
Marzenie społeczności Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Władysława 
Broniewskiego w Łomży właśnie 
się spełnia. Tuż przed Dniem 
Dziecka uroczyście otwarta 
została sala gimnastyczna i boisko 
wielofunkcyjne. 

Dziesięć lat temu nadzór 
budowlany ze względów bez-
pieczeństwa wyłączył ówczesną 
salę sportową z użytkowania. 
Przez ten czas dzieci i młodzież 

korzystała z gościnności II Li-
ceum Ogólnokształcącego, są-
siadującego ze szkołą, a latem 
z kompleksu sportowego przy 
łomżyńskiej „Wecie”. Dlate-
go otwarcie nowych obiektów 
sportowych to prawdziwe świę-
to szkoły.

Na taki obiekt szkoła czekała lata 
„Dwójka” to obecnie jedna 

z najmniejszych łomżyńskich 
szkół podstawowych. Ale nie 
brakuje tu dzieci zainteresowa-
nych ruchem i sportem. Kwe-
stia budowy nowego obiektu 
sportowego przy niewielkiej 
SP 2 budziła przez lata kontro-
wersje, ale zadecydowała deter-
minacja prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego i jego współ-
pracowników.                

17 maja rozpoczęła się rekrutacja 
do liceum. Według czasopisma Per-
spektywy, Katolickie Liceum Ogólno-
kształcące w Łomży jest na trzecim 
miejscu w mieście, a w wojewódz-
twie i kraju pnie się systematycznie 
w górę. 

Atutami szkoły są:
- nowoczesna baza, 
- szerokie wsparcie,

- akceptacja i tolerancja.
Bezpieczeństwo i życzliwa at-

mosfera
Szkoła mieści się w zabyt-

kowym budynku przy ulicy 
Sadowej. Uczniowie uczą się 
w nowoczesnych pracowniach, 
wyposażonych w tablice interak-
tywne, a wygodne kanapy udo-
stępnione dla uczniów oraz park 

przy szkole i muzyczne długie 
przerwy umilają im odpoczynek. 

Każdy z uczniów posiada 
kartę umożliwiającą mu wejście 
i wyjście ze szkoły, a w szatni oso-
biste szafki.

Wszystkie uroczystości szkol-
ne odbywają się w nowoczesnej 
sali koncertowej.

Szkoła współpracuje z uczel-
niami wyższymi. Młodzież uczest-
niczy w różnych warsztatach, 
a unijne środki pozwalają jej na 
udział w projektach edukacyjnych.

Uczniowie mogą korzystać 
z bogatej oferty zajęć dodatko-
wych z różnych przedmiotów 
oraz rozwijających zaintereso-
wania. Są to między innymi: pił-
ka nożna, tenis stołowy, taniec, 
szachy lub piłka siatkowa. Szko-
ła dysponuje dwiema salami 
sportowymi, siłownią, boiskiem 
z siłownią na powietrzu oraz bo-
iskiem do piłki plażowej. 
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Katolickie Liceum Ogólnokształcące  
zaprasza w swoje progi

Niech każdy dzień będzie 
wyjątkową podróżą 

Niekiedy krótką, zaledwie na kilka kroków. Innym razem taką, 
na którą spakować trzeba ogromny plecak, która wymaga pokona-
nia długiej i wyboistej drogi. Podróż, w którą wyruszamy każdego 
dnia. 

Niezależnie od tego przed jakim wymarszem akurat stajecie, ży-
czymy Wam, Drodzy Młodzi Czytelnicy, niegasnącego entuzjazmu 
w odkrywaniu innych ludzi, świata, ale przede wszystkim siebie sa-
mych. Niech ciekawość ta towarzyszy Wam podczas każdej podróży. 
Choćby to była podróż we własnym fotelu przed ekranem, albo wy-
prawa w głąb własnej wyobraźni. 

Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Niech wasze dzieciństwo wypełni 
beztroska i znajdzie się w nim miejsce na ,,garść’’ marzeń, które bę-
dziecie mieli odwagę zrealizować. 

Słonecznego i słodkiego Dnia Dziecka. 
Życzy Redakcja Tygodnika Narew 

Marzenia się spełniają. 
Nowa sala gimnastyczna i boisko 

wielofunkcyjne przy SP 2 w Łomży 



W połowie maja siedmiu 
alumnów Wyższego Seminarium 
Duchownego w Łomży przyjęło 
z rąk biskupa łomżyńskiego 
Janusza Stepnowskiego świecenia 
diakonatu. W uroczystej koncelebrze 
uczestniczył również biskup 
pomocniczy Tadeusz Bronakowski 
oraz liczne grono kapłanów. 

- Alumni na drogę powołania 
wkroczyli 5 lat temu rozpoczy-
nając studia filozoficzne i teolo-
giczne. Przez ten czas odbywa-
li również w parafiach praktyki. 
Natomiast bezpośrednim przy-
gotowaniem były rekolekcje, 
które odbyły się w Sanktuarium 
Matki Bożej pojednania w Hody-
szewie. Przewodniczył im ojciec 
duchowny ks. dr Adam Filipo-
wicz – informuje Diecezja Łom-
żyńska. 

Diakonat to pierwszy stopień 
sakramentu święceń kapłańskich. 

Przez te święcenia diakoni zosta-
ją włączeni w poczet duchowień-

stwa. Od tego dnia alumni roku 
V będą rozpoznawalni w zgroma-

dzeniu liturgicznym, będą nosili 
albę i dalmatykę lub komżę oraz 

stułę przewieszoną przez lewe ra-
mię.

Święcenia diakona-
tu przyjęli: 

• dk. Łukasz Ciecier-
ski z parafii pw. Świę-
tej Anny w Radziłowie
• dk. Rafał Go-
gol  z  parafii pw. MB 
C z ę s t o c h o w s k i e j 
w Łomży
• dk. Hubert Gro-
madzki  z  parafii pw. 
Chrystusa Króla 
w Kolnie
• dk. Damian Kur-
piewski  z  parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego 
w Łęgu Starościńskim
• dk. Krystian Pie-
karski  z  parafii pw. 
Świętej Anny w Kol-
nie
• dk. Szymon Ry-
del z parafii pw. Chry-
stusa Króla w Kolnie
• dk. Bartosz Tur-
kowski  z  parafii pw. 
Świętej Anny w Dąb-
rówce Kościelnej 
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Sukces  
Jerzego Millera

Dr Jerzy Miller, prezes Młodzieżowego Klubu 
Sportowego Medyk Łomża i trener teakwondo 
klasy mistrzowskiej 5 dan, został doceniony przez 
Polską Federację Sztuk i Sportów Walki. Został 
powołany na stanowiska dyrektora ds. Naukowo-
-Szkoleniowych. 

- Uważam to za duże wyróżnienie w mo-
jej 43-letniej karierze zawodowej, jako za-
wodnika i trenera taekwondo. Postaram się 
wypełnić powierzoną mi misję z pełną od-
powiedzialnością i zaangażowaniem oraz 
przyczynić się do rozwoju Polskiej Federa-
cji – przyznaje dr Jerzy Miller.

Funkcję Dyrektora ds. Naukowo-Szko-
leniowych związku dr Jerzy Miller pełni od 
2 kwietnia 2021 roku na czas nieokreślony.

