jak 
to, co jemy wpływa na nasze samopo-
czucie i co ze swojej gamy produktów 
na lato i wiosnę może zaoferować 
Mlekpol? 

Małgorzata Cebelińska: - To, 
czym się odżywiamy w głównej 
mierze decyduje o naszym zdro-
wiu,  odporności naszych orga-
nizmów. Polacy są coraz bardziej 
świadomi, jak bardzo jest to istotne 
i zwracają uwagę na proste produk-
ty ze znanych źródeł pochodzenia 
i o czystym składzie. Mlekpol od 
lat realizuje te potrzeby. Naszym 
celem jest edukowanie na temat 
wartości, które niesie ze sobą mle-
ko i produkty z niego wytwarza-
ne. Robimy to konsekwentnie po-
przez platformy internetowe. Mam 
tu na myśli chociażby takie cy-
kle jak: „Najlepsze w kuchni” czy 
„Nie jem byle czego”. Tak napraw-
dę mleko towarzyszy nam od po-
czątku życia i dostarcza naprawdę 
wielu bardzo odżywczych i łatwo 
przyswajalnych białek. Stanowi 
doskonałe uzupełnienie zdrowej, 
zbilansowanej diety. Jeśli chodzi 
o odsłony wiosenno - letnie to zga-
dzam się, że kiedy tylko pierwsze 
promyki słońca dotykają naszych 
okien, spożycie kefirów, jogurtów 
i maślanek znacząco się poprawia. 
Widać, że produkty te kojarzą nam 
się z ciepłą pogodą. Widocznie też 
zaspokajają inne potrzeby, jak po-
trzeba orzeźwienia. Lekkostraw-
ny posiłek w ciągu dnia, ale także 
uzupełnienie innych składników 
diety. Warto wiedzieć, że produk-
ty fermentowane dostarczają wie-
lu niezbędnych elementów, które 
wspomagają naszą mikroflorę, tra-
wienie... Dlatego są nam potrzeb-
ne przez cały rok. Proponujemy 
zatem doskonale znane maślan-
ki „Mazurski smak”, ale w nowych 
opakowaniach i butelce „on the go” 
o pojemności 360 mililitrów, a tak-
że 1litr. Kefir, Maślanka Mrągow-
ska są w tym czasie bardzo popu-
larne. Oczywiście chłodnik i mleko 
zsiadłe są szczególnie uwielbiane, 
gdy jest gorąco. Kiedy pojawiają się 
nowalijki, świeże warzywa, chęt-
nie sięgamy po te produkty. W tym 

roku chłodnik wzbogaciliśmy jesz-
cze większą ilością warzyw, więc 
myślę, że to spodoba się wszystkim 
i chętnie po niego sięgniemy.
M.S: - A co jeśli chodzi o wiosenne 
nowości? Czy one w tym roku się po-
jawią? Jeśli tak, jakich nowych pro-
duktów Mlekpolu możemy się spo-
dziewać? 

M.C: - W tym roku proponu-
jemy dużo nowości. Zaczynamy 
od mleka bez laktozy, „świeżego”. 
Bo kiedy jest ciepło faktycznie 
chce nam się pić i łatwo gasić pra-
gnienie właśnie takim produktem 
jakim jest mleko „świeże”. Propo-
nujemy serek o smaku barbecue 
do smarowania. Mamy bardzo 
szeroką gamę serków do smaro-
wania, natomiast ten smak szcze-
gólnie kojarzy się nam z wiosną, 
z grillowaniem. Z takich absolut-
nych hitów i nowości należy wy-
mienić desery maślankowe, które 
są na bazie maślanki. Natomiast 
smaki typu „nata de coco” z ka-
wałkami czekolady, tarta cytry-
nowa czy muffinka jagodowa to są 
"wariacje na znane tematy", któ-
rych teraz chętnie konsumenci 
poszukują.  W bardzo ciekawych 
i ładnych opakowaniach już nie-
długo znajdą się na sklepowych 
półkach. Wprowadzamy wkrótce 
również dipy śmietanowe inspi-
rowane francuskim creme fraiche, 
troszkę odtłuszczone typu light. 
Z takimi popularnymi smakami, 
które polscy konsumenci chętnie 
poszukują. Pracujemy nad gamą 
produktów pod marką „Rol-
mlecz”. Wspomnę, że rozpoczy-
namy dużą akcję marketingową, 
wspierającą całą grupę tych pro-
duktów. Polacy znają „Rolmlecz” 
przede wszystkim z serka wanilio-
wego tzw. z krówką. Jest on ogól-
nopolskim produktem. Postano-
wiliśmy zapoznać konsumentów 
z szeroką gamą produktów pod tą 
marką, i już w tej chwili wprowa-
dzamy na półki z naszymi dystry-
butorami, z naszymi partnerami 
handlowymi pozostałe produkty. 
Taką absolutną nowością będzie 

pitna wersja jogurtu waniliowego, 
dla tych wszystkich, którzy prze-
mieszczają się i chętnie taki pro-
dukt wkładają do torebki, czy do 
samochodu.
M.S: - Czyli marka „Rolmlecz” przeszła 
kompletny lifting? 

M.C: - Tak. To jest bardzo duża 
praca, którą nasz dział marketingu 
realizował od kilu miesięcy. W tej 
chwili jest to już uwieńczenie tych 
prac. Przygotowana została cała 
kampania, wszystkie produkty, 
które funkcjonowały pod tą marką 
mają odświeżoną szatę graficzną. 
Uzupełniliśmy tę gamę o kilka no-
wych podstawowych produktów 
plus jogurt waniliowy, o którym 
już wspomniałam. W tej chwili 
z gamą blisko 40 produktów chce-
my zaistnieć na półkach i zainte-
resować konsumentów tą marką 
z ponad stuletnią tradycją.
M.S: - Po wasze znane produkty 
w kulinarnym programie ,,Doradca 
Smaku” po raz kolejny sięgnął Robert 
Sowa… 

M.C: - Już od kilku lat promu-
jemy nasze produkty w tym pro-
gramie. Jest to śmietana, śmietan-
ka, mleko, ser, mascarpone czy 
serki od smarowania. Robert Sowa 
bardzo ciekawie przedstawia róż-
ne propozycje kulinarne, sposo-
by łączenia składników, mniej lub 
bardziej konwencjonalne. Myślę, 
że te programy są dużą inspiracją 
dla wszystkich gotujących w do-
mach, bo przede wszystkim poka-
zują propozycje na szybkie przy-
gotowanie posiłku, ciekawego, 
artystycznego z użyciem prostych 
składników o prostym składzie 
i wyglądającego smakowicie. 
M.S: - Czyli z produktami Mlekpolu 
można zaskoczyć?

M.C: - Można zaskoczyć 
i my właśnie będziemy to robić. 
Myślę, że ten rok będzie bogaty 
w prezentacje produktów, nowo-
ści, opakowań i ich wizualizacji. 
M.S.: - Pani Dyrektor, SM Mlekpol 
właśnie obchodzi 40-lecie istnienia. 
To doskonały czas na podsumowanie 
i przedstawienie planów na przy-

szłość. Okazuje się, że Polska jest zna-
czącym graczem na rynku europej-
skiego mleczarstwa. Udział eksportu 
w sprzedaży SM Mlekpol w ubiegłym 
roku wyniósł ponad 25 procent. Jak 
ocenia Pani ten wynik? Czy spodzie-
wany jest dalszy wzrost? 

M.C: - 40 lat to kawał historii, 
którą tworzą przede wszystkim lu-
dzie. Zaangażowani pracownicy, 
producenci, którzy dbają o jakość 
dostarczanego do nas surowca, do-
stawcy materiałów, ale również od-
biorcy, którzy pozwalają, żeby te 
produkty znalazły się na półkach 
czy w ich ofercie. Mlekpol dzisiaj 
to 13 wysoko wyspecjalizowanych 
zakładów produkcyjnych, blisko 6 
milinów litrów mleka skupowane-
go dziennie, więc jest to ogromny 
dorobek. Eksport stanowi ponad 
25% naszego obrotu i cały czas się 
rozwija. Dostarczamy nasze pro-
dukty do ponad stu krajów świata 
na różnych kontynentach. Duży 
popyt na mleko i produkty mle-
czarskie w Chinach i krajach azja-
tyckich spowodował, że w ostat-
nich latach skupiliśmy się mocno 
na rozwoju sprzedaży właśnie na 
tych rynkach. Bardzo cieszy nas 
popularność mleka Łaciatego 
w Chinach. Jest to rozpoznawal-
na marka, kojarzy się z bardzo do-
brym smakiem, bezpieczeństwem 
i jakością, co jest bardzo istotne 
dla tych rynków. Chińczycy mogą 
zaopatrywać się w nasze mleko na 
platformach internetowych. Jest 
to najpopularniejsza forma sprze-
daży. Rozwijamy się również na 
rynkach ze specyficznymi wyma-
ganiami, gdzie musimy poznać 
kulturę, oczekiwania, wymagania 
tych społeczeństw. Znajomość 
wszystkich procesów powoduje, 
że mocno współpracujemy z taki-
mi państwami jak Korea, Japonia, 
Kambodża, Pakistan, Indonezja, 
Malezja czy Filipiny. Dostarczamy 
również nasze produkty do krajów, 
gdzie jest liczna społeczność mu-
zułmańska i koszerna, wytwarzając 
produkty zgodnie z wymaganiami 
koszer i halal. Czas pandemii spo-
wodował, że trafiliśmy na rynki, na 
których do tej pory nie funkcjono-
waliśmy, a gdzie rezerwy surow-
ców żywności okazały się niewy-
starczające. Te rosnące możliwości 
eksportu oraz pozytywna dynami-
ka powodują, że śmiało możemy, 
wykorzystując obecne wydajności, 
realizować i rozwijać naszą działal-
ność eksportową na różnych ryn-
kach. Paleta produktów ekspor-
towanych mocno się poszerzyła. 
Historycznie przejęliśmy dużo za-
kładów o różnym profilu produk-
cji, więc w tej chwili oferujemy 
mleko, śmietanki, sery, proszki, 
masło wysoko wyspecjalizowane 
na te wszystkie rynki.  

M.S: - A jakie znaczenie w rozwoju 
eksportu ma nowo wybudowany Za-
kład Produkcji Sproszkowanych Wyro-
bów Mleczarskich w Mrągowie?

M.C: - Proszki są podstawo-
wym produktem eksportowy. 
Wcześniej koncentrowaliśmy się 
na mleku pełnym odtłuszczo-
nym. W tej chwili zakład ten po-
zwala nam przede wszystkim na 
przetworzenie surowca w naszych 
własnych możliwościach, ale też 
przetworzenie w bardziej zaawan-
sowane produkty, które cieszą się 
bardzo dużą popularnością. Jest 
duże zapotrzebowanie na te pro-
dukty, nie tylko w Europie, ale na 
całym świecie. Są to koncentra-
ty białek mleka, koncentraty bia-
łek serwatek, produkty instant, 
więc ta paleta jeszcze bardziej po-
szerzyła naszą konkurencyjność 
i ofertę Mlekpolu. 
M.S: - Pani Dyrektor, na koniec chcia-
łabym zapytać o trendy na 2021 rok. 
Po jakie produkty my Polacy będzie-
my sięgali najczęściej?  

M.C: - Przede wszystkim pan-
demia spowodowała, że wszyscy 
doceniliśmy polskie produkty, 
więc to pochodzenie ma istotne 
znaczenie, co nas bardzo cieszy. 
Ogromne znaczenie ma też lo-
kalność, regionalność i tradycja 
wytworzenia. Są to wartości, któ-
re Polacy docenili i bardzo nas to 
cieszy, bo nasze działania koncen-
trują się właśnie wokół tych tren-
dów. Oczywiście trend prozdro-
wotny, o którym rozmawiałyśmy, 
czyli dbanie o produkty o pro-
stym i czystym składzie, dobrym 
jakościowo. Rozwijają się również 
w dalszym ciągu produkty bez lak-
tozy, więc dla wszystkich, którzy 
mają z laktozą problemy posze-
rzamy naszą ofertę. Mleko Łaciate 
bez laktozy „świeże 2%” pojawi się 
niebawem na półkach sklepowych. 
Również produkty takie jak: dese-
ry, które sprawiają nam najwięk-
szą przyjemność. Chcemy, żeby 
oprócz tych zdrowych wartości, 
było to faktycznie smaczne. Trend 
bez cukru, ten problem może nie 
dotyczy mleczarstwa, aż w takim 
stopniu - właściwie wyłącznie jo-
gurtów i mleczek smakowych - re-
dukujemy zawartość tłuszczu i re-
alizujemy potrzeby konsumentów. 
Bardzo ważnym trendem jest Eko, 
życie w zgodzie z naturą i z pla-
netą. To też nas bardzo cieszy, po-
nieważ konsument coraz częściej 
zwraca uwagę na opakowania: czy 
łatwo poddają się recyklingowi, 
czy wytwarzane są z materiałów 
z odnawialnych surowców. Nasze 
produkty są w takich opakowa-
niach. Komunikujemy to i wypeł-
niamy tę potrzebę, bo produku-
jemy zgodnie ze równoważonym 
rozwojem. Jest to dla nas bardzo 
istotny trend. 

Szereg nowości od Mlekpolu

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.
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Niech Was nie zrazi to, że film jest 

musicalem. Niech Was zachęcą opinie wi-
dzów:

„Dwie godziny cudownej poezji”.
„Genialne, wspaniałe cudowne. Świet-

na fabuła i ta ścieżka dźwiękowa! Kultowy 
film”.

„Jeżeli ktoś jeszcze tego cuda nie wi-
dział, niech nie zwleka i nadrabia zaległość 
jak najszybciej”.

„Nieśmiertelna perełka kina świato-
wego. Mogę to oglądać co tydzień...”

„Hair” to wspaniała historia grupy 
młodych hippisów, którzy żyją w cza-
sie wojny w Wietnamie. Są pacyfistami 
i odmawiają służby wojskowej. Prote-
stują przeciw wysyłaniu żołnierzy na 
śmierć przez polityków, którzy siedzą 
w głębokich, skórzanych fotelach i li-
czą pieniądze. Nie pracują, bo nie po-
trzebują dóbr materialnych. Żyją ciągłą 
zabawą, spacerując po ulicach Nowego 
Jorku. Ich wygląd również jednoznacz-
nie kojarzy się z wyznawanymi przez 
nich zasadami.

Drugim bohaterem filmu jest 
29-letni Claude Hooper Bukowski, 
który opuszcza Oklahomę, by stawić 
się w Nowym Jorku przed komisją woj-
skową. W tanim garniturku, z waliz-
ką w ręku ma niewzruszoną potrzebę 
walki za własny kraj. Rankiem w Parku 
Centralnym spotyka grupę hipisów. Ci, 
zachwyceni jego kowbojskimi umie-
jętnościami, przyjmują go do komuny. 
Bukowski zwraca uwagę na nieznajo-
mą z parku, Sheilę, piękną dziewczynę 
z dobrego domu, w której zakochuje 
się od pierwszego wejrzenia. Okazuje 
się, że nie jest taka grzeczna, jaką udaje 
przed rodzicami, gdyż za zamkniętymi 
drzwiami pokoju popala marihuanę tak 
samo chętnie jak hippisi.

Przywódca hipisów, Berger, który 
spalił kartę powołania do wojska, stara się 
wytłumaczyć przybyszowi bezsens wojny 
w Wietnamie. Jednak Claude nie zamierza 
wymigiwać się od spełnienia obywatel-
skiego obowiązku. Młodzi ludzie posta-
nawiają pokazać mu uroki hipisowskiego 
życia. Znajomość z hippisami na zawsze 
odmieni jego życie.

Reżyser zabiera nas w świat, którego 
dziś już nie znajdziemy. Wyjątkowe war-
tości, przyjaźń i wolność ponad wszystko, 
muzyka i zabawa – to coś, na co dzisiaj 
mało kto może sobie pozwolić. Dzięki 
wciągającej fabule, świetne piosenki w wy-
konaniu samych aktorów stają się jedynie 
atrakcyjnym dodatkiem do filmu. 

Trzeci amerykański film wybit-
nego reżysera Milosa Formana, uro-
dzonego w Czechosłowacji. Forman 
był w 1967 roku zaproszony na jedno 
z pierwszych przedstawień teatralnych 
musicalu „Hair”, który potem odniósł 
oszałamiający sukces na Broadwayu. 
Wywołał wiele kontrowersji. Twór-
ców oskarżano o bezczeszczenie flagi 
USA oraz gorszenie widzów (był to 
pierwszy spektakl, w którym aktorzy 
pojawiali się nago). Zachwycony musi-
calem Forman zapragnął przenieść go 
na duży ekran. Swoje marzenia zreali-

zował dopiero przeszło 10 lat po sce-
nicznej premierze „Hair”, tworząc cie-
pły, choć nie pozbawiony ironii obraz 
dzieci kwiatów. 