Jerzy Miller, to doktor nauk o kulturze fi-
zycznej, specjalizujący się w badaniach efek-
tywności procesu treningowego u sportowców 
oraz autor wielu prac naukowych podejmują-
cych to  zagadnienie. Trener klasy Mistrzow-
skiej w Taekwondo Olimpijskim, V Dan. 
Ukończył Akademię Wychowania Fizyczne-
go w Warszawie, Poznaniu i Białej Podlaskiej. 
Wyszkolił wielu medalistów Mistrzostw Pol-
ski, członków kadr narodowych oraz repre-
zentantów kadr olimpijskich w różnych kate-
goriach wiekowych i wagowych. Były trener 
kadry olimpijskiej w Taekwondo Olimpijskim, 
odznaczony licznymi orderami zasłużonego 
dla sportu polskiego. Przez 9 lat szkolił specjal-
ną grupę antyterrorystyczną policji przy Ko-
mendzie Wojewódzkiej w Łomży.

Zarządzenie Biskupa Łomżyńskiego 
w sprawie tegorocznej 37 PPŁ na Ja-
sną Górę.

Ze względu na zmieniającą się 
sytuacje epidemiczną, spadek za-
chorowań, zwiększającą się ilość 
zaszczepionych osób przeciwko 
COVID 19, a także wielkie pra-
gnienie wiernych pielgrzymowa-
nia do Matki Bożej Jasnogórskiej, 
przy zachowaniu zasad bezpie-
czeństwa i wszelkiej ostrożno-
ści oraz uwzględniając wytyczne 
GIS odnośnie ruchu pielgrzym-

kowego, postanowiłem przywró-
cić tradycyjną formę pielgrzymki. 
Będzie ona jednak nieco zmody-
fikowana z racji na konieczność 
zachowania zasad sanitarnych 
i wskazań GIS. Tegoroczna piel-
grzymka wyruszy 1 sierpnia tylko 
z Łomży jako jedna grupa z ogra-
niczeniem liczby pątników do 
300 osób. Na szlaku rezygnuje-
my z noclegów w domach gospo-
darzy a korzystamy z pól namio-
towych, aby ograniczyć kontakt 
z mieszkańcami i stawiania ich 

w niezręcznej sytuacji powodu-
jącej obawy przed ewentualnym 
zarażeniem COVID 19. Kon-
kretne zalecenia i wymogi do-
tyczące pątników kierownictwo 
pielgrzymki będzie publikować 
na stronie internetowej i facebo-
oku pielgrzymkowym. Zachę-
cam jednocześnie do wspierania 
pielgrzymów modlitwą i ofiara-
mi w naszych parafiach, czy to 
grupach białych pielgrzymów 
duchowych, czy też indywidu-
alnie. Jak w latach ubiegłych, 

media diecezjalne i pielgrzym-
kowe przygotują odpowiednie 
materiały i programy pozwalające 
w dwóch pierwszych tygodniach 
sierpnia na zbudowanie ducho-
wej wspólnoty pielgrzymkowej, 
do której zapraszam wszystkich 
diecezjan. Zawierzając dzieło 37 
Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej 
na Jasną Górę Czarnej Madonnie 
z serca błogosławię.

+ JANUSZ STEPNOWSKI
BISKUP ŁOMŻYŃSKI

Łomża 28 maja 2021

7 nowych diakonów w Diecezji Łomżyńskiej 

37 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę
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W ubiegłym roku, z zacho-
waniem środków bezpieczeń-
stwa i przy sporym ryzyku 
zorganizowaliśmy 33. edycję 
festiwalu w formule partner-
skich spotkań, skupiając się na 
prezentacji zespołów plenero-
wych. Był to jeden z nielicznych 
festiwali w kraju, który odbył 
się na żywo. Ten czas był intere-

sującym doświadczeniem i wy-
zwolił w nas - organizatorach 
poczucie odpowiedzialności, 
a jednocześnie potrzebę kon-
tynuacji wydarzenia w okresie 
niesprzyjającym dla teatrów 
oraz widzów. 