W latach 60. XX wieku nastąpiła wiel-
ka eksplozja kultury młodzieżowej. Hipisi 
zrywający z wszelkimi obowiązującymi 
normami, występujący przeciwko wojnie, 
nawołujący do pokoju i miłowania praw-
dy noszą kolorowe stroje, długie włosy, 
obwieszają się naszyjnikami, wisiorkami 
i dzwoneczkami, jeżdżą samochodami po-
malowanymi w kwiaty i słuchają głośnej 
muzyki. Żyją według własnych, nowych 
wzorów i nowych wartości, buntują się 
przeciwko purytańskiemu wychowaniu, 
przemocy, kultowi pieniądza. W oparach 
LSD i innych środków halucynogennych 
oddają się marzeniom o miłości i życiu 
bez wojen.

Hippisi osiągnęli swój cel. Otworzy-
li Ameryce oczy na to, że życie jest pięk-
ne, że nie warto ginąć w imię czyichś 

brudnych interesów, a tym bardziej nie 
warto zabijać ludzi za to tylko, że uro-
dzili się w niewłaściwym kraju. Otwar-
cie oskarżyli rząd o czerpanie korzyści 
z nieszczęścia, cierpienia i zniszczeń na 
cudzym terenie. Nie na darmo w obu 
wersjach „Hair”, filmowej i scenicznej, 
zachowano bardzo ważną wypowiedź 
jednego z bohaterów:

„Chodzi o to, że biali chcą wysłać czar-
nych na wojnę z żółtymi, żeby bronili zie-
mi, którą ukradli czerwonym”.

Zakończenie jest jednym z najbar-
dziej szokujących momentów w dzie-
jach kina, ukazuje zło i tragizm wojen, 
bezradność ludzi wobec systemu oraz 
świadomość, że ciągłe walki tylko dzie-
lą ludzi, zamiast ich łączyć. Doskonała 
muzyka i końcowe „Pozwól zaświecić 
słońcu” nadaje niesamowitej dramatur-
gii i skłania widza do poważnych prze-
myśleń. Dzięki tej scenie, „Hair” stał się 
filmem nieśmiertelnym.

Pewnie nie wiesz...
Film kręcono w październiku 1977 

roku. Premierę miał w 1979 roku.
Zarobił w kinach na świecie 15 milio-

nów dolarów, kosztował 11 milionów.
Podczas produkcji reżyser Milos For-

man przyjął obywatelstwo amerykańskie 
i został mianowany profesorem i szefem 
Wydziału Filmowego na Uniwersytecie Co-
lumbia.

Ponad 20 000 statystów wzięło udział 
w scenach zbiorowych.

Forman po wojnie był w szkole z in-
ternatem. Miał wspólny pokój z Vaclavem 
Havlem, Ivanem Passerem (reżyser) i Jerzym 
Skolimowskim. 

Hair 
TVP Kultura niedziela 21.30

Hair

Kolorowe wyzwolenie
Opowieść – o wolności, przyjaźni, miłości i wojnie – słowami zapadających w ucho piosenek.

Psychol
Stopklatka piątek 22.20

Thriller. Marion okrada pracodawcę i ucieka z łupem. 

Zatrzymuje się na nocleg w niewielkim motelu. Tam 

zostaje zamordowana. Prywatny detektyw bezskutecznie 

usiłuje ustalić tożsamość sprawcy.

Tajemnice Los Angeles
Metro piątek 23.30

Dramat kryminalny. Korupcja, morderstwa i tłumy 

słynnych gwiazd... W takim świecie trzech policjantów 

walczy, by odkryć prawdę o brutalnym masowym 

zabójstwie. Nagrodzony dwoma Oscarami znakomity 

kryminał. 

Uliczny wojownik
TV Puls piątek 23.55

Sensacyjny. Potężny mafioso, generał Bison, porywa 

grupę ludzi i żąda ogromnego okupu. Pułkownik Guile 

(Jean-Claude van Damme) chce uwolnić pojmanych 

zakładników i powstrzymać szaleńca przed podbojem 

świata. 

Ave, Cezar!
Metro sobota 22.45

Komediodramat w gwiazdorskiej obsadzie osadzony 

w ostatnich latach Złotej Ery Hollywood. Film ukazuje 

jeden dzień z życia Eddiego Mannixa (Josh Brolin), który 

musi rozwiązać zagadkę zniknięcia głównej gwiazdy 

kręconego przez niego filmu.

Sayonara
TVP Historia niedziela 21.10

Melodramat. Amerykański major Lloyd Gruver (Marlon 

Brando) stacjonuje na wyspie Honsiu. Żołnierz zakochuje 

się w Japonce. Postanawia walczyć o miłość, choć może 

przez to zaprzepaścić karierę w wojsku.

wybierz  
coś  

dla siebie

Plan gry

Mały problem
Przyjemna komedia familijna wzbudzająca 

śmiech, ale również wywołująca łzy wzruszenia.
Joe Kingman (Dwayne Johnson) jest gwiazdą 

futbolu amerykańskiego. I człowiekiem bez żadnych 
zobowiązań – jego życie wypełniają głównie trenin-
gi, przygotowania do meczów, mecze, a po meczach 
huczne imprezy z kumplami i pięknymi dziewczy-
nami. Bogaty, sławny i zniewalająco przystojny gro-
madzi wokół siebie wianuszek zauroczonych nim 
kobiet. Ma wielki, piękny i luksusowo wyposażony 
apartament, w którym mieszka sam z wiernym psem 
Spike’em. Jego jedynym marzeniem jest zdobycie 
mistrzostwa ligi NFL – i nawet opracował tytułowy 
„plan gry”, który ma go do tego doprowadzić.

Ale pewnego dnia przed drzwiami apartamentu 
Kingmana staje 8-letnia dziewczynka Peyton (Madi-
son Pettis). Twierdzi, że jest jego córką – a co więcej 
– ma na to oficjalne dokumenty! Dla gwiazdy NFL 

to ciężki szok: kompletnie nie wie, co ma teraz zro-
bić… Dziewczynka wywraca wszystko do góry no-
gami.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 148 milionów do-

larów, kosztował 22 miliony.
Produkcja opóźniła się na kilka miesięcy po tym, 

jak Dwayne Johnson naderwał sobie ścięgno Achillesa 
podczas treningu.

W role buldoga Spike'a wcielały się dwa psy: Tubbs 
i Tank.

Dwayne Johnson chciał, aby jego postać była fanem 
Elvisa Presleya i zasugerował to scenarzystom, którym 
to sie spodobało. Johnson w prywatnym życiu jest wiel-
kim fanem Elvisa, a większość pamiątek po królu roc-
ka, które widzimy na filmie, w rzeczywistości należy do 
aktora.

Aby skłonić psa do polizania dłoni Dwayne'a, po-
smarowano ją pastą z tuńczyka.

Plan gry
TV Puls niedziela 17.50

Oparta na faktach historia uznanego 
na arenie międzynarodowej tancerza 
Pierra Dulaine’a, którego uczniowie 

odnosili sukcesy na międzynarodowych 
konkursach.

Po zakończeniu kariery Dulaine (Antonio Ban-
deras) zostaje instruktorem tańca w jednej ze szkół 
publicznych w Nowym Jorku. Jego uczniowie to 
w przeważającej większości trudna młodzież bez 
życiowych aspiracji. Początkowo niechętni młodzi 
ludzie z czasem odkrywają magię tańca, przełamują 
wewnętrzne bariery i ćwiczą fokstrota, rumbę, walca, 
tango. Łącząc klasykę z nowoczesnym, żywiołowym 
hip-hopem, kreują nowy styl, który mają szansę za-
prezentować na prestiżowych zawodach tanecznych.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 66 milionów dola-

rów, kosztował 30 milionów.

Młodzi aktorzy pracowali z prawdziwym Pierrem 
Dulainem i uczyli sie jego sposobu tańca.

Antonio Banderas odrzucił propozycję grania roli 
Pierre'a, po tym jak przeczytał scenariusz i zdał sobie 
sprawę, że cały film jest o tańcu towarzyskim. Po spo-
tkaniu z prawdziwym Pierrem, obejrzeniu filmu doku-
mentalnego, Banderas zmienił zdanie.

W 2012 roku Dulain wrócić do Jaffy, gdzie się 
urodził, i uczył tańca dzieci żydowskie i palestyńskie, 
uczył jak „tańczyć z wrogiem”. Pracował z dziećmi 
z autyzmem i zespołem Downa w USA oraz z doro-
słymi w klinikach psychiatrycznych w Genewie, gdzie 
lekarze i opiekunowie tańczyli ze swoimi pacjenta-
mi, a także w schronisku dla dorosłych bezdomnych 
w Arizonie. „Pacjenci znów poczuli się normalnie, 
odzyskali poczucie własnej wartości i godności. A to 
wszystko dlatego, że zostali potraktowani jak damy 
i dżentelmeni, bo tylko tacy ludzie mogą zajmować 
się tańcem towarzyskim”. 

Wytańczyć marzenie
TVN7 piątek 20.00

Wytańczyć marzenie

Nowy 
styl



HALO TV NA WEEKEND   28–30.05
Niech Was nie zrazi to, że film jest 

musicalem. Niech Was zachęcą opinie wi-
dzów:

„Dwie godziny cudownej poezji”.
„Genialne, wspaniałe cudowne. Świet-

na fabuła i ta ścieżka dźwiękowa! Kultowy 
film”.

„Jeżeli ktoś jeszcze tego cuda nie wi-
dział, niech nie zwleka i nadrabia zaległość 
jak najszybciej”.

„Nieśmiertelna perełka kina świato-
wego. Mogę to oglądać co tydzień...”

„Hair” to wspaniała historia grupy 
młodych hippisów, którzy żyją w cza-
sie wojny w Wietnamie. Są pacyfistami 
i odmawiają służby wojskowej. Prote-
stują przeciw wysyłaniu żołnierzy na 
śmierć przez polityków, którzy siedzą 
w głębokich, skórzanych fotelach i li-
czą pieniądze. Nie pracują, bo nie po-
trzebują dóbr materialnych. Żyją ciągłą 
zabawą, spacerując po ulicach Nowego 
Jorku. Ich wygląd również jednoznacz-
nie kojarzy się z wyznawanymi przez 
nich zasadami.

Drugim bohaterem filmu jest 
29-letni Claude Hooper Bukowski, 
który opuszcza Oklahomę, by stawić 
się w Nowym Jorku przed komisją woj-
skową. W tanim garniturku, z waliz-
ką w ręku ma niewzruszoną potrzebę 
walki za własny kraj. Rankiem w Parku 
Centralnym spotyka grupę hipisów. Ci, 
zachwyceni jego kowbojskimi umie-
jętnościami, przyjmują go do komuny. 
Bukowski zwraca uwagę na nieznajo-
mą z parku, Sheilę, piękną dziewczynę 
z dobrego domu, w której zakochuje 
się od pierwszego wejrzenia. Okazuje 
się, że nie jest taka grzeczna, jaką udaje 
przed rodzicami, gdyż za zamkniętymi 
drzwiami pokoju popala marihuanę tak 
samo chętnie jak hippisi.

Przywódca hipisów, Berger, który 
spalił kartę powołania do wojska, stara się 
wytłumaczyć przybyszowi bezsens wojny 
w Wietnamie. Jednak Claude nie zamierza 
wymigiwać się od spełnienia obywatel-
skiego obowiązku. Młodzi ludzie posta-
nawiają pokazać mu uroki hipisowskiego 
życia. Znajomość z hippisami na zawsze 
odmieni jego życie.

Reżyser zabiera nas w świat, którego 
dziś już nie znajdziemy. Wyjątkowe war-
tości, przyjaźń i wolność ponad wszystko, 
muzyka i zabawa – to coś, na co dzisiaj 
mało kto może sobie pozwolić. Dzięki 
wciągającej fabule, świetne piosenki w wy-
konaniu samych aktorów stają się jedynie 
atrakcyjnym dodatkiem do filmu. 

Trzeci amerykański film wybit-
nego reżysera Milosa Formana, uro-
dzonego w Czechosłowacji. Forman 
był w 1967 roku zaproszony na jedno 
z pierwszych przedstawień teatralnych 
musicalu „Hair”, który potem odniósł 
oszałamiający sukces na Broadwayu. 
Wywołał wiele kontrowersji. Twór-
ców oskarżano o bezczeszczenie flagi 
USA oraz gorszenie widzów (był to 
pierwszy spektakl, w którym aktorzy 
pojawiali się nago). Zachwycony musi-
calem Forman zapragnął przenieść go 
na duży ekran. Swoje marzenia zreali-

zował dopiero przeszło 10 lat po sce-
nicznej premierze „Hair”, tworząc cie-
pły, choć nie pozbawiony ironii obraz 
dzieci kwiatów. 

W latach 60. XX wieku nastąpiła wiel-
ka eksplozja kultury młodzieżowej. Hipisi 
zrywający z wszelkimi obowiązującymi 
normami, występujący przeciwko wojnie, 
nawołujący do pokoju i miłowania praw-
dy noszą kolorowe stroje, długie włosy, 
obwieszają się naszyjnikami, wisiorkami 
i dzwoneczkami, jeżdżą samochodami po-
malowanymi w kwiaty i słuchają głośnej 
muzyki. Żyją według własnych, nowych 
wzorów i nowych wartości, buntują się 
przeciwko purytańskiemu wychowaniu, 
przemocy, kultowi pieniądza. W oparach 
LSD i innych środków halucynogennych 
oddają się marzeniom o miłości i życiu 
bez wojen.

Hippisi osiągnęli swój cel. Otworzy-
li Ameryce oczy na to, że życie jest pięk-
ne, że nie warto ginąć w imię czyichś 

brudnych interesów, a tym bardziej nie 
warto zabijać ludzi za to tylko, że uro-
dzili się w niewłaściwym kraju. Otwar-
cie oskarżyli rząd o czerpanie korzyści 
z nieszczęścia, cierpienia i zniszczeń na 
cudzym terenie. Nie na darmo w obu 
wersjach „Hair”, filmowej i scenicznej, 
zachowano bardzo ważną wypowiedź 
jednego z bohaterów:

„Chodzi o to, że biali chcą wysłać czar-
nych na wojnę z żółtymi, żeby bronili zie-
mi, którą ukradli czerwonym”.

Zakończenie jest jednym z najbar-
dziej szokujących momentów w dzie-
jach kina, ukazuje zło i tragizm wojen, 
bezradność ludzi wobec systemu oraz 
świadomość, że ciągłe walki tylko dzie-
lą ludzi, zamiast ich łączyć. Doskonała 
muzyka i końcowe „Pozwól zaświecić 
słońcu” nadaje niesamowitej dramatur-
gii i skłania widza do poważnych prze-
myśleń. Dzięki tej scenie, „Hair” stał się 
filmem nieśmiertelnym.

Pewnie nie wiesz...
Film kręcono w październiku 1977 

roku. Premierę miał w 1979 roku.
Zarobił w kinach na świecie 15 milio-

nów dolarów, kosztował 11 milionów.
Podczas produkcji reżyser Milos For-

man przyjął obywatelstwo amerykańskie 
i został mianowany profesorem i szefem 
Wydziału Filmowego na Uniwersytecie Co-
lumbia.

Ponad 20 000 statystów wzięło udział 
w scenach zbiorowych.

Forman po wojnie był w szkole z in-
ternatem. Miał wspólny pokój z Vaclavem 
Havlem, Ivanem Passerem (reżyser) i Jerzym 
Skolimowskim. 

Hair 
TVP Kultura niedziela 21.30

Hair

Kolorowe wyzwolenie
Opowieść – o wolności, przyjaźni, miłości i wojnie – słowami zapadających w ucho piosenek.

Psychol
Stopklatka piątek 22.20

Thriller. Marion okrada pracodawcę i ucieka z łupem. 

Zatrzymuje się na nocleg w niewielkim motelu. Tam 

zostaje zamordowana. Prywatny detektyw bezskutecznie 

usiłuje ustalić tożsamość sprawcy.

Tajemnice Los Angeles
Metro piątek 23.30

Dramat kryminalny. Korupcja, morderstwa i tłumy 

słynnych gwiazd... W takim świecie trzech policjantów 

walczy, by odkryć prawdę o brutalnym masowym 

zabójstwie. Nagrodzony dwoma Oscarami znakomity 

kryminał. 

Uliczny wojownik
TV Puls piątek 23.55

Sensacyjny. Potężny mafioso, generał Bison, porywa 

grupę ludzi i żąda ogromnego okupu. Pułkownik Guile 

(Jean-Claude van Damme) chce uwolnić pojmanych 

zakładników i powstrzymać szaleńca przed podbojem 

świata. 

Ave, Cezar!
Metro sobota 22.45

Komediodramat w gwiazdorskiej obsadzie osadzony 

w ostatnich latach Złotej Ery Hollywood. Film ukazuje 

jeden dzień z życia Eddiego Mannixa (Josh Brolin), który 

musi rozwiązać zagadkę zniknięcia głównej gwiazdy 

kręconego przez niego filmu.

Sayonara
TVP Historia niedziela 21.10

Melodramat. Amerykański major Lloyd Gruver (Marlon 

Brando) stacjonuje na wyspie Honsiu. Żołnierz zakochuje 

się w Japonce. Postanawia walczyć o miłość, choć może 

przez to zaprzepaścić karierę w wojsku.

wybierz  
coś  

dla siebie

Plan gry

Mały problem
Przyjemna komedia familijna wzbudzająca 

śmiech, ale również wywołująca łzy wzruszenia.
Joe Kingman (Dwayne Johnson) jest gwiazdą 

futbolu amerykańskiego. I człowiekiem bez żadnych 
zobowiązań – jego życie wypełniają głównie trenin-
gi, przygotowania do meczów, mecze, a po meczach 
huczne imprezy z kumplami i pięknymi dziewczy-
nami. Bogaty, sławny i zniewalająco przystojny gro-
madzi wokół siebie wianuszek zauroczonych nim 
kobiet. Ma wielki, piękny i luksusowo wyposażony 
apartament, w którym mieszka sam z wiernym psem 
Spike’em. Jego jedynym marzeniem jest zdobycie 
mistrzostwa ligi NFL – i nawet opracował tytułowy 
„plan gry”, który ma go do tego doprowadzić.

Ale pewnego dnia przed drzwiami apartamentu 
Kingmana staje 8-letnia dziewczynka Peyton (Madi-
son Pettis). Twierdzi, że jest jego córką – a co więcej 
– ma na to oficjalne dokumenty! Dla gwiazdy NFL 

to ciężki szok: kompletnie nie wie, co ma teraz zro-
bić… Dziewczynka wywraca wszystko do góry no-
gami.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 148 milionów do-

larów, kosztował 22 miliony.
Produkcja opóźniła się na kilka miesięcy po tym, 

jak Dwayne Johnson naderwał sobie ścięgno Achillesa 
podczas treningu.

W role buldoga Spike'a wcielały się dwa psy: Tubbs 
i Tank.

Dwayne Johnson chciał, aby jego postać była fanem 
Elvisa Presleya i zasugerował to scenarzystom, którym 
to sie spodobało. Johnson w prywatnym życiu jest wiel-
kim fanem Elvisa, a większość pamiątek po królu roc-
ka, które widzimy na filmie, w rzeczywistości należy do 
aktora.

Aby skłonić psa do polizania dłoni Dwayne'a, po-
smarowano ją pastą z tuńczyka.

Plan gry
TV Puls niedziela 17.50

Oparta na faktach historia uznanego 
na arenie międzynarodowej tancerza 
Pierra Dulaine’a, którego uczniowie 

odnosili sukcesy na międzynarodowych 
konkursach.

Po zakończeniu kariery Dulaine (Antonio Ban-
deras) zostaje instruktorem tańca w jednej ze szkół 
publicznych w Nowym Jorku. Jego uczniowie to 
w przeważającej większości trudna młodzież bez 
życiowych aspiracji. Początkowo niechętni młodzi 
ludzie z czasem odkrywają magię tańca, przełamują 
wewnętrzne bariery i ćwiczą fokstrota, rumbę, walca, 
tango. Łącząc klasykę z nowoczesnym, żywiołowym 
hip-hopem, kreują nowy styl, który mają szansę za-
prezentować na prestiżowych zawodach tanecznych.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 66 milionów dola-

rów, kosztował 30 milionów.

Młodzi aktorzy pracowali z prawdziwym Pierrem 
Dulainem i uczyli sie jego sposobu tańca.

Antonio Banderas odrzucił propozycję grania roli 
Pierre'a, po tym jak przeczytał scenariusz i zdał sobie 
sprawę, że cały film jest o tańcu towarzyskim. Po spo-
tkaniu z prawdziwym Pierrem, obejrzeniu filmu doku-
mentalnego, Banderas zmienił zdanie.

W 2012 roku Dulain wrócić do Jaffy, gdzie się 
urodził, i uczył tańca dzieci żydowskie i palestyńskie, 
uczył jak „tańczyć z wrogiem”. Pracował z dziećmi 
z autyzmem i zespołem Downa w USA oraz z doro-
słymi w klinikach psychiatrycznych w Genewie, gdzie 
lekarze i opiekunowie tańczyli ze swoimi pacjenta-
mi, a także w schronisku dla dorosłych bezdomnych 
w Arizonie. „Pacjenci znów poczuli się normalnie, 
odzyskali poczucie własnej wartości i godności. A to 
wszystko dlatego, że zostali potraktowani jak damy 
i dżentelmeni, bo tylko tacy ludzie mogą zajmować 
się tańcem towarzyskim”. 

Wytańczyć marzenie
TVN7 piątek 20.00

Wytańczyć marzenie

Nowy 
styl
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Odwet
TV Puls sobota 22.05

Odwet

Nieuchwytny
Bruce Wills i Frank Grillo w sensacyjnym filmie „Odwet” będą mu-

sieli połączyć swoje siły, aby złapać przestępcę i wymierzyć sprawiedli-
wość. Co wyniknie z tego duetu? 

Jacob (Grillo) pracuje jako menadżer banku. Pewnego 
dnia w jego miejscu pracy dochodzi do brutalnego napadu, 
w którym ginie jeden z jego współpracowników. Mężczy-
zna nie może otrząsnąć się po tragicznym wydarzeniu, 
dlatego zamierza za wszelką cenę namierzyć napast-
nika. W tym celu postanawia połączyć siły ze swoim 
sąsiadem – emerytowanym policjantem Jamesem 
(Willis). Partnerzy próbują przewidzieć kolejny ruch 
złodzieja ( Johnathon Schaech), ale mężczyzna wciąż 

pozostaje nieuchwytny. Niespodziewanie porwana 
zostaje żona Jacoba (Olivia Culpo) i jego córka.

Sabotaż

Gdzie są 
pieniądze?

John Wharton (Arnold Schwarzenegger) 
stoi na czele elitarnej jednostki do walki z nar-
kotykami. Jego ludzie gotowi są bez wahania 
skoczyć za nim w ogień. Dzięki ich zaangażo-
waniu udaje się ująć jednego z ważniejszych 
bossów mafii narkotykowej. Niespodziewanie, 
po zakończonej sukcesem akcji, ktoś zaczyna 
w brutalny sposób mordować kolejnych człon-
ków drużyny. W dodatku na Whartona i jego 
ludzi pada podejrzenie przywłaszczenia 10 
mln dolarów mafijnych pieniędzy. Muszą zro-
bić wszystko, by wykryć zabójcę i udowodnić 
swoją niewinność. Wharton postanawia połą-
czyć siły z agentką FBI – Caroliną Brentwood 

(Olivia Williams), aby dowiedzieć się kto tak 
naprawdę odpowiedzialny jest za kradzież 
i śmierć jego ludzi?  

Pewnie nie wiesz...
Reżyser David Ayer twierdzi, że film zo-

stał mocno skrócony przez producentów, którzy 
chcieli typowego filmu akcji, a nie mrocznego 
thrillera. Podobno wersja reżyserska trwała pra-
wie 3 godziny.

Arnoldowi Schwarzeneggerowi bardzo nie 
podobała się fryzura, którą musiał nosić w tym 
filmie.

Fabuła została luźno oparta na klasycznej 
powieści Agaty Christie „I nie było już nikogo”. 
To najpopularniejsza książka pisarki, dawniej 
znana pod tytułem „Dziesięciu małych murzyn-
ków”. 

Sabotaż
TV Puls piątek 20.00

Morderczy występ

Perkusista komandos
Amerykańska piosenkarka Venus ma wystąpić jako gwiazda 

podczas charytatywnego koncertu organizowanego w Moskwie. 
Gościem honorowym tej niecodziennej imprezy jest prezydent Ro-
sji Alexander Petrov. Towarzyszą mu jego dwie nastoletnie córki. 
Uczestnictwo głowy państwa w otwartym wydarzeniu kulturalnym 
stwarza idealne warunki dla terrorystów. Niespodziewanie spokoj-
ny koncert staje się krwawą jatką zorganizowaną przez uzbrojonego 
zamachowca. Ku zaskoczeniu wszystkich okazuje się, że perkusista 
zespołu, Joe (Dolph Lundgren), jest także byłym komandosem. 
W tej sytuacji on i młody agent FSB wspólnie stawiają czoła grupie 
niebezpiecznych, gotowych do ataku napastników.

Pewnie nie wiesz...
Dolph Lundgren potrafił grać na perkusji, gdy ma wolny czas lubi 

także śpiewać. Drugą jego pasją są języki: oprócz szwedzkiego, płynnie 
mówi także po angielsku i hiszpańsku. Porozumiewa się po francusku, 
niemiecku i japońsku.

Film kręcono w Moskwie i Sofii.
Morderczy występ
TV 6 piątek 22.55
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Polski Ład to plan Rządu Zjednoczonej 
Prawicy na  odbudowę życia społecz-
nego i  gospodarczego po  pandemii. 
Program składa się z dziesięciu ob-
szarów i dotyczy najważniejszych 
aspektów życia Polaków. Są to: Plan 
na zdrowie, Uczciwa praca – godna 
płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom 
w centrum życia, Polska – nasza zie-
mia, Przyjazna szkoła i kultura na 
nowy wiek, Dobry klimat dla firm, 
Czysta energia – czyste powietrze, 
CyberPoland 2025 i  Złota jesień życia. 

 
Złota jesień życia to część 

programu obejmująca zapowiedź 
pewnych rozwiązań na rzecz 
osób starszych. W oczekiwaniu 
na szczegóły wdrażania i reali-
zacji proponowane przez Rząd 
warto zapoznać się z zapisami do-
kumentu oraz z opinią dr Rafała 
Bakalarczyka (Senior Hub. Insty-
tut Gospodarki Senioralnej), któ-
ry przyjrzał się z bliska wszyst-
kim 11 punktom programowym 
i poddał je wstępnej ocenie. 

Emerytury bez podatku do 2500 zł

„W ramach reformy systemu 
podatkowego emerytury i renty 
zostaną podwyższone o wyso-
kość podatku dla świadczeń do 
poziomu 2500 PLN. To ozna-
cza, że przeciętny emeryt będzie 
otrzymywał nawet 2000 PLN 
rocznie więcej”.

Postulat w podobnym kształ-
cie pojawiał się wcześniej ze 
strony Polskiego Strony Ludo-
wego, jednak rządzący odnosili 
się do niego z rezerwą. Szerszą 
konsekwencją tej reformy jest 
zapowiedź zmian w systemie fi-
skalnym polegającym na zwięk-
szeniu kwoty wolnej od podat-
ku do 30 tys. złotych. Gdyby do 
tego doszło od strony czysto fi-
nansowej zyskają na tym emery-
ci i to nie tylko najubożsi, ale tak-
że ci w trochę lepszej, choć nadal 
skromnej sytuacji ekonomicznej. 
Na razie nie ma gwarancji czy, 
kiedy i w jakim kształcie wejdą 
w życie obecne zapowiedzi.

Elastyczna praca dla osób w wieku 
przedemerytalnym

Osoby w wieku 55+ będą 
miały możliwość zatrudnienia 
w mniejszym wymiarze czasu 
pracy. Będzie to motywacją do 
wydłużania okresu aktywności 
zawodowej, ponieważ „senior 
osiągając wiek emerytalny, nie 
będzie stawał przed wyborem: 
albo praca w pełnym wymiarze 
godzin, albo emerytura”.

Rząd widzi potrzebę wspiera-
nia aktywności zawodowej osób 
starszych, ale także dostosowania 
czasu pracy emerytów do ich sy-
tuacji rodzinnej, życiowej i zdro-
wotnej. 

Zerowy PIT dla osób pracujących po 
osiągnięciu wieku emerytalnego

Nowym instrumentem za-
chęcającym do kontynuacji pra-
cy po osiągnięciu wieku emery-
talnego jest PIT – 0 dla Seniora. 
„Pracownicy, którzy osiągną wiek 
emerytalny 60/65 lat i nie przej-
dą na emeryturę, lecz zdecydują 
się kontynuować pracę, nie za-
płacą podatku dochodowego (do 
poziomu progu podatkowego), 
co zwiększy ich pensję netto („na 
rękę”), a dzięki dalszej aktywno-
ści na rynku pracy powiększą wy-
sokość przyszłej emerytury”.

Jeżeli osoba, której przysłu-
gują świadczenia emerytalne, 
postanowi kontynuować karierę 
zawodową, nie  zapłaci podatku 
po  podjęciu pracy. Jest tylko je-
den warunek: emeryci będą mo-
gli pracować bez podatku, jeżeli 
nie będą pobierali emerytury.

Program Aktywność+ 

„Aktywność+ to nowy pro-
gram dla seniorów, który będzie 
realizowany w latach 2021-2025. 
Za pomocą środków z programu 
będą finansowane działania jed-
nostek samorządu terytorialne-
go, organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów, mające 
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Moja matko  
ja wiem

Moja matko ja wiem tyle nocy  
nie spałaś
Gdym opuszczał mój dom aby iść 
w obcy świat
I na szczęście dalekie skromny dar
lniany ręcznik mi dałaś
Haftowany przez ciebie 
i wzorzysty jak kwiat
I na szczęście dalekie skromny dar
lniany ręcznik mi dałaś
Haftowany przez ciebie 
i wzorzysty jak kwiat
Na nim kwitną do dziś tulipany 
i wiśnie
Żywa jest kwiatów woń śpiew 
słowika wśród bzów
I jedyny na świecie drogi mi trochę 
smutny twój uśmiech
Nade wszystko kochane twe oczy 
są tu
I jedyny na świecie drogi mi trochę 
smutny twój uśmiech
Nade wszystko kochane twe oczy 
są tu
Gdy mi smutno i źle idę w leśną 
gęstwinę

W szumie krzewów i traw 
wspomnę te dawne dni

Na zwalonym przez burzę starym 
pniu
lniany ręcznik rozwinę
Wtedy wraca twa miłość matczyna 
i szczęście i łzy
Na zwalonym przez burzę starym 
pniu
lniany ręcznik rozwinę
Wtedy wraca twa miłość matczyna 
i szczęście i łzy

Andrij Małyszka (ukraiński);  
autor tłumaczenia nieznany  

(polski)

Dzień Matki
W ten piękny dzień chciało-

by się powiedzieć ciepłe słowo, 
wyśpiewać Twoją dobroć, odda-
nie, wierność, miłość. I powiem 
prosto, i szczerze: Kocham Cię 
Mamo. 

Dlaczego w domu staje się 
inaczej choć niby wszystko jest 
tak samo?

- Bo o tej porze wraca z pracy 
mama, i już jest dobrze. Jest we-
soło, choćby niebo było zachmu-
rzone, kłopotów się nazbierało, 
Ty uśmiechasz się do nas zawsze. 
Twoja wierna dłoń wspiera nas 
w chwili zwątpienia. 

Mama, to nasza podpora 
w smutku. Dzięki niej wszystko 

się jakby odmienia. Cieszy się 
z naszych sukcesów, dzieli z nami 
porażki, smutne odcienie dni na-
szego życia. Jakże często odczu-
wamy, że z radością oddaje nam 
swoje serce, jest z nami.

„Jeśli masz czyjeś serce, 
masz dom na każdym miejscu, 
na którym staniesz. 

Słowa miłości, myśli czułe 
są z tobą nieustannie.

I nawet w obcym kraju 
one twój sen osłaniają 
jak liść róży gniazdo nieduże”

-J. Brzostowska

Życie nasze jest przemijające. 
Nadchodzą smutne chwile, kiedy 
musimy pożegnać się z kochanymi 
osobami, ale to nic, że czas 
przemija… miłość nie ustaje
„Aby kochać, trzeba umieć żyć 
miłością wspomnień, przeżyć 
i osób. Powracać do osób drogich”.

- Ks. K. Pawlina

I dziś w ten piękny dzień – 
Dzień Matki wracam do Cie-
bie Mamo! W mym sercu na 
zawsze przetrwały Twoje sło-
wa, rady. Twój cały obraz, i głos 
Twój do żadnego na świecie 
niepodobny. 