Tegoroczne wydarzenie jest 
również wyzywaniem, gdyż 
obostrzenia sanitarne nadal 
obowiązują, ale przygotowali-
śmy je w nieco innej formule 
– bardziej dostosowanej do re-
aliów czasowych i społecznych. 
Ponownie wracamy do kon-
kursu i przeglądu międzynaro-
dowego. Nie bez znaczenia jest 
termin – festiwal zawsze odby-
wał się w czerwcu. Nastąpiła 
tylko jedna zasadnicza zmiana, 

a mianowicie przeformatowany 
festiwal odbywa się hybrydowo. 
Z naszego punktu widzenia jest 
to najlepsze rozwiązanie, w peł-
ni odpowiedzialne i uzasadnio-
ne. Do konkursu zaprosiliśmy 
spektakle, które powstały w Ro-
sji, Hiszpanii, Białorusi, Argen-
tynie, Izraelu, Słowenii, Ho-
landii, Słowacji, Portugalii i na 
Litwie. Teatry swoje znakomi-
te spektakle zaprezentują onli-
ne w nowo wybudowanej Hali 
Kultury. Zaproszone zespoły 
z Warszawy, Kielc, Łodzi, Kato-
wic, Gdańska i Poznania zagrają 
na żywo. 

Integralną częścią przeglądu 
jest plenerowy, interdyscyplinar-
ny nurt „Moje miasto”, w ramach 

którego można będzie obejrzeć 
interesujące wydarzenia poza-
konkursowe. Wystąpią: Teatr 
Klinika Lalek z Wolimierza, Teatr 
Nikoli z Krakowa, Teatr Mimo 
z Warszawy, Teatr Ewolucji Cie-
nia z Poznania, Teatr Muzikanty 
z Katowic, Teatr na Walizkach 
z Wrocławia. Festiwalowi będzie 
towarzyszyć wystawa „Psycholo-
gia głębi lalki” Jadwigi Mydlar-
skiej – Kowal.

„Teatr ważnych spraw” jest 
głównym nurtem pokazów kon-
kursowych. W ramach tego sfor-
mułowania zaprezentujemy prze-
obrażenia teatru lakowego i jego 
znaczenie w kreowaniu nowych 
zjawisk we współczesnym te-
atrze. Obejrzymy widowiska 

zróżnicowane pod względem te-
matycznym, poruszające proble-
my te najbardziej aktualne, za-
równo dla widza dorosłego, jak 
i dziecka. 

Jesteśmy naprawdę szczęśli-
wi, że możemy ponownie gościć 
interesujące spektakle oraz twór-
ców na 34. edycji Międzynarodo-
wego Festiwalu Teatralnego Wa-
lizka. Liczymy, że za rok teatry 
zagraniczne wystąpią na żywo 
i ubarwią nasze miasto. 

Życzę wszystkim twórcom 
i teatrom udanych prezentacji, 
widzom wielu wrażeń, wzruszeń 
i radości, które na długo pozo-
staną w pamięci. Instytucjom 
i sponsorom dziękuję za życzli-
wość i pomoc w realizacji festi-
walu.

JAROSŁAW ANTONIUK
DYREKTOR FESTIWALU

Szanowni Państwo, Drodzy Widzowie!

Szanowni 
mieszkańcy 

Łomży! 
„Miasto bez teatru jest jak przyjęcie 

bez konwersacji” – Te słowa amerykań-
skiej pisarki Julie Orringer doskonale 
oddają, czym dla Łomży jest Teatr. 
To bez wątpienia siła napędo-
wa łomżyńskiej kultury, jej 
kwintesencja. Twórczość, 
która łączy pokolenia. 
Dlatego też Międzyna-
rodowy Festiwal Te-
atralny WALIZKA, 
podczas którego moż-
na delektować się sztu-
ką najwyższych lotów, 
to dla naszego miasta, 
jego mieszkańców, gości 
i artystów wielkie święto.  