I dziś Mamo, chociaż już Cie-
bie nie ma, to w dniu Twojego 
święta pragnę podziękować za to, 
że byłaś przy mnie, towarzyszyłaś 
mi w chwilach szczęścia, i wtedy 
gdy potrzebowałam Twojej mat-
czynej rady. 

„Dni były pełnie Ciebie i my, jak 
Ty ciepłe,
i każda radość miała Twój głos, 
Twoje imię. 
Nie wiedziałam co znaczyć 
nienawidzić i cierpieć.
Byłam z Tobą, Ty byłaś przy 
mnie” 

E. Szymański 

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA 

Polski Ład dla seniorów
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Żółwim krokiem  
ku lepszemu 

Koronawirus mnie nie pokonał, nie 
zniszczył mnie, choć skutki wciąż odczu-
wam. Widmo zarazy covidowej przepę-
dzili ode mnie lekarze w szpitalu w Au-
gustowie. Koronawirus to wielki cios dla 
narodu. Śmierć zabrała tyle istnień. Stop-
niowo, żółwim krokiem nadchodzi lepszy, 
spokojniejszy czas. Ja po ciężko przebytej 
chorobie staram się wracać do zdrowia.

Staram się otaczać tym co piękne, ko-
jące i inspirujące. Choć tak niewiele mi już 
trzeba, to co obecnie mnie najbardziej cie-
szy to widok wiosennej zieleni, różnorod-

nych kwiatów, przebywanie na otwartej 
przestrzeni, powrót do Dziennego Domu 
Senior Plus, spotkanie ze znajomymi se-
niorami. Biorę od życia co jeszcze mogę, 
bo czas szybko ucieka. Bardzo pragnę też, 
by wreszcie nadszedł czas, bym już bać się 
nie musiała. Żeby całkiem zdjąć maseczki, 
by wrócić do normalności. Obecnie doce-
niam to co mam, a przede wszystkim zdro-
wie. Chęć do życia jeszcze jest, czasu rów-
nież jeszcze trochę zostało. Cenię życie, 
niezależnie od tego czy dzień jest radosny 
czy smutny. Każda pasja, przekonanie do-
bre i złe, długie noce, każda radość, zwąt-
pienie czy samotność, to właśnie moje ży-
cie. I to doceniam.

JANINA GÓRSKA

Klub Seniora MOPS w Łomży mający 
swą siedzibę przy ulicy Mickiewicza 4, 
po wielu miesiącach przerwy, wzno-
wił działalność. Co za radość z tego 
powodu. Klubowicze nie mogli się 
doczekać otwarcia. Z zadowoleniem 
przyjęli tę wiadomość. 

Po długim okresie izolacji 
od kolegów i koleżanek, braku 
zajęć, wreszcie można się spo-
tkać jak za „starych, dobrych 
czasów”.  Klub działa z zacho-
waniem pewnych ograniczeń, 
z przestrzeganiem zasad bezpie-
czeństwa. Wszyscy seniorzy są 
zaszczepieni, ale nadal obowią-
zuje kierowanie się zdrowym 
rozsądkiem. Powoli sytuacja 
wraca do normalności. Nie od-
bywają się uroczystości okolicz-
nościowe ani spotkania klubowe 
czy też tradycyjne wieczorki ta-
neczne gromadzące wiele osób. 
Na to musimy jeszcze poczekać. 
Natomiast można kontynuować 
realizację zainteresowań, rozwi-
jać pasje w małych grupach. Od 
czasu otwarcia, odbyło się kilka 

wypadów rowerowych poza mia-
sto. Zainteresowanych zaprasza-
my do naszej ekipy rowerzystów. 
W każdy piątek o godzinie 10.00 
wyjeżdżamy sprzed klubu na kra-
joznawcze wycieczki po okolicy. 
Możesz do nas dołączyć.

W myśl powiedzenia: 
”w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”, seniorzy dbający o kon-
dycję ćwiczą na powietrzu pod 
okiem instruktora we wtor-
ki i czwartki. Odbyło się kilka 
regularnych prób zespołu Ma-
ryna, przypomnienie stare-

go repertuaru i nauka nowych 
piosenek.

Ponadto przychodzą osoby 
na "pogaduchy", opowiadają jak 
każdy przeżywał okres izolacji, 
jak sobie radził, jakie przeżył do-
świadczenia w tym czasie. A jest 
co opowiadać. Spotykają się se-

niorzy grający w karty 
i gry planszowe. Można 
przejrzeć prasę i poczytać 
o tym się dzieje w Łomży, 
kraju i na świecie, pody-
skutować na interesujące 
tematy.

Są do dyspozycji ma-
szyny do szycia – ostat-
nio panie szyły sobie za-
słony. Miło popatrzeć jak 
wymieniają się doświad-
czeniami i udzielają sobie 
wzajemnie rad dotyczą-
cych prawidłowego po-
sługiwania się maszyną.

Dla chętnych chcą-
cych odzyskać kondycję, 

a niekoniecznie czujących się na 
siłach proponujemy dołączenie 
do ekipy rowerowej. W klubie sto-
ją rowery stacjonarne, z których 
można skorzystać w każdej chwili.

Klub działa trochę na zwol-
nionych obrotach... ale działa. 
I to jest dla nas najważniejsze. 

Już planuje się wyjazdy. Ze-
spół Maryna 26. maja wyjeżdża 
busikiem na spotkanie integra-
cyjne. Co prawda, znamy się od 
kilku lat, ale od czasu do czasu 
taki wyjazd w plener dobrze nam 
zrobi, aby naładować akumulato-
ry. Akordeon i śpiewniki – obo-
wiązkowo. Pośpiewamy, poska-
czemy i będzie na pewno wesoło.

Na początku czerwca odbę-
dzie się kilkudniowa, autokaro-
wa wycieczka do Jastarni, na Pół-
wysep Helski. Planowana była 
przed pandemią, ale dopiero te-
raz może być zrealizowana. Jest 
też zapowiadany wyjazd do te-
atru, ale to już dalszy termin.

Wszyscy seniorzy są szczę-
śliwi, że wreszcie mogą na miarę 
możliwości mogą korzystać z ży-
cia. Muszą jednak pamiętać, że 
wirus jest jeszcze obok nas i trze-
ba zachować ostrożność, mimo 
że jesteśmy zaszczepieni.

DANUTA WAŚKO

Klub Seniora  MOPS nareszcie działa



na celu zwiększenie aktywności 
seniorów w życiu społecznym 
i zawodowym.”

Z powodu braku szczegó-
łów dotyczących tego programu 
trudno jest ocenić w jakim stop-
niu powielać się będą jego zapisy 
z wcześniej realizowanym pro-
gramem ASOS  i obecnie reali-
zowanym programem Aktywni+, 
który nie obejmuje aktywności 
zawodowej, a tylko społeczną.  
Zatem przedstawianie kompo-
nentu Aktywność+  jako nowej 
jakości może okazać się mylą-
ce, można spodziewać się raczej 
kontynuacji tego co było niż dy-
namicznego rozwoju.  

Korpus wsparcia seniorów 

„Kilkanaście tysięcy wolon-
tariuszy, w tym działacze ponad 
140 środowisk młodzieżowych 
i obywatelskich z całej Polski, 
świadczy codzienną pomoc po-
trzebującym w ramach powoła-
nego Korpusu. Pandemia dała 
początek nowej instytucji pomo-
cowej, w ramach której młodzi, 
pomagając seniorom, mogą za-
razem pozyskiwać nowe kompe-
tencje, m.in. logistyczne i organi-
zatorskie”.

Chodzi tu o pomoc świad-
czoną przez Solidarnościowy 
Korpus Wsparcia Seniorów oso-
bom samotnym, schorowanym 
i mniej sprawnym, na przykład 
w zaopatrzeniu czy w prostych 
czynnościach życia codzienne-
go poza domem. Trudno powie-
dzieć na jakich zasadach miałby 
działać ten – obecnie przewi-
dziany do końca 2021 roku – 
program w przyszłości. Póki co 
nie zostały zarysowane ani ramy 
czasowe, ani finansowe, ani 
wreszcie dokładne cele i zasady 
jego funkcjonowania w dłuż-
szym czasie.

Bezpieczeństwo pod ręką 

Program ma zapewnić zwięk-
szenie bezpieczeństwa seniorów 
poprzez „dofinansowanie zaku-
pu tzw. opasek bezpieczeństwa. 
Umożliwią one proste bądź au-
tomatyczne wezwanie pomocy 
w sytuacji zagrożenia życia lub 
zdrowia. Zapewnią stały kontakt 
i umożliwią zdalną opiekę. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu seniorzy 
wymagający uwagi nie będą mu-
sieli zmieniać swoich codzien-
nych nawyków i pozostaną sa-
modzielni”.

W niektórych miejscach 
w Polsce są już stosowane po-
dobne rozwiązania i są pozytyw-
nie oceniane. Wydaje się jednak, 
że korzystniejsze byłoby objęcie 
osób starszych teleopieką, a pro-
ponowane opaski mogłyby sta-
nowić jedno z narzędzi wykorzy-
stywanych w procesie. 

Czekamy na szczegóły doty-
czące finansowania, dofinanso-
wania czy może refundowania 
zakupu opasek, a także komu by 
ono przysługiwało i w ramach ja-
kich środków. 

Darmowe leki 70+ 

„W związku ze skutecznością 
dotychczasowego programu Leki 
75+(wzrastająca liczba benefi-
cjentów i malejące wydatki osób 
powyżej 75. roku życia na leki) 
chcemy umożliwić korzystanie 
z programu osobom młodszym, 
a w niektórych kategoriach leków 
nawet osobom z grupy 60+”.

Wielochorobowość występu-
jąca u osób starszych powodu-
je zwiększone zapotrzebowanie 
na lekarstwa, a ich zakup stano-
wi znaczne obciążenie budżetów 
domowych. Inicjatywa słuszna, 
ale wydaje się zasadne dokonanie 
korekty w zakresie listy leków ob-
jętych 100% refundacją.

Specjalne placówki łączące 
pokolenia 

„Umożliwimy łatwiejsze two-
rzenie placówek, które łączą 
dzienne domy opieki z przed-
szkolami podobnie jak w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Au-
stralii i Niemczech. Dzięki nim 
dzieci będą rozwijały kompeten-
cje emocjonalne i społeczne, a se-
niorzy zaangażują się w wycho-
wanie najmłodszego pokolenia”. 

Pomysł wartościowy, war-
ty wsparcia i promowania. Jed-

nak nie wiadomo, czy chodzi 
tu o stworzenie systemowego 
rozwiązania, czy może pilotażu 
lub innowacji. Biorąc pod uwa-
gę problemy z rozwojem alter-
natyw dla domów pomocy spo-
łecznej (rodzinne domy pomocy 
czy mieszkalnictwo wspomaga-
ne) rodzi się pytanie, czy mia-
łaby powstać kolejna instytucja 
realizująca pogram czy może 
będzie to kolejny program ce-
lowy, analogiczny do programu 
np. Senior+”? Czekamy na za-
sady działania takiego rozwiąza-
nia, budżet i przewidywaną ska-
lę jego rozwoju. Oby koncepcja 
nie miała marginalnego znacze-

nia dla całego systemu wsparcia 
instytucjonalnego.

Centra usług społecznych dla 
Polaków wracających z zagranicy 

„Centra będą instytucjami ofe-
rującymi kompleksowe wsparcie 
dla osób starszych, które po za-
kończeniu kariery zawodowej za 
granicą chcą powrócić do Polski. 
Centra będą zapewniać całodobo-
wą opiekę, wsparcie w zakresie 
ochrony zdrowia oraz wspomagać 
aktywność społeczną seniorów”. 

Nie bardzo zrozumiałym jest 
fakt objęcia taką pomocą jedynie 
osób powracających z zagranicy 
i tworzenia dla nich osobnych in-
stytucji wsparcia. Zwłaszcza, że nie 
ma pomysłów na reformy systemu 
opieki całodobowej czy ochrony 
zdrowia dla ogółu osób starszych. 

- Czy nie lepiej byłoby po pro-
stu stworzyć dobrze sprofilowa-

ne ścieżki wsparcia dla powraca-
jących z zagranicy osób starszych 
w ramach ogólnych instytucji 
wsparcia seniorów?- zastanawia 
się dr Rafał Bakalarczyk.

Pomoc IT dla seniora 

„Nie wszyscy obywatele mają 
kompetencje i chcą korzystać 
z usług tylko cyfrowo. Stworzy-
my ogólnopolską infolinię admi-
nistracyjną, która pozwoli uzy-
skać informacje o tym, co dzieje 
się ze sprawą załatwianą w każ-
dym urzędzie w Polsce. Dzię-
ki infolinii osoby mniej biegłe 
w usługach cyfrowych będą mo-

gły dowiedzieć się, w jaki sposób 
można załatwić sprawę admini-
stracyjną i zostaną przekierowa-
ne do właściwej instytucji”. 

Czy jednak infolinia wystar-
czy i czy zadziała? Może warto 
pomyśleć o bardziej bezpośred-
nim wsparciu, na poziomie lo-
kalnym, gdzie żyje dana osoba 
starsza. Chodzi tu m.in. o wzmac-
nianie kompetencji cyfrowych, 
a także usprawnianie procedur 
załatwiania różnych spraw, by na-
wet dla mniej sprawnych cyfro-
wo seniorów nie stanowiły one 
bariery nie do przeskoczenia. 

Walka z przemocą domową wobec 
dzieci i rodziców 

„W formie wielu kampanii 
społecznych będziemy pracować 
nad zwiększeniem świadomo-
ści praw ofiar przemocy domo-
wej, zwłaszcza tych najsłabszych 

– kobiet, dzieci i osób starszych, 
a także dostępności wsparcia psy-
chologicznego”.

Ten element programu nie 
dotyczy jedynie seniorów, ale 
wpisanie go do Polskiego Ładu 
pokazuje, że przemoc domowa 
stanowi ważny problem, jest zja-
wiskiem negatywnym i trzeba 
mu publicznie przeciwdziałać.

- Potrzebne jest wzmocnie-
nie procedur reagowania i iden-
tyfikowania przemocy w życiu 
osób starszych, prowadzenie 
odpowiednich działań profilak-
tyczno-prewencyjnych oraz roz-
szerzanie wsparcia psycholo-
gicznego w obliczu zaistnienia 
praktyk przemocowych – twier-
dzi dr Rafał Bakalarczyk.

W podsumowaniu swoich 
rozważań dr Rafał Bakalarczyk 

wskazuje, że konieczna jest kon-
kretyzacja i rozwinięcie zapisów 
programowych, a wręcz opraco-
wanie szerszych pakietów roz-
wiązań problemów społecznych 
dotykających osób starszych. 

- Wszyscy zainteresowani roz-
wojem wsparcia osób starszych 
w realizacji ich praw i podnoszeniu 
jakości ich życia powinni zabiegać 
by sytuacja osób starszych w wielu 
aspektach znalazła miejsce w dal-
szej debacie o Polskim Ładzie – ra-
dzi dr Rafał Bakalarczyk.

Chodzi o to, aby kwestie se-
nioralne nie pozostały w cieniu 
politycznego i medialnego zain-
teresowania rządzących. 

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Opracowano na podstawie artykułu 
eksperckiego „Rozwiązania dla seniorów 
w Nowym Ładzie”, dr Rafał Bakalarczyk, 
https://seniorhub.pl/rozwiazania-dla-se-
niorow-w-nowym-ladzie/
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Początek XX wieku. Brytyjski wojskowy i po-
dróżnik Percy Fawcett przewodził misji, której za-
daniem było wytyczenie granicy pomiędzy Brazylią 
a Boliwią. W sercu amazońskiej dżungli odkrywa 
ślady istnienia nieznanej wcześniej, zaawansowanej 
indiańskiej cywilizacji, która kiedyś zamieszkiwała 
te tereny. Jego rewelacje nie znajdują uznania w gro-
nie naukowców, choć przez wieki Europejczycy 
wierzyli, że w największej na świecie dżungli kryje 
się królestwo El Dorado. Tysiące śmiałków zmarło 
podczas poszukiwań, co utwierdzało naukowców, 
że Amazonia jest wroga wobec ludzkości. Fawcett 
w 1925 roku wyruszył na wyprawę wraz z dwudzie-
stojednoletnim synem, jego przyjacielem i dwoma 
brazylijskimi przewodnikami, chcąc udowodnić ist-
nienie zaginionej cywilizacji, którą nazwał Zexisted 
(Miasto Z). Miał nadzieję, że będzie to jedno z naj-
ważniejszych odkryć w historii.

Pewnie nie wiesz...
Wiedziony ciekawością Fawcetta, antropolog 

Michael Heckenberger z Uniwersytetu we Florydzie, 

dzięki współpracy z tubylcami z plemienia Kuikuro, 
odnalazł pozostałości 28 miast, miasteczek i wsi za-
mieszkiwanych kiedyś (1500 lat temu) przez ok. 50 
000 ludzi na obszarze 20 km kwadratowych.