Na zaproszenie organizato-
ra 34. edycji Festiwalu – Teatru Lalki 
i Aktora, w dniach 10 - 13 czerwca 2021 
r. zobaczymy w Łomży najlepsze spek-
takle w wykonaniu polskich i zagranicz-
nych teatrów, wyselekcjonowane spo-
śród wielu nadesłanych do tegorocznego 
konkursu. Z myślą o widzach wybrano 
przedstawienia nowatorskie w formie 
artystycznej, zróżnicowane pod wzglę-
dem tematycznym i odwołujące się do 
uniwersalnych wartości, mówiące o wie-
lu ważnych emocjach i poruszające pro-
blemy globalne - te najbardziej aktualne. 
Z powodu pandemii Festiwal będzie re-
alizowany zgodnie z wytycznymi sani-
tarno-epidemiologicznymi. Bezpieczeń-
stwo artystów, pracowników i widzów 
jest priorytetem. Organizatorzy chcą, 
aby po tak długiej przerwie każdy mógł 
w pełni bezpiecznie obcować ze sztuką.

„Walizka” to jeden z ważniejszych, 
prestiżowych festiwali w tej części Euro-
py, prezentujących małe formy teatral-
ne wystawiane na niewielkich scenach 
i w otwartej przestrzeni. Od ponad trzy-
dziestu lat bawią, uczą, pobudzają wy-
obraźnię, fascynują i sprawiają, że Łom-
ża przez kilka dni w roku jest teatralną 
stolicą świata. Jesteśmy z tego niebywale 
dumni.  

Co zobaczymy tym razem? Jakich 
wrażeń dostarczą nam pre-

zentacje mistrzów lalkar-
skiej profesji i aktorskie 

widowiska?  Dowiemy 
się tego uczestnicząc 
po raz kolejny w tym 
wspaniałym Festiwa-
lu.  

Zapraszam Pań-
stwa zatem do udzia-

łu w wielkiej, teatralnej 
uczcie, niezwykłej przy-

godzie, która z pewnością 
na długo pozostanie w pamięci. 

Spotkajmy się na 34. Międzynarodo-
wym Festiwalu Teatralnym WALIZKA.

MARIUSZ CHRZANOWSKI
PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA 
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W szkolnych laboratoriach 
językowych uczniowie uczą się 
trzech języków obcych – angiel-
skiego, niemieckiego lub rosyj-
skiego. Dodatkowo biorą udział 
w zajęciach oraz warsztatach 
z native speakerami. 

Wyjazdy integracyjne od-
bywają się zazwyczaj na po-
czątku roku szkolnego do 
ośrodków wypoczynkowych 
na Mazurach. 

Katolickie Liceum od wie-
lu lat współpracuje ze szkołami 
w Wilnie i Izraelu.

To wszystko dzięki zaan-
gażowaniu przede wszystkim 
uczniów. To oni mają największy 

wpływ na to, co dzieje się w szko-
le. 

Od lat uczniowie uczestni-
czą w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych oraz zawodach 
sportowych, zajmując znaczące 
miejsca. Otrzymują stypendia za 
osiągnięcia naukowe, artystyczne 
lub sportowe. 

Więcej informacji znajduje 
się na szkolnym Facebooku i In-
stagramie oraz na stronie inter-
netowej szkoły: http://kglo.edu.
pl/. W zakładce „Rekrutacja” 
można pobrać wniosek o przy-
jęcie do szkoły, a także znaleźć 
ofertę przedmiotów na poziomie 
rozszerzonym, które tylko w Ka-

tolickim Liceum Ogólnokształ-
cącym w Łomży można łączyć 
dowolnie.

Na koniec jeszcze jedna bar-
dzo ważna informacja - Katolic-
kie Liceum Ogólnokształcące 
nie podlega miejskiemu elektro-
nicznemu systemowi rekrutacji. 
Wniosek o przyjęcie do szkoły 
należy dostarczyć do sekretariatu 
osobiście. 

Katolickie Liceum Ogólno-
kształcące w Łomży zaprasza na 
Dzień Otwarty Online 7 czerwca 
2021 roku, o godzinie 19:00. Go-
ściem specjalnym będzie Adam 
Kalinowski- finalista The Voice 
of Poland.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące  
zaprasza w swoje progi

Po prawie rocznej przerwie, w końcu Kino Mil-
lenium w Łomży wróciło. W miniony piątek, po 
kilku długich miesiącach, został wyświetlony 
pierwszy film. I to bezsprzeczny zwycięzca tego-
rocznej gali oscarowej – Nomadland.