Film nakręcono na taśmie 35 mm. Sprzęt elektro-
niczny nie dawał rady pracować w dżungli z powodu 
wilgoci. Mechanika działała, technologia cyfrowa nie. 
To wymagało dodatkowych 750 tys. dolarów.

James Grey, reżyser, gotował makaron dla ekipy 
przez większość nocy podczas kręcenia w dżungli.

Charlie Hunnam (Fawcett) i Robert Pattinson 
(filmowy Henry Costin) stracili po około 20 kilogra-
mów, jedząc minimalnie w dżungli. Nie było bowiem 
regularnego zaopatrzenia.

Tom Holland (syn Fawcetta) złamał nos podczas 
ostatniego dnia kręcenia, wykonując salto do tyłu.

Tom Holland musiał nosić sztuczne wąsy, ponie-
waż nie mógł wyhodować własnych z powodu słabego 
zarostu.

Zaginione miasto Z
TVN7 sobota 22.30

Zaginione miasto Z

Królestwo w dżungli

Percival Harrison Fawcett  
(1867 – zm. po 29 maja 1925) − 

brytyjski wojskowy, oficer artylerii 
oraz archeolog, podróżnik.

Złodziejaszki

Szara 
codzienność 

Odwiedzamy ubogie przedmieścia 
Tokio, gdzie w zaniedbanej chatce żyją 
dwie siostry, mąż jednej z nich, ich kilku-
letni syn i sędziwa nestorka rodu. Utrzy-
mują się z emerytury babci, dorywczych 
zajęć i drobnych kradzieży. Spoiwem, któ-
re wszystkich łączy, są mroczne tajemnice, 
a gdy w ich domu pewnego dnia pojawi się 
zaniedbywana dziewczynka z sąsiedztwa, 
ta osobliwa wspólnota jeszcze bardziej się 
umocni. Nieoczekiwane wydarzenie skło-
ni też do zadania fundamentalnego pyta-

nia: czy większą wartość mają więzy krwi, 
czy też związki budowane z własnej woli.

Fabuła „Złodziejaszków” skrywa kilka 
niespodzianek powoli odkrywanych wraz 
z jej rozwojem. Odpowiedzi na pojawiają-
ce się pytania są zaskakujące i stawiają na 
głowie to, co pokazane zostało wcześniej. 

W 2018 roku dramat „Złodziejaszki” 
został nagrodzony Złotą Palmą na festiwa-
lu w Cannes, a także otrzymał nominacje 
do nagród Złoty Glob i BAFTA. Film oraz 
jego twórców i wykonawców doceniła 
zresztą krytyka i jury na całym świecie. 

W 2019 roku „Złodziejaszki” rywali-
zowały o Oscara z polską „Zimną wojną”. 
Wygrała meksykańska „Roma”.

Złodziejaszki
TVP Kultura piątek 20.05

Dobrze się kłamie  
w miłym towarzystwie

Niewinna 
gra

Film w żartobliwym tonie ukazu-
je problemy rodzinne par w średnim 
wieku. Terapeutka Eva i chirurg pla-
styczny Rocco zapraszają do siebie 
na kolację pięcioro starych przyja-
ciół. Wszystko jest już przygotowane: 
stół nakryty, pieczeń w piekarniku. 
W letni, ciepły wieczór w domu mał-
żonków zjawiają się: Cosima i Bianca, 
Lele i Carlotta oraz Peppe. Dla uroz-

maicenia przyjacielskiego spotkania 
rozpoczynają specyficzną zabawę po-
legającą na dzieleniu się między sobą 
treścią każdego SMS-a, e-maila lub 
rozmowy telefonicznej, jakie otrzy-
mują w trakcie spotkania.

Początkowo nikt nie zdaje sobie 
sprawy, że tym samym zdradzają wiele 
swoich najskrytszych tajemnic, ujaw-
niają rodzinne problemy i konflikty. 
Po kilku wiadomościach okazuje się, 
że wieloletni przyjaciele tak naprawdę 
w ogóle się nie znają.

Pewnie nie wiesz...
Film trafił do Księgi Rekordów 

Guinnessa, bo ma najwięcej wersji na-
kręconych w różnych krajach. Powstał 
w Hiszpanii, Meksyku, Korei Południo-
wej, Francji, Węgrzech, Grecji, Chinach, 
Rosji, Armenii, Turcji i Wietnamie.

Polska wersja filmu z 2019 roku 
nosi tytuł: „(Nie) znajomi”. Polsko-
-włoska aktorka filmowa i telewizyjna, 
modelka, Kasia Smutniak, powtórzyła 
swoją rolę Evy w tym filmie i w wersji 
polskiej.

Dobrze się kłamie  
w miłym towarzystwie

TVP Kultura  
sobota 20.00, niedziela 14.30

Czytanie książek 
czyli podpowiadamy,  

po jaką pozycję sięgnąć. 

ELŻBIETA CHEREZIŃSKA „KRÓLOWA”
Jest to świetnie opowiedziana hi-

storia naszych początków z przeło-
mu X i XI wieku. O czasie brzemien-
nym w skutki dla Polski, która przyjęła 
chrzest,  ale również dla Skandyna-
wii i Anglii, dla naszych zachodnich, 
wschodnich i południowych sąsia-
dów w Europie. Piastowie i Wikingo-
wie w jednej powieści. Światy  pogan 
i chrześcijan przenikają się wzajemnie.

Elżbieta Cherezińska pisze powie-
ści historyczne. Wydobywa z mroku 
dziejów, dawnych kronik, sag i legend 
postać królowej, największej heroiny, 
Świętosławy, córki Mieszka.  Królowej 
i matki królów, która była władczynią 
przebiegłą, zuchwałą i mądrą, krzewią-
cą chrześcijaństwo, w głębi duszy po-
zostająca poganką. Pełna miłości dla 
tych, których kochała i nienawiści dla 
nieprzyjaciół, wielkoduszna i okrut-
na. Islandzkie sagi utrwaliły ją jako Si-
gridę Storradę (Dumną).  Porywają-
ca narracja sprawia, że kolejne bitwy, 
wojny, zdrady, przymierza, układają się 
w barwny ciąg fascynujących wydarzeń.

„… Chciałeś, bym była królową 
Szwecji, „ powiedziałam, dobrze oj-
cze”, nie wiedząc, że pierwszy tron po-
ciągnie za sobą drugi, a ten obali trzeci.  
Koronę Norwegii dostałam po tru-
pie tego, z którym chciałam ją nosić. 
Nie, nie rozczulam się, bo wiem, że ty 
w zaświatach nie uroniłeś łzy po moim 
cierpieniu. Raczej spełniłeś triumfalny 
toast za królową trzech królestw.  Nie 
urodziliśmy się wolni, ale czasami wol-
no nam czuć radość z urodzenia. I dzi-
siaj, gdy słońce krwawą łuną zachodzi 
nad poranionym i głodnym, śpiewa-
jącym żałobne pieśni obozem króla 
Henryka pod Poznaniem, czuję dumę 
że jestem Piastówną, córką Mieszka 
i siostrą Bolesława, Świętosławą, Sigri-
dą Storradą, królową trzech północ-
nych tronów.  Bogu, tobie i Dobrawie 
niech będą dzięki, a także mym mę-
żom i kochankowi. AmeN. …"

TERESA RĘBIŚ

'Jest jedno takie serce
Wśród serc wielu tysięcy
I bije wciąż nieprzerwanie
I kocha najgoręcej.
To serce naszej Mamy
Najlepsze w całym świecie.

Dzień Matki jest raz w roku, szczęśliwy 
i pełen uroku. Mamo niech ten dzień usunie 
twe troski w cień.

Początki tego święta sięgają czasów śre-
dniowiecznych, gdzie składano hołd bo-
giniom - matkom płodności i urodzaju. 
Później nastąpiło odejście od tego święta. 
W Europie pojawiło się ponownie w śre-
dniowiecznej angielskiej tradycji. Około 
XVI wieku w środku marca ludność udawa-
ła się na mszę do kościoła matki, czyli ka-
tedry. Było to duże wydarzenie bo szlachta 
pozwalała służbie, a wśród niej były i dzie-
ci, wracać do domów rodzinnych. Dzieci 
z radością w maju wracały w odwiedziny 
do rodziców. Jak legenda głosi dziewczyn-
ki i chłopcy wracając do domów, po drodze 

zrywali polne kwiaty, by wręczyć je swoim 
mamom. I tak święto to skojarzono z mat-
kami.

W małym bukieciku majowe kwiatki
zakwitły wczoraj na Święto Matki.
Przyjmij Droga Mamo od córki i syna 
 te kwiatki,
niech świat będzie piękny nie tylko 
 w Dzień Matki.

Kolejne próby organizowania ob-
chodów tego święta pojawiły się w USA. 
W 1870 roku Julia Howe ogłosiła ,,Mothers 
Day’’. Współczesne święto Dnia Matki przy-
szło ze Stanów. Anna Jarvis w 1907 roku 
podjęła staranie o ustalenie tego święta dwa 
lata po śmierci swojej matki, z którą była 
mocno związana. Tym symbolicznym ge-
stem chciała podziękować jej za trud i tro-
skę włożony w wychowanie. 

W Polsce Dzień Matki przypada na 26. 
maja. To wyjątkowy czas, aby wyrazić swoją 
wdzięczność podziękować za trud włożony 

w wychowanie oraz wykazanie swojej miło-
ści i serdeczności.

Za Twą miłość z serca,
Za trud w wychowaniu mnie
Dziś w Dniu Matki przyjmij proszę
Te życzenia skromne me.
Życzę Tobie Mamo szczerze: 
 zdrowia i radości.
Życzę Ci, by z Twego serca płynął zawsze dar 
 miłości.

W tym dniu matki otrzymują od swo-
ich pociech upominki. Najmłodsi szykują 
prezenty własnej roboty, laurki czy figurki.  
Starsi kupują kwiaty, biżuterię czy słodycze. 
Gdy mama mieszka w tej samej miejsco-
wości lub w pobliżu to należy ją odwiedzić, 
spędzić trochę czasu razem. Zaprosić do ka-
wiarni, na małą czarną czy ciasteczko. Za-
prosić na obiad, zabrać do kina, teatru czy 
na koncert.

Mamo podaj mi rękę niech ją ucałuję.
Dziś Twoje święto - serdecznie winszuję.
Żyj mi Mamo zdrowa, szczęśliwa, wesoła,
Niech Ci żadna troska nie zasmuci czoła.
Niech Ci wszystko wokół radośnie plecie
Kocham Cię, kocham nad wszystko na świecie.

Dla tych mam, których nie ma wśród 
nas zapalamy lampkę, ze smutkiem wspo-
minamy.

Ja jestem tu, Ty jesteś tam.
Tak mi Ciebie Mamusiu brak.
Przyjdź do mnie proszę, przytul mnie mocno
I powiedz cichutko Kocham Cię.

W ten piękny i radosny dzień składamy 
Wam, kochane Mamy najserdeczniejsze ży-
czenia. Długich lat w zdrowiu i szczęściu. 
Wszelkiej pomyślności, spełnienia najskryt-
szych pragnień, samych cudownych chwil 
w życiu. MARIA ROMANOWSKA

Autorzy wierszy są nieznani

Konieczne są zmiany w ochronie zdrowia.  
COVID-19 dobitnie pokazał, jak ważną rolę 
w naszym życiu pełni sprawnie funkcjonujący 
system ochrony zdrowia. 

Doświadczyliśmy, że funkcjonowanie 
kraju i los każdego z nas zależy od sprawno-
ści, fachowości i poświęcenia pracowników 
ochrony zdrowia, za co serdecznie im dzię-
kujemy.  Doświadczyliśmy braku w usprzę-
towieniu, chaosu organizacyjnego syste-
mu. Pandemia uwypukliła stare bolączki, 
niedofinansowanie i brak kadr.  Nakłady na 
ochronę zdrowia muszą wzrosnąć w więk-
szym stopniu niż zakłada obecnie rząd. Na 
sektor ochrony zdrowia wydajemy mniej 
niż inne kraje. Musi ulec poprawie efektyw-
ność leczenia.

Pandemia okazała się okrutna. Śmiertel-
ność naszych rodaków jest nadmiernie wy-
soka.  Ujawnił się brak lekarzy i pielęgnia-
rek, bez których system nie może sprawnie 
działać. Warto szukać dobrych praktyk 

w innych krajach, które mają dobrze zorga-
nizowaną opiekę nad pacjentami. 

Trwająca pandemia jest wyzwaniem 
dla wszystkich, szczególnie dla nas pacjen-
tów. Czas naszego życia liczymy w miesią-
cach, nie latach. W szczególności dotyczy 
to chorób nowotworowych, ze względu na 
lukę diagnostyczną i ograniczony dostęp do 
opieki medycznej, teleporady. Ograniczony 
dostęp do diagnostyki potwierdza niewy-
konanie kontraktów przez szpitale w 2020 
roku. 

Nasze społeczeństwo starzeje się, i coraz 
trudniej jest o zapewnienie dobrej opieki 
osobom starszym, w szczególności w kon-
tekście rosnącej zachorowalności  na cho-
roby cywilizacyjne.  Najczęstszą przyczyną 
zgonów są choroby serca. Ich prawdopodo-
bieństwo rośnie wraz z wiekiem. Starzejące 
się społeczeństwo, szybkie tempo życia, zła 
dieta, brak aktywności fizycznej, nałogi: są 
to czynniki, że liczba chorych na choroby 
serca będzie rosła.

Oprócz wykwalifikowanej kadry, której 
nam brakuje, potrzebne są rozwiązania sys-

temowe, bazujące na nowych lekach. Przed 
nowym wyzwaniem jest przemysł farma-
ceutyczny, terapie i technologie.  Włączenie 
nowoczesnych technologii, które pomogą 
na każdym etapie leczenia.

Rzeczywistość wymaga zmian w syste-
mie opieki zdrowotnej. To nie podlega dys-
kusji. Zmiany należy zrobić przy udziale 
samorządów, regionalnych Izb Lekarskich 
i pielęgniarskich. Zmiany należy rozpocząć 
od podstawowej opieki zdrowotnej. Usta-
lić źródła finansowania ochrony zdrowia. 
Składka zdrowotna powinna być w całości 
przeznaczona na leczenie, a płace realizo-
wane z budżetu państwa. Wymagamy od-
powiedzialności od samorządu, marszałka 
sejmiku czy wojewody.

Kluczem poprawnego działania syste-
mu ochrony zdrowia, są finanse oraz kon-
trola prawidłowego ich wydatkowania. 
Szpitale nie mogą popadać w zadłużenia, 
muszą zniknąć kolejki do lekarzy specjali-
stów. W szczególności dotyczy to osób star-
szych.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Przyszłość ochrony zdrowia

Serce 
matki  
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ostatniego dnia kręcenia, wykonując salto do tyłu.
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zarostu.
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Sezon na misia: Strach się bać

Wilkołak z lasu
Boguś i Elliot powracają! Przed nimi kolejne przygody. Po opo-

wieści jelenia Elliota o potworze z lasu, niedźwiedź Boguś jest pa-
nicznie przestraszony. Elliot postanawia więc pomóc przyjacielowi 
i zwalczyć jego strach. Z pomocą przychodzą mu również inni miesz-
kańcy lasu. Wszyscy rozpoczynają pełną przygód wędrówkę. Co 
z tego wyniknie? Czy Boguś już na zawsze przestanie się bać?

Tom i Jerry: magiczny pierścień

Niewiarygodne!
Ulubieńcy widzów całego świata, słynny duet Tom i Jerry 

znowu w akcji. Młody czarnoksiężnik pozostawia pod opieką 
Toma bezcenny magiczny pierścień. Kot jest przerażony, kiedy 
pierścień wsuwa się na głowę Jerry'ego. No i się zaczyna... Pier-
ścień czarnoksiężnika psoci ile wlezie.

Tom i Jerry: magiczny pierścień
TV4 niedziela 7.25

Aladyn to rozrabiaka, którego domem są ulice 
miasta Agrabah. Księżniczka Jasmine jest córką 
sułtana. Chciałaby poznać świat poza murami pała-
cu, ale jej ojciec jest temu przeciwny. Pewnego dnia 
Aladyn pomaga Jasmine, gdy przebrana za prostą 
dziewczynę odwiedza targowisko. Chłopak z miej-
sca się w niej zakochuje. Zostaje też przypadkowo 

zamieszany w spisek przygotowywany przez nad-
wornego czarnoksiężnika, Jafara, a wkrótce w jego 
ręce trafia niezwykła lampa, w której mieszka dżin 
(Will Smith) .