- Bardzo brakowało mi widzów. Tego 
zgiełku, życia. Ale też zapachu popcor-
nu. Na szczęście już jesteśmy otwarci. 
Serdecznie zapraszamy. Mamy naprawdę 
mocne tytułu, więc jest co oglądać – mówi 
Karol Charubin, współwłaściciel Kina 
Millenium w Łomży.

Jak przyznaje Karol Charubin miniony 
rok był dla kina wyjątkowo trudnym czasem. 

- Skutki pandemii odczuliśmy niezwy-
kle mocno. Gdyby nie pieniądze z innych 
firm, które prowadzimy z bratem utrzyma-
nie kina przy życiu byłoby niemożliwe – 
opowiada współwłaściciel Millenium.

Kino pandemiczną rzeczywistość po-
stanowiło wykorzystać na stworzenie trze-
ciej sali kinowej, która pomieści 44 oso-
by. Prace praktycznie są już ukończone 
i w miejscu, gdzie wcześniej była kawiarnia 
już w lipcu będą mogli zasiąść przed ekra-
nem widzowie, zwłaszcza ci najmłodsi. 
W sali będą znajdowały się specjalne fotele, 
których siedziska wykonane będą z ekoskó-
ry, materiału łatwoczyszczącego. Wszystko 
po to, by dzieci mogły czuć się swobodnie 
jedząc np. lody czy inne przekąski. 

- Gotowy jest już sufit, także ściany 
zostały obłożone specjalnym materiałem 
akustycznym. Obecnie trwają już ostatnie 
prace wykończeniowe. Myślę, że za mie-
siąc wszystko będzie gotowe – zapewnia 
Karol Charubin.

Jak dodaje współwłaściciel kina budo-
wa 3 sali była konieczna. 

- Wszyscy łomżyniacy wiedzą o konku-
rencji, która chciałaby powstać w Łomży, 
i pewnie kiedyś powstanie. Dlatego musi-
my mieć minimum 3 sale, żeby konkuro-
wać, być na bieżąco z nowościami – tłuma-
czy Karol Charubin.

Na tym jednak nie koniec. Kino Mille-
nium w planach ma także budowę 4 sali ki-
nowej na 300 osób. Ma być to sala bardzo 
nowoczesna, wyposażona w sprzęt wysokiej 
jakości. Mowa tu o przede wszystkim o na-
głośnieniu. 

- Nagłośnienie będzie bardzo specjali-
styczne. Nie będzie to procesor Lexicon, 
a Dolby Atmos, ze znacznie wyższej półki. 
Ma go u siebie dopiero kilka sal w Warsza-
wie, i z tego, co się orientuję, jedna w Kra-
kowie – wyjaśnia współwłaściciel kina.

Sala miałaby powstać na tyłach kina, 
w miejscu, w którym teraz znajduje się 
parking. Jak tłumaczy Karol Charubin, 
konstrukcyjnie miałoby to zostać roz-
wiązane w taki sposób, iż sala byłaby 
wybudowana na słupach, a pod nią znaj-
dowałby się parking. Kino w tym celu 
nabyło już teren.  4 sala według zamy-
słu ma być wykorzystywana nie tylko do 
projekcji filmów. Właściciele kina chcą 
także stworzyć w niej możliwości orga-

nizacji różnego rodzaju wydarzeń kul-
turalnych. Kino na budowę 4 sali chce 
pozyskać środki europejskie. Miałyby 
one zabezpieczyć 80 procent wartości 
przedsięwzięcia. Jak przyznaje Karol 
Charubin, taka inwestycja to koszt oko-
ło 4 milionów złotych. Według planów 
i założeń w nowej, 4 sali film prawdopo-
dobnie będziemy mogli obejrzeć za nie-
co ponad rok. 