Aladyn
Polsat piątek 20.00, niedziela 11.00

Woda życia

Zaklęty Zamek
Dawno, dawno temu żył sobie pewien król – Ansgar. 

Kiedy władca zaczął poważnie chorować, nikt, nawet on 
sam, nie wierzył, że przeżyje. Jego synowie byli zrozpacze-
ni. Niespodziewanie od przebywającego w zamku łowcy 
dowiedzieli się, że jest coś, co może uzdrowić króla – to 
woda życia. Jest jednak kłopot, ponieważ bardzo trudno 
ją odnaleźć. Ukryta jest, za niezwykle niebezpiecznym 
Mrocznym Lasem, w Zaklętym Zamku. Synowie wład-
cy– książęta Falk oraz Lennard– postanawiają po kolei 
wyruszyć na poszukiwania magicznego źródełka ukrytego 
w owym zamku. Po drodze czeka na nich wiele niebezpie-
czeństw i pokus. 

Woda życia
TV Puls niedziela 14.15

Aladyn

Czarodziej
z niezwykłej

lampy

Sezon na misia:  
Strach sie bać

TV Puls2 sobota 20.00, 
niedziela 12.30

David nie ma fajnego życia: matka zostawiła go, gdy miał 
pięć lat, z ojcem nie umie się dogadać, w szkole jest na uboczu 
i dostaje wycisk od silniejszych kolegów z klasy. Ale gdy pewne-
go dnia pod Davidem załamuje się lód na środku rzeki, on nie 
tonie, lecz... budzi się w szkolnej bibliotece. W ten sposób chło-
pak odkrywa, że ma dar teleportacji – może w jednej chwili zna-
leźć się w dowolnym miejscu na ziemi. Kilka lat później mieszka 
już w luksusowym apartamencie, który kupił za pieniądze ukra-
dzione z bankowego skarbca i prowadzi ekscytujące życie: wie-
czorem imprezka w klubie, potem wyskok na Fiji, by surfować 
i śniadanie w Rzymie. A wszystko to bez wysiłku i wydatków. 

W wieku 17 lat, na jego drodze staje tajemniczy Roland – 
Paladyn, którego celem jest unicestwienie wszystkich, którzy 
posiadają zdolność teleportacji, inaczej zwanych Skoczkami.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 222 miliony do-

larów, kosztował 85 milionów.
Hayden Christensen grający 

rolę Davida, podczas kręcenia fil-
mu skaleczył prawą dłoń i roz-
ciął prawe ucho.

Eminem podobno miał ofertę zagrania głównej roli. Ale reży-
ser Doug Liman, powiedział, że jak tylko spotkał Haydena Chri-
stensena, zdecydował, że on będzie bohaterem filmu. 

Hayden na planie filmu (2007 rok) poznał aktorkę Rachel 
Bilson (filmowa Millie), z którą był w związku przez 10 lat. Mają 
dziecko, które urodziło się w 2014 roku. 

Ekipie pozwolono przez trzy dni filmować wnętrze Koloseum 
dwie godziny rano i dwie po południu(aby nie przeszkadzać 
turystom) pod warunkiem, że żaden sprzęt nie zostanie po-
stawiony na ziemi. Wykorzystano tylko naturalne światło 
słoneczne.

Jumper

Skocz i kradnij, gdzie chcesz

Jumper
TVN7 niedziela 20.00

Życie Carlita

Tylko 
uczciwość...

Mroczny świat pozbawionych 
skrupułów przestępców, handla-
rzy narkotyków i skorumpowanych 
urzędników państwowych. Świat 
nocnych klubów, podziemnych orga-
nizacji, dużych pieniędzy i brudnych 
interesów. 

Akcja rozgrywa się w Nowym 
Jorku. Grany przez Ala Pacino 
bohater Carlito Brigante jest Por-
torykańczykiem, skazany na 30 lat 
więzienia heroinowym bossem. 
Wychodzi jednak na wolność, 
dzięki sprytnej obronie swego ad-
wokata Dave'a Kleinfelda (Sean 
Penn). Pobyt za kratkami zmienił 
go bardzo, zamierza zerwać z prze-
stępczą działalnością i wstąpić na 
uczciwą drogę. Teraz marzy o jed-
nym – zdobyć 75 tysięcy dolarów, 
które pozwolą mu rozkręcić inte-
res. Początkowo wszystko układa 
się zgodnie z planem. Carlito pro-
wadzi dobrze prosperujący nocny 
klub, którego współwłaścicielem 
jest jego adwokat. Spotyka się 
z dawną sympatią, Gail (Penelo-
pe Ann Miller). Tymczasem Dave 
Kleinfeld popada w poważne tara-
paty. Jego klient, potężny mafioso 
oskarża go o kradzież miliona do-
larów, które dostał na opłacenie 
świadków. Grając na honorze Car-
lita, Kleinfeld wciąga go w swoje 
porachunki z mafią. 

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

64 miliony dolarów, kosztował 30 mi-
lionów.

Al Pacino i Penelope Ann Miller 
mieli romans w czasie kręcenia filmu. 
Miller mówiła o tym głośno w wy-
wiadach. Ale Pacino był w tym czasie 
w związku z Lyndall Hobbs australij-
ską reżyserką i producentką filmową. 
Na premierze filmu Pacino był z Hobbs 
i jak ognia unikał Ann Miller.

Słowo  na „k” pada w filmie 139 
razy.

Al Pacino przez miesiąc uczył sie 
grać w bilard, aby przygotować się do 
swojej sceny.

Życie Carlita
TVP Kultura sobota 23.00

Blade: Mroczna Trójca

Pojedynek  
z Draculą

Wampiry przywracają do życia swe-
go idola, księcia Draculę, który przybiera 
imię Drake (Dominic Purcell). Tylko on, 
w odróżnieniu od pozostałych wampi-
rów, przystosował się do życia w promie-
niach słońca. Ta cecha szczególnie utrud-
nia zadanie łowcom wampirów, takim jak 
słynny, nieustraszony Blade (Wesley Sni-
pes). Drake stanowi dla niego wyjątkowo 
trudny do schwytania cel. Drake tworzy 
misterną intrygę, która sprawia, że to Bla-
de, postrzegany jest przez opinię publicz-
ną jako groźny morderca. Taktyka odnosi 
skutek i FBI pod wodzą agenta Cumber-
landa zaczyna polować na Blade'a. Ten 
może liczyć tylko na wiernych przyjaciół, 
przede wszystkim na swego nauczyciela 
Whistlera (Kris Kristofferson). Pomoc 
ofiarowuje mu córka Whistlera, piękna 
Abigail ( Jessica Biel) i błyskotliwy Han-
nibal King. W walce z wampirami mają 
się sprawdzić nowoczesne technologie, 
nad którymi pracuje niewidomy nauko-
wiec. W końcu dochodzi do otwartego 
starcia.

Pewnie nie wiesz...
Z tej serii wyprodukowano trzy filmy: 

Blade: Wieczny łowca, Blade: Wieczny 
łowca II, Blade: Mroczna Trójca, w rolę 
Blade'a wcielił się w nich Wesley Snipes.

Film zarobił w kinach na świecie 129 
milionów dolarów, kosztował 65 milio-
nów.

Ryan Reynolds musiał zwiększyć o 13 
kilogramów masę mięśniową, aby zagrać 
Hannibala Kinga.

Odtwórca roli Drake'a – Dominic Pur-
cell nie korzystał z usług kaskaderów, wy-
konał wszystkie sekwencje walki mieczem.

Stara barka, której Nocni Łowcy uży-
wają jako swojej kryjówki, była pływającą 
restauracją McDonald's zbudowaną na 
wystawę Expo '86, która odbyła się w Van-
couver.

Było wiele konfliktów na planie między 
Wesleyem Snipesem, a reżyserem Davidem 
S. Goyerem, którego aktor oskarżył, nie-
słusznie, o rasizm. Snipes spędzał więk-
szość czasu na paleniu marihuany w swojej 
przyczepie

Wesley Snipes wypowiada mniej niż sto 
krótkich zdań w filmie.

Blade zabija 42 wampiry.

Blade: Mroczna Trójca
TVP piątek 22.50
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Sezon na misia: Strach się bać

Wilkołak z lasu
Boguś i Elliot powracają! Przed nimi kolejne przygody. Po opo-

wieści jelenia Elliota o potworze z lasu, niedźwiedź Boguś jest pa-
nicznie przestraszony. Elliot postanawia więc pomóc przyjacielowi 
i zwalczyć jego strach. Z pomocą przychodzą mu również inni miesz-
kańcy lasu. Wszyscy rozpoczynają pełną przygód wędrówkę. Co 
z tego wyniknie? Czy Boguś już na zawsze przestanie się bać?

Tom i Jerry: magiczny pierścień

Niewiarygodne!
Ulubieńcy widzów całego świata, słynny duet Tom i Jerry 

znowu w akcji. Młody czarnoksiężnik pozostawia pod opieką 
Toma bezcenny magiczny pierścień. Kot jest przerażony, kiedy 
pierścień wsuwa się na głowę Jerry'ego. No i się zaczyna... Pier-
ścień czarnoksiężnika psoci ile wlezie.

Tom i Jerry: magiczny pierścień
TV4 niedziela 7.25

Aladyn to rozrabiaka, którego domem są ulice 
miasta Agrabah. Księżniczka Jasmine jest córką 
sułtana. Chciałaby poznać świat poza murami pała-
cu, ale jej ojciec jest temu przeciwny. Pewnego dnia 
Aladyn pomaga Jasmine, gdy przebrana za prostą 
dziewczynę odwiedza targowisko. Chłopak z miej-
sca się w niej zakochuje. Zostaje też przypadkowo 

zamieszany w spisek przygotowywany przez nad-
wornego czarnoksiężnika, Jafara, a wkrótce w jego 
ręce trafia niezwykła lampa, w której mieszka dżin 
(Will Smith) .

Aladyn
Polsat piątek 20.00, niedziela 11.00

Woda życia

Zaklęty Zamek
Dawno, dawno temu żył sobie pewien król – Ansgar. 

Kiedy władca zaczął poważnie chorować, nikt, nawet on 
sam, nie wierzył, że przeżyje. Jego synowie byli zrozpacze-
ni. Niespodziewanie od przebywającego w zamku łowcy 
dowiedzieli się, że jest coś, co może uzdrowić króla – to 
woda życia. Jest jednak kłopot, ponieważ bardzo trudno 
ją odnaleźć. Ukryta jest, za niezwykle niebezpiecznym 
Mrocznym Lasem, w Zaklętym Zamku. Synowie wład-
cy– książęta Falk oraz Lennard– postanawiają po kolei 
wyruszyć na poszukiwania magicznego źródełka ukrytego 
w owym zamku. Po drodze czeka na nich wiele niebezpie-
czeństw i pokus. 

Woda życia
TV Puls niedziela 14.15

Aladyn

Czarodziej
z niezwykłej

lampy

Sezon na misia:  
Strach sie bać

TV Puls2 sobota 20.00, 
niedziela 12.30
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Miniony weekend dla Finalistek Miss 
i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 
2021 bez wątpienia należał do tych 
bardzo aktywnych. Na brak zajęć na-
rzekać nie mogły. 

W sobotę z samego rana 
w kompleksie hotelowo-restau-
racyjnym Labirynt w Łomży 
odbyła się pierwsza próba cho-
reograficzna z ich udziałem. Za-
jęcia od sześciu lat, prowadzi 

Marzanna Rutkowska. To dzięki 
niej, scena Miss Ziemi Łomżyń-
skiej pełna jest życia i pozytyw-
nej energii. 

- Zapowiadaliśmy już, że 
w tym toku przygotowujemy 
prawdziwie wakacyjne show, 
pełne kolorowych i barwnych 
elementów i słowa dotrzymamy 
– zapewnia Anna Kurządkow-
ska-Kosińska, organizatorka re-

gionalnego plebiscytu piękności. 
 Po próbie, grupa nastolatek 

miała, pierwsze w tej edycji kon-
kursowej przymiarki kolekcji. 
Dziewczyny otrzymały zestawy 
sportowe od marki Rough Radi-
cal. Efekty sportowych kombina-
cji, zaprezentowane zostaną już 
26 czerwca.

- Co roku, na etapie przygo-
towań do Finału, staram się or-

ganizować akcje społeczne oraz 
charytatywne. W ramach akcji 
społecznej "MISSja Eko-Zie-
mia", Zespół Miss Ziemi Łom-
żyńskiej posprzątał zabytkowe 
Forty w Piątnicy Włościańskiej. 
Dwa tygodnie temu, mieliśmy 
okazję pracować podczas sesji 
zdjęciowej na tym obiekcie. Zo-
baczyliśmy, że jest dość mocno 
zaśmiecony (puste butelki, pusz-
ki, papiery, szkło, opakowania). 
Dziewczyny zgodnie przyznały, 
że tak piękne miejsce, warto po-
sprzątać i dać przykład na to, że 
korzystając z różnego rodzaju 
miejsc, należy zostawiać po sobie 
porządek. Forty są własnością 
prywatną. Jednak ich właściciel 
wiedział o akcji sprzątającej i wy-
raził na nią zgodę. Zebrane przez 
nas nieczystości, zostały odpo-
wiednio zabezpieczone. Będą 
także

poddane segregacji. Zosta-
ną przekazane firmie odbierają-
cej odpady – relacjonuje Anna 
Kurządkowska-Kosińska. 

Sobotnie południe było nie-
zwykłym czasem dla starszej 

grupy finalistek. To właśnie one 
odwiedziły siedzibę Anamed 
Zdrowie w Łomży, gdzie spotka-
ły się z mentorkami, przygotowu-
jącymi je do udziału w konkursie 
od strony psychologicznej. W ra-
mach cyklu spotkań, których fun-
datorem jest Anamed Zdrowie 
- Anna Wokłkowicz, dziewczęta, 
będą miały okazję dowiedzieć się 
czym jest dla nich sukces osobi-
sty i finansowy, zdefiniować swo-
je potrzeby emocjonalne oraz 
materialne, ale przede wszystkim 
poznać siebie wzajemnie. 

- Wszystkie zgodnie przyzna-
ły, że spotkanie pozwoliło im na 
to, aby bliżej poznać swoje wła-
sne wnętrze, otworzyć się na wię-
cej, ale także zobaczyć kim są po-
zostałe uczestniczki

konkursu. Wszystkie dziew-
częta otrzymały w prezencie 
bony na indywidualne zajęcia 
z coachingowe, podczas których 
z pomocą doświadczonych osób 
będą mogły zaplanować swoje 
najbliższe trzy lata – opowiada 
organizatorka Miss i Miss Nasto-
latek Ziemi Łomżyńskiej. 

piękna Łomża

Prezydent Łomży zaprasza do udziału 
w konkursie „Piękno mojej działki”. 
Zgłoszenia trwają do 14 czerwca. 

Pandemia przyczyniła się do 
tego, że jeszcze bardziej zaczęli-
śmy doceniać miejsca, w których 
możemy wypocząć. Jednym z ta-
kich miejsc są ogródki działkowe, 
w które często wkładane jest całe 
serce i lata systematycznej pra-
cy. Kreatywność mieszkańców 
i dbanie o wizualny aspekt dzia-
łek sprawiły, że miasto postano-
wiło docenić starania osób, któ-
re przyczyniają się do tworzenia 
swego rodzaju pięknej wizytówki 
Łomży. 

W ubiegłym roku zorgani-
zowano konkurs „Piękno mo-
jej działki”, który jak się oka-
zało wzbudził bardzo duże 
zainteresowanie wśród łomżyń-
skich działkowców. Prezydent 
Mariusz Chrzanowski widząc za-
angażowanie mieszkańców i ich 
chęć udziału w tego typu kon-
kursach, ogłosił nabór do drugiej 
edycji konkursu. Uczestnicy, któ-
rzy systematycznie dbają o wy-
gląd i estetykę w swoich ogród-
kach działkowych, będą mogli 
przedstawić efekty swej  pracy 
właśnie w tym konkursie. Wszy-
scy zainteresowani mogą prze-
słać zgłoszenia na adres Urzędu 
Miejskiego w Łomży. 

Druga edycja konkursu „Piękno mojej działki”

Finalistki Miss i Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej przygotowują się do gali
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Zgodnie z harmonogramem przedsta-
wionym przez rząd, 21 maja nastąpił 
kolejny etap luzowania obostrzeń. 
Premier Mateusz Morawiecki wspól-
nie z Ministrem Zdrowia Adamem 
Niedzielskim oraz Radą Medyczną, 
postanowił dokonać pewnych zmian 
związanych z łagodzeniem restrykcji. 
Szef rządu zdecydował o przyspiesze-
niu otwarcia kin, teatrów, filharmonii 
i instytucji kultury o osiem dni. 

Od 21 możemy pójść do kina

Kina, teatry, filharmonie 
i opery zgodnie z decyzją rządu 
od 21 maja mogą funkcjonować 
w reżimie sanitarnym. Możliwe 
jest to pod warunkiem udostęp-
nienia widzom nie więcej niż 50 
proc. liczby miejsc. W prakty-
ce oznacza to, że wolne będzie 
co drugie miejsce na widowni. 
Uczestnicy nie mogą tam spoży-
wać napojów lub posiłków oraz 
muszą mieć założone maseczki.

Działalność wznowiły rów-
nież domy i ośrodki kultury oraz 
świetlice, oczywiście pod warun-
kiem zachowania reżimu sanitar-
nego. Zielone światło na otwar-
cie uzyskały także parki rozrywki 
na świeżym powietrzu przy obło-
żeniu nie więcej niż 50 proc. licz-
by miejsc.

Jakie obostrzenia zostały już 
złagodzone?

Przypomnijmy, że od 15 maja 
został zniesiony obowiązek nosze-
nia maseczek na świeżym powie-
trzu. Nadal jednak musimy zakry-
wać usta i nos w pomieszczeniach 
zamkniętych, m.in. w transporcie 
zbiorowym, w sklepach, w koście-
le, w kinie czy teatrze.

Już teraz możemy korzystać 
z obiektów sportowych na świe-
żym powietrzu przy zachowa-
niu limitu 50 osób. Kompleksy 
kryte są dostępne dla zorganizo-
wanych grup dzieci i młodzieży 
przy maksymalnie 50 proc. ob-
łożeniu.

W reżimie sanitarnym otwo-
rzyły się galerie sztuki i muzea, 
z limitem 1 osoby na 15 m2. 
Klienci wrócili do galerii handlo-
wych i sklepów budowlanych, 
a goście mogą skorzystać z usług 
hoteli (przy 50 proc. obłożeniu, 
bez otwartej strefy restauracyj-
nej, wellness&spa).

Można również zorganizo-
wać spotkania lub uroczystości 
na zewnątrz dla 25 osób. Do li-
mitu osób w imprezach okolicz-
nościowych nie wliczają się oso-
by w pełni zaszczepione przeciw 
COVID-19.

Harmonogram luzowania obostrzeń na 
kolejne dni

Już za tydzień będziemy mogli 
zjeść posiłek w restauracji. Teraz 
jest to możliwe tylko na świeżym 
powietrzu, w tzw. "ogródkach". Od 
28 maja otwarta będzie również 
gastronomia wewnętrzna. Waru-
nek? Dystans między stolikami co 
najmniej 1,5 m oraz nie więcej niż 
50 proc. obłożenia. W tym dniu 
wróci również możliwość zorga-
nizowania w lokalu imprezy oko-
licznościowej takiej jak komunia 
czy wesele. W tych wydarzeniach 
będzie mogło wziąć udział maksy-
malnie 50 osób. Do limitu nie wli-
czają się osoby w pełni zaszczepio-
ne przeciw COVID-19.

28 maja zostaną otwarte rów-
nież siłownie, kluby fitness oraz 

solaria przy limicie 1 osoby na 
15m2. Dzień później uczniowie 
szkół podstawowych i średnich 
wrócą do nauki stacjonarnej.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Od początku pandemii 

SARS-CoV-2 do 24 maja liczba 
wszystkich przypadków zaka-
żeń w województwie podlaskim 
wynosi 69003. Oznacza to, że 
w naszym regionie odnotowano 
2,41 proc. wszystkich zakażeń 
koronawirusem w Polsce. Jak 
wynika z danych Ministerstwa 
Zdrowia łączna liczba zgonów 
w woj. podlaskim spowodo-
wanych zakażeniem Covid-19, 
od początku epidemii, wynosi 
2031. Oznacza to, że w naszym 
regionie odnotowano 2,79 proc. 
wszystkich zgonów spowodo-
wanych koronawirusem. Ponad-
to 2116 osób w województwie 
podlaskim znajduje się na kwa-
rantannie. W Łomży 86, nato-
miast w powiecie 36. W wyniku 
zakażenia Covid-19, w łomżyń-
skim szpitalu hospitalizowane 

są 23 osoby, w tym jedna prze-
bywa pod respiratorem. 

Liczba dostępnych łóżek 
szpitalnych dla pacjentów z CO-
VID-19 w województwie pod-
laskim na tę chwilę wynosi 942, 
z czego zajętych jest 220, co 
oznacza, iż wolnych mamy 720 
łóżek. Z kolei liczba dostępnych 
respiratorów w naszym woje-
wództwie wynosi 89. Zajętych 
jest 16, a wolnych 73. Już 580 636 
osoby w województwie podla-
skim zaszczepione zostały pierw-
szą dawką szczepionki przeciwko 
Covid-19. Drugą dawkę przyjęło 
natomiast 175 708 osób. 

Jeśli chodzi o Łomżę, do 
chwili wydania 608 Tygodnika 
Narew w pełni zaszczepione były 
9953 osoby. Natomiast wszyst-
kich szczepień, zarówno pierw-
szą, jak i drugą dawką wykonano 
blisko 35 tysięcy razy.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju 
24 maja Ministerstwo Zdro-

wia poinformowało o zaledwie 
559 zakażeniach koronawirusem. 

Wyłącznie 9 z nich dotyczyło wo-
jewództwa podlaskiego. W wyni-
ku zakażenia Covid-19 zmarło 5 
osób, natomiast na skutek współ-
istnienia koronawirusa i innych 
schorzeń 12 osób. 

Jak informuje Ministerstwo 
Zdrowia spadek liczby pacjen-
tów zakażonych Covid-19 daje 
możliwość szpitalom stopniowe-
go powracania do przyjęć na od-
działach niezakaźnych. 

W minioną niedzielę został 
wypisany ostatni pacjent ze Szpi-
tala Tymczasowego na Stadionie 
Narodowym. Jego działalność 
została zawieszona. Większość 
infrastruktury pozostanie w go-
towości, tak by na wypadek po-
gorszenia sytuacji epidemiolo-
gicznej, w ciągu kilkudziesięciu 
godzin można było przywrócić 
funkcjonowanie placówki. 

Do 24 maja w Polsce wykona-
no 17 941 112 szczepień. Pierw-
szą dawkę przyjęło 12 748 812 
osób, zaś drugą 5 192 300 osób. 
W pełni zaszczepionych jest  
5 597 165 osób.

Stan epidemii. Mniej zakażeń, 
obostrzenia poluzowane 



20 www.narew.infoZiemia Łomżyńska

Zarząd województwa przyznał 50 
tysięcy złotych na inwestycje w sie-
dzibie  Łomżyńskiego Parku Krajobra-
zowego Doliny Narwi w Drozdowie. 
Plany związanych z tym zamierzeń  
dyrektor ŁPKDN Mariusz Sachmaciń-
ski przekazał Markowi Olbrysiowi, 
wicemarszałkowi województwa pod-
laskiego.

Część funduszy przeznaczo-
nych zostanie na poprawę wa-
runków pracy parkowej ekipy 
oraz niezbędne modernizacje 

wokół budynku. Głównym za-
daniem jest jednak gruntowne 
odnowienie ścieżki edukacyjnej 
"Klekotek" w otoczeniu siedziby 
ŁPKDN.    

- Edukacja tu realizowana  
niewątpliwie budzi wrażliwość 
i kształtuje mądrych ludzi, któ-
rzy cenią i chronią przyrodę. 
Jestem pewien, że to zostanie 
w młodych ludziach na długo 
Dolina Narwi to leżąca w pobli-
żu sporego miasta oaza nienaru-

szonej przyrody, a jej tajemnice 
pomagają poznawać prawdzi-
wi specjaliści. Moją rolą, jako 
wicemarszałka zajmującego się 
sprawami ochrony środowiska, 
jest dbanie, aby mieli warunki 
do realizowania tej pięknej misji 
- powiedział wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

Jak wyjaśnił dyrektor Mariusz 
Sachmaciński, ścieżka "Kleko-
tek" powstała przed laty z fun-
duszy programu ochrony bocia-

na białego w Polsce Wschodniej. 
Warunki atmosferyczne jednak 
stopniowo zniszczyły infrastruk-
turę.

- Odwiedza nas każdego roku 
kilka tysięcy uczniów, nauczy-
cieli, studentów, reprezentantów 
organizacji ekologicznych, tu-
rystów. Coraz więcej jest osób 
starszych, m. in. z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Łomży oraz 
gości z niepełnosprawnościami. 
Mają do dyspozycji nie tylko ele-
menty poznawcze, ale także np. 
wiatę i  miejsce na ognisko. Po-
trzeby edukacyjne, rekreacyjne 
czy turystyczne muszą tu zaspo-
kajać w warunkach bezpiecznych 
i estetycznych, a obecnie jest to 
trudne - wyjaśniał potrzebę in-
westycji dyrektor ŁPKDN.

Zresztą nie tylko specjalnie 
przygotowana ścieżka daje w sie-
dzibie parku "lekcję" obcowania 
z naturą. Rozmowę co chwilę za-
głuszał klangor żurawi, wokalne 
popisy kosów czy kukułka. Po 
niebie przemknął samiec wilgi 
odpędzający od gniazda więk-
szego od siebie krogulca. A Ma-
riusz Sachmaciński zapoznał wi-

cemarszałka Marka Olbrysia 
także z jednym z mniej znanych 
aspektów działalności Łomżyń-
skiego Parku Krajobrazowego 
Doliny Narwi. To jedno z nie-
licznych miejsc, gdzie pomoc 
uzyskują ptaki, które ucierpiały 
np. w wyniku kontaktu z ludz-
ką cywilizacją. Podopiecznymi 
"szpitalika" są teraz m. in. młody 
puszczyk bardzo powściągliwie 
przyjmujący posiłki w posta-
ci małych ptaków, które straciły 
życie lub myszy oraz dwa małe 
szpaki. Cały czas z dziobami 
otwartymi w nadziei, że pan Ka-
mil precyzyjnie włoży w żółte 
gardełka larwy mączniaka czy pi-
petę z wodą.         

- To niezwykłe miejsce, gdzie 
człowiek i natura są partnera-
mi. A nie należy zapominać jak 
ogromną siłę promocyjną ma 
natura dla doliny Narwi i całego 
naszego województwa. Od czasu 
premiery filmu Zdzisława Folgi 
o czterech porach roku w Łom-
żyńskim Parku w całym kraju 
otrzymuję gratulacje i głosy za-
chwytu - powiedział wicemarsza-
łek Marek Olbryś.  

Legendarny Jan z Kolna. Żeglarz, któ-
ry miał dotrzeć do Ameryki przed Ko-
lumbem. Jak było w rzeczywistości? 
Niech rozstrzygną historycy. Miesz-
kańcy Kolna jednak wierzą, że po-
dróżnik, który mógł wyprzedzić w wy-
ścigu samego Kolumba jest synem 
ziemi kolneńskiej. Teraz po latach 
przybił do swojego rodzinnego mia-
sta i spogląda na nie z muralu przy 
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego 
i Sobieskiego.

 Zbliża się czas wakacji, a co 
za tym idzie, czas wyjazdów. Po-
dróżni kierujący się nad mazur-
skie jeziora podczas przejazdu 
przez Kolno, mogą podziwiać 
mural, na którym widnieje „Jan 
z Kolna”. Miasto może być dum-
ne z muralu, bo trzeba przyznać, 
że robi on imponujące wrażenie. 

Duży ruch to duża widownia
- Skrzyżowanie ulic Woj-

ska Polskiego i Sobieskiego, 

to miejsce, które wybrano nie-
przypadkowo, bowiem jest 
to najbardziej ruchliwa ulica 
w Kolnie, a zwłaszcza w sezo-
nie wiosenno-letnim. Decy-
zja o wybraniu tej lokalizacji 
z pewnością przyczyni się do 
tego, że mural zostanie dostrze-
żony przez bardzo dużą liczbę 

turystów, ale i nie tylko. Wiele 
osób korzysta z drogi krajowej 
numer 63 przebiegającej przez 
Kolno – mówi burmistrz Kol-
na, Andrzej Duda. 

Na pytanie, dlaczego zdecy-
dowano o wybraniu akurat tej 
postaci, burmistrz miasta odpo-
wiada jednoznacznie. 

-Dlatego, żeby promować 
nasze miasto, promować po-
stać, która według Joachima 
Lelewela (polskiego historyka, 
który żył w XVIII w.) wywodzi 
się z naszego miasta. Wierzymy 
w to, że Jan z Kolna to nasz ro-
dak. Ba, my to wiemy – przeko-
nuje burmistrz.

Realizacja projektu
Wykonawcą muralu w Kol-

nie jest firma KolorArt z Będzi-
na, którą władze miasta zdecy-
dowały się wybrać w wyniku 
przeprowadzonego wcześniej 
konkursu. Autorem malowidła 
przedstawiającego „Jana z Kolna” 
jest Dominik Rutkowski. Był  on 
odpowiedzialny między innymi 
za mural Henryka Sienkiewicza 
w Białymstoku. Kwota wykona-
nia całego projektu muralu wy-
niosła 22 140 zł.

Właścicielem budynku, na 
którym od kwietnia tego roku 
widnieje wizerunek „Jana z Kol-
na” jest osoba prywatna, od 
której miasto wynajmuje po-
wierzchnię w celach reklamo-
wych, które mają za zadanie 
promować miasto. Cena za wy-
najmowaną powierzchnie (ok. 
105 m2) wynosi 5400 zł brutto 
za rok.  

Kod QR
Dodatkowo miasto ma 

w planach umieszczenie na mura-
lu kodu QR, który umożliwi wy-
słuchanie historii o „Janie z Kol-
na”, a także o samym mieście. 

Mural, o którym 
mówią wszyscy

Łomżyński Park Krajobrazowy 
Doliny Narwi. Edukacyjny 

„Klekotek” będzie jak nowy 
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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.

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 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.

Sprzedam dom 109 m2 w zabudowie 
bliźniaczej w Łomży, ul. Miła 11, działka 
386 m2. Tel. 502 288 930.

Kupie ziemie rolną, nieużytki do 20 tys.
za 1ha położenie i klasa gruntów nie ma 
znaczenia. Tel. 737 164 200.

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.

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

POSZUKUJEMY osób z upraw-
nieniami na stanowisko – Kie-
rownik Robót Elektrycznych
Zadania:
- Współpraca z kierownictwem firmy,
- Organizowanie i koordynacja pracy 
na budowie,
- Sporządzanie obmiarów i dokumen-
tacji powykonawczych,
- Szkolenie pracowników i nadzór 
nad przestrzeganiem przepisów BHP,
- Dbanie o wizerunek firmy,
Oczekiwania:
- Wykształcenie wyższe inżynierskie 
(elektryczne),
- Doświadczenie w zarządzaniu ze-
społem pracowników, 
- Gotowość do pracy w terenie,
- Znajomość pakietu Office, Auto Cad,
- Prawo jazdy kat. B,
Oferujemy:
- Stabilne warunki zatrudnienia - 
umowa o pracę,
- Atrakcyjne wynagrodzenie oraz sys-
tem premiowania, 
- Możliwość rozwoju zawodowego,
- Ciekawą pracę przy dużych projek-
tach energetycznych.
e-mail:  biuro@elektrobud.lomza.pl,  
tel. 501 614 449.  ZAPRASZAMY!



Ćwierćfinał Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski w kategorii U-13 
dziewcząt pod patronatem Prezyden-
ta Miasta Łomża Mariusza Chrzanow-
skiego już za nami. Gospodarzem tur-
nieju był Uczniowski Klub Sportowy 4 
Łomża. W dniach 14- 16 maja zespoły 
koszykarskie z całej Polski walczyły 
o awans do Półfinału Mistrzostw Pol-
ski. Niepokonaną drużyną okazały się 
być dziewczęta z Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego 4 Łomża. 

Koszykarki  z UKS 4 Łomża 
zmierzyły się kolejno z drużyną 
WSTK Wschowa (wynik meczu 
91:40), z UKS Piątka Ostrów 
Wielkopolski (66:53), a w de-
cydującym ostatnim meczu po-
konały drużynę UKS Piłsudczyk 
PG 1 Brzeg (60:33), uzysku-
jąc tym samym awans z I miej-
sca do Półfinału Mistrzostw Pol-
ski. W turnieju wzięły udział 4 
drużyny: UKS 4 Łomża, WSTK 
Wschowa, UKS Piątka Ostrów 
Wielkopolski oraz UKS Piłsud-
czyk PG 1 Brzeg. Ostateczna kla-
syfikacja przedstawia się nastę-
pująco :

I miejsce - UKS 4 Łomża
II miejsce - UKS Piątka 

Ostrów Wielkopolski
III miejsce - UKS Piłsudczyk 

PG 1 Brzeg
IV miejsce - WSTK Wschowa
Do pierwszej piątki turnieju 

wybrano: Zofię Ruszkiewicz ( 
UKS 4 Łomża), Nikolę Kozłow-
ską (UKS 4 Łomża), Urszulę 
Sacha (WSTK Wschowa), Julię 
Wojtysiak ( UKS Piątka Ostrów 
Wielkopolski) oraz Natalię Wa-
silewską ( UKS Piłsudczyk PG 1 

Brzeg).
Najlepszymi zawodniczkami 

poszczególnych meczów były: 
Maja Bartoszewicz (UKS 4 Łom-
ża), Olga Kisielewska (UKS Piąt-
ka Ostrów Wielkopolski), Zofia 
Ruszkiewicz (UKS 4 Łomża), 
Hanna Mórawska ( UKS Pił-
sudczyk PG 1 Brzeg), Pola Ba-
lewska (UKS 4 Łomża), a także 
Lena Dusza (UKS Piątka Ostrów 
Wielkopolski).

Najlepszą zawodniczką tur-
nieju została Maja Sierzputow-
ska z UKS 4 Łomża. Prezydent 
Miasta Łomża uhonorował Maję 
Łomżyńskim Laurem Sporto-
wym za godne reprezentowanie 
Łomży i promocję naszego mia-
sta. Zawodniczka UKS 4 Łomża 
została nominowana do nagrody 
już wcześniej, ale otrzymała ją  
podczas zakończenia turnieju ze 
względu na trwającą pandemię.

Wszystkie wyróżnione dziew-
częta otrzymały pamiątkowe 
statuetki. Natomiast wszystkie 
zawodniczki zostały obdarowa-
ne zestawem nagród promują-
cych Miasto Łomża „Zasmakuj 
w Łomży”, dyplomami, medala-
mi, a także pamiątkowymi zdję-
ciami drużynowymi.

Zaproszeni goście wyróżnili 
następujące zawodniczki:

1. Nagrodę Prezydenta Mia-
sta Łomża Mariusza Chrzanow-
skiego otrzymała Maja Bartosze-
wicz ( UKS 4 Łomża)

2. Nagrodę Wiceprezydenta 
Miasta Łomża Andrzeja Stypuł-
kowskiego otrzymała Olga Ki-
sielewska (UKS Piątka Ostrów 

Wielkopolski)
3. Nagrodę Radnego Miasta 

Łomża Artura Nadolnego otrzy-
mała Natalia Kaczmarek ( WSTK 
Wschowa)

4. Nagrodę radnego Miasta 
Łomża Mariusza Tarki otrzymała 
Pola Balewska ( UKS 4 Łomża)

5. Nagrodę Dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Łomży Andrzeja Mo-
dzelewskiego otrzymała Oliwia 
Cwalina (UKS 4 Łomża)

6. Nagrodę Dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 4 im. Genera-
ła Władysława Andersa, Marcina 
Piotrowskiego otrzymała Oliwia 
Dąbrowska (UKS 4 Łomża)

Miłym akcentem ceremonii 
zakończenia był występ taneczny 
grupy „Gwiazdeczki z Czwórecz-
ki” ze Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Generała Władysława Ander-
sa w Łomży.

Uczniowski Klub Sportowy 4 
Łomża pragnie podziękować Panu 
Mariuszowi Chrzanowskiemu 
Prezydentowi Miasta Łomża, któ-
ry objął Patronat Honorowy nad 
Ćwierćfinałem Młodzieżowych 
Mistrzostw  Polski Grupy G. Po-
dziękowania składa również dla:

- Urzędu Miejskiego w Łomży
- Radnych Rady Miejskiej 

w Łomży: Pana Artura Nadol-
nego, Pana Mariusza Tarki, Pana 
Andrzeja Grzymały oraz Pana 
Andrzeja Wojtkowskiego

- Pana Artura Ciborowskiego 
Dyrektora Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących 
nr 4 im. Marii Skłodowskiej- Cu-
rie w Łomży 

- Pana Marcina Piotrowskie-
go Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 4 im. Generała Władysła-
wa Andersa w Łomży

- Pana Andrzeja Modze-
lewskiego Dyrektora Miejskie-
go Ośrodka Sportu i rekreacji 
w Łomży

- Pana Jacka Litawy Komisa-
rza PZKosz

- całego Zarządu Uczniow-
skiego Klubu Sportowego 4 
Łomża

- Hurtowni Spożywczej 
OMEGA

- Piekarni KRASKA
- PEPEES Łomża
- LIDL Łomża
-Foto Gabs Łomża
UKS 4 Łomża dziękuje tre-

nerom poszczególnych drużyn:  
Panu Marcinowi Piotrowskiemu 
(UKS 4 Łomża), Panu Danielowi 

Chojnowskiemu (UKS 4 Łom-
ża), Panu Łukaszowi Kaczmar-
kowi (WSTK Wschowa), Pani 
Joannie Zemskiej (UKS Piątka 
Ostrów Wielkopolski), Pani Mał-
gorzacie Kubiak oraz Pani Ewie 
Jarząb (UKS Piłsudczyk PG1 
Brzeg).

Organizatorami turnieju byli:
- Uczniowski Klub Sportowy 

4 Łomża
-  Miasto Łomża
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. 

Generała Władysława Andersa 
w Łomży 

- Polski Związek Koszykówki
- MOSiR w Łomży
Patronat medialny nad tur-

niejem objęły:
- Radio Eska Łomża
-  Portal mylomza.pl
- Grupa Medialna Narew
- Radio Nadzieja
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Wystartuj w Biegach Papieskich
Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczy-

nie, Parafia pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny 
w Szczuczynie, Urząd Miejski w Szczuczynie oraz 
Zespół Szkół w Niećkowie serdecznie zaprasza-
ją dzieci i młodzież szkolną oraz osoby dorosłe do 

udziału w Biegach Papieskich, które odbędą się 1 
czerwca 2021r. w Starym Parku w Szczuczynie. 

Szczegóły dotyczące Biegów Papieskich można 
uzyskać w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury 
w Szczuczynie lub telefonicznie. 86 2621036 / 86 
2621037 / 501639043.

Tenisowa 
młoda fala 

Returnu
Szymon Klewicki pierwszy w singlu, 
Aleksander Kaczyński trzeci w singlu, 
a   wspólnie z Arturem Modzelewskim 
drugi w deblu, Izabela Waldzińska 
trzecia w grze singlowej - to bilans 
najlepszych występów tenisistów UKS 
Return Łomża w turnieju Hexabank 
Cup.

Na kortach III Liceum Ogól-
nokształcącego w Łomży roze-
grane zostały Mistrzostwa Woje-
wództwa Podlaskiego Skrzatów 
w Tenisie HEXABANK Cup (za-
wodnicy do lat 12). 

- Gościliśmy tenisistów 
z klubów UKS Sokół Asy Biały-
stok i KT Dzikiewicz Białystok, 

a nad prawidłowym przebie-
giem turnieju czuwał sędzia na-
czelny desygnowany przez Pol-
ski Związek Tenisa Pan Janusz 
Sewastianow.  Z powodu dyna-
micznych zmian pogodowych 
mecze rozgrywaliśmy również na 
hali sportowej III Liceum - infor-
muje Tomasz Waldziński z UKS 
Return, który działa przy III LO 
w Łomży. W zawodach startowa-
ły również kolejne reprezentant-
ki klubu: Magdalena Biedrzycka, 
Jowita Rusiecka i Marysia Jan-
kowska. 

- Serdecznie gratulujemy na-
szym młodym tenisistom serca 
do walki i osiągniętych wyników 
- mówi Tomasz Waldziński. 

Wśród dziewcząt pierwsze 
miejsce w grze pojedynczej zaję-
ła Klaudia Kempisty (UKS Sokół 
Asy Białystok).

Koszykarki z UKS 4 Łomża w półfinałach 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
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Z okazji imienin założyciela i wła-
ściciela Szczuczyna Podkanclerzego 
Stanisława Antoniego Szczuki, Biblio-
teka Centrum Kultury w Szczuczynie 
zorganizowała V Otwarty Turniej War-
cabowy. 

Turniej otworzył Dyrektor 
BCK w Szczuczynie Janusz Sie-
mion, który na tę okazję ufundo-
wał  jubileuszowy tort.

Zwycięzcy turnieju w po-
szczególnych kategoriach:
kategoria dzieci:
I miejsce – Kamil Kalinowski

II Miejsce – Kacper Głębocki
kategoria młodzież:
I miejsce – Sebastian Rydzewski
II miejsce – Tomasz Rydzewski
III miejsce – Agata Koniecko
kategoria dorośli:
I miejsce – Mirosław Karwowski
II miejsce – Jerzy Karwowski
III miejsce – Jan Modzelewski

Pamiątkowe puchary finali-
stom turnieju wręczył Janusz Sie-
mion, dyrektor Biblioteki – Cen-
trum Kultury w Szczuczynie. 

Z dobrym skutkiem starowali w ostat-
nich dniach w kilku miastach Polski 
zawodnicy Klubu Sportowego PRE-
FBET-SONAROL.

Jak informuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes i szkoleniowiec 
klubu, podczas Warszawskiej 
Ligi Lekkoatletycznej kolejne 
dwie osoby uzyskały minima na 
mistrzostwa Polski. W biegu na 
400m Igor Duchnowski zajął dru-
gą lokatę (czas 49.30), Bartosz 
Jurak był trzeci (49,68), a Piotr 
Dąbrowski czwarty (50.14). 

- Pierwszych dwóch sprinte-
rów uzyskało minima na Mistrzo-
stwa Polski Juniorów i dołączyło 
do Dąbrowskiego, który również 
uzyskał odpowiedni wynik przed 
tygodniem. Na tych samych za-
wodach swoje konkurencje wy-
grali Beata Trzonkowska  w rzucie 
dyskiem (50.04m) i Dawid Li-
kwiarz  na 800 m (1:55,21), a trze-
ci był Paweł Dąbrowski na 100 m 
(11.20). Również trzecia była Ka-
rolina Dzwonkowska  na 2000 m 
z przeszkodami (7:39.64), a tuż 
za podium ukończyła z rekordem 
życiowym bieg na 800 m Wikto-
ria Grabowska  (2:20.00) - rela-
cjonuje Andrzej Korytkowski.

Również w stolicy Bieg 
Monte Cassino wygrała Moni-

ka Nawrat. Rywalizacja odbyła 
się koło Centrum Olimpijskie-
go i miała na celu upamiętnie-
nie jednej z najkrwawszych 
bitew II wojny światowej. Za-
wody odbyły się na dystansie 
5 km a udział wzięło w nich 50 
osób.  Kolejnym sukcesem tej 
samej zawodniczki była wygra-
na w Botanicznej Piątce, którą 
rozegrano w Powsinie z udzia-
łem 250 osób.

W Łomży z kolei odbyły się  
Mistrzostwa Województwa Pod-
laskiego U-20 i U-18. 

- Na tych zawodach nasi za-
wodnicy zdobyli 12 medali z cze-
go aż 11 uczniowie Liceum Mi-
strzostwa Sportowego - mówi 
Andrzej Korytkowski 

Martyna Krawczyńska wygra-
ła na 400 i była druga na 200 m 
(58,59 i 26,95); Paweł Dąbrow-
ski zwyciężył na 100 i był dru-
gi na 200 m (11.16, czyli rekord 
życiowy i 22.82); Piotr Dąbrow-
ski wygrał na 200 m i był trzeci 
na 100 (22,69 i  11,31); Dawid 
Wołyniec zwyciężył w rzucie 
oszczepem 700g  (48,29, re-
kord życiowy i minimum na MP 
U-18); Karolina Dzwonkowska  
wygrała na  2000 m z przeszko-
dami (8.13,22); Bartosz Jurak 

wywalczył 2 miejsce na 800 m 
(1:58,05); Bartłomiej Folga - 
drugie na 400 m (53,69); Do-
minika Łapszys - trzecie w sko-
ku wzwyż (155 cm); Wiktoria 
Grabowska- trzecie na 200 m 
(27,56). 

- Jednak dla naszego klubu 
najważniejszy okazał się konkurs 
rzutu dyskiem, który wygrała Be-
ata Trzonkowska. Po raz pierw-
szy w karierze przekroczyła 50 
metrów! (50,57m) - cieszy się 
Andrzej Korytkowski. 

Finał Wojewódzki LDK 
w Białymstoku to podwójne zwy-
cięstwa młodzika Bartosza Ro-
gińskiego na 100 i 300 m (12.00 
i 38,57, czyli rekord życiowy).

Bielsko-Biała gościła z kolei 
studentów na Akademickich Mi-
strzostwach Polski. Dwukrotnie 
studenci PWSIiP Łomża Prze-
mysław Łyskawy w trójskoku 
(14,21m) i Rafał Pogorzelski na 
1500 m (3:59,26) otarli się o po-
dium zajmując czwarte lokaty

- Dodatkowo Rafał był ósmy 
na 3000 m (8:45,47). Oba wyni-
ki dały mu wygrane w swoich se-
riach biegowych - dodaje prezes. 

W Gdańsku podczas memo-
riału Żylewicza Sandra Michalak 
zajęła 9 miejsce w biegu na 3000 
m (9:44,81}. 

- Nie jest to zapewne jej 
szczyt możliwości, ale zawod-
niczka była 6 dni po zjeździe 
z obozu w Zakopanem i mia-
ła prawo mieć kryzys - tłumaczy 
Andrzej Korytkowski.  -  W su-
mie w tym tygodniu nasi zawod-
nicy wywalczyli 21 miejsc na po-
dium. Mamy nadzieję, że kolejne 
będą też z dobrym skutkiem. 

Trzy minima, czyli wyniki 
dające przepustkę do 
udziału w mistrzostwach 
Polski, uzyskali lekkoatleci 
KS PREFBET – SONAROL. 
O krajowe laury będą 
walczyć Beata Trzonkowska 
w rzucie dyskiem, Martyna 
Krawczyńska na 800 metrów 
i Piotr Dąbrowski na 400 
metrów. 

Jak informuje Andrzej Koryt-
kowski, prezes i szkoleniowiec 
klubu, rezultaty te osiągnięte zo-
stały podczas InterEuropol Me-
moriału Zdzisława Szelesta roze-
granego w Warszawie. 

- Utrzymująca się w stabil-
nej, wysokiej formie Beata Trzon-
kowska dzięki rzutowi na odle-
głość 48,98 metrów zajęła drugą 
lokatę. Piotr Dąbrowski w swojej 
serii zajął drugie miejsce z wyni-
kiem 49.52 sek., a Martyna Kraw-
czyńska, biegnąc w większości 
ze starszymi rywalkami, uzyska-
ła 2:14,47, co dało jej 8 miejsce. 
Wszystkie te wyniki są minimami 
na mistrzostwa Polski. Dobry wy-
stęp zanotował też Paweł Dąbrow-
ski, któremu na 100 metrów zabra-
kła tylko jedna setna sekundy do 
rekordu życiowego (czas 11.22) 
- opowiada Andrzej Korytkowski.

Kolejna jego podopieczna, 
Sandra Michalak, w Suchej Be-
skidzkiej podczas Memoriału 
Edwarda Szklarczyka wywalczyła 
drugie miejsce w gronie 17. bie-
gaczek  na dystansie 800 metrów 
z dobrym wynikiem 2:08,07.

Inne wyniki zawodników KS 
PREFBET - SONAROL z mi-
tyngu w Warszawie:

Agata Długozima na100 m - 
13.46 (rekord życiowy),

Dawid Likwiarz na 800 mm 
-1:55,51,

Przemysław Łyskawy w trój-
skoku - 13,48 m, 

Bartosz Jurak na 400 m – 
51,04,

Marcin Suchta na 400 m  
-51,65 (rekord życiowy),

Wiktoria Grabowska  na 800 
m  - 2:23,32 (rekord życiowy).

Kilka dni po tych zawodach 
Beata Trzonkowska w Łomży 
ustanowił rekord życiowy rzucie 
dyskiem - 50,57. Po raz pierw-
szy przekroczyła barierę 50 me-
trów, a w całej historii lekkoatle-
tyki w regionie zrobiła to dopiero 
jako piąta zawodniczka.  

Lekkoatleci jadą na mistrzostwa Polski

V Otwarty Turniej Warcabowy 
w BCK w Szczuczynie 

Siedem imprez KS Prefbet-Sonarol 
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100-LETNIA TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 Zambrów
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Do wyboru 4 sale   
www.nafarnej.pl 
Tel. 512 113 853