Repertuar  4 czerwca– 10 czerwca 2021

Piątek  4 czerwca
Duża sala: Skąd się biorą sny - godz. 15:30, 
Krudowie 2  - godz. 17:00, Nomadland -  godz. 
18:45, GodzillaVs kong -  godz. 21:00.
Mała sala: Cruella dubbing -  godz.15:30, 
Cruella napisy -  godz.18:00, Mortal Kombat - 
godz. 20:30.
Sobota 5 czerwca
Duża sala: Krudowie 2  - godz. 11:00, 13:00, 
15:00 i 17:00, Nomadland -  godz. 18:45, Go-
dzilla vs. Kong -  godz. 21:00.

Mała sala:  Skąd się biorą sny - godz. 10:00, 
11:30 i 13:30, Cruella dubbing -  godz.15:30, 
Cruella napisy -  godz.18:00, Mortal Kombat - 
godz. 20:30.

Niedziela 6 czerwca
Duża sala: Krudowie 2  - godz. 11:00, 13:00, 
15:00 i 17:00, Nomadland -  godz. 18:45, Go-
dzilla vs. Kong -  godz. 21:00.
Mała sala:  Skąd się biorą sny - godz. 10:00, 
11:30 i 13:30, Cruella dubbing -  godz.15:30, 
Cruella napisy -  godz.18:00, Mortal Kombat - 
godz. 20:30.

Poniedziałek 07 czerwca
Duża sala: Skąd się biorą sny - godz. 15:30, 
Krudowie 2  - godz. 17:00, Nomadland -  godz. 
18:45, Godzilla vs. Kong -  godz. 21:00.
Mała sala: Cruella dubbing -  godz.15:30, 
Cruella napisy -  godz.18:00, Mortal Kombat - 
godz. 20:30.

Wtorek  8 czerwca
Duża sala: Skąd się biorą sny - godz. 15:30, 
Krudowie 2  - godz. 17:00, Nomadland -  godz. 
18:45, Godzilla vs. Kong -  godz. 21:00.
Mała sala: Cruella dubbing -  godz.15:30, 
Cruella napisy -  godz.18:00, Mortal Kombat - 
godz. 20:30.

Środa 9 czerwca
Duża sala: Skąd się biorą sny - godz. 15:30, 
Krudowie 2  - godz. 17:00, Nomadland -  godz. 
18:45, Godzilla vs. Kong -  godz. 21:00.
Mała sala: Cruella dubbing -  godz.15:30, 
Cruella napisy -  godz.18:00, Mortal Kombat - 
godz. 20:30

Czwartek 10 czerwca
Duża sala: Skąd się biorą sny - godz. 15:30, 
Krudowie 2  - godz. 17:00, Nomadland -  godz. 
18:45, Godzilla vs. Kong -  godz. 21:00.
Mała sala: Cruella dubbing -  godz.15:30, 
Cruella napisy -  godz.18:00, Mortal Kombat - 
godz. 20:30.

Kino Millenium w Łomży wróciło do gry 
Trzecia sala kinowa na ukończeniu, a w planach jest już kolejna na 300 osób
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- Z satysfakcją przekazujemy 
społeczności Szkoły Podstawo-
wej nr 2 nowoczesną halę i boisko 
wielofunkcyjne. Walczyli o to 
przez lata uczniowie, ich rodzice 
i nauczyciele. Sport dzieci i mło-
dzieży to jedno z ważnych zadań 
miasta. Sukcesywnie staramy się 
uzupełniać infrastrukturę w tej 
dziedzinie. Ogłosiliśmy już prze-
targ na budowę hali przy Szkole 
Podstawowej numer 5. Na kolej-
ne lata zostaje nam jeszcze tylko 
boisko przy Szkole Podstawowej 
numer 4 i oczywiście, duża hala 
widowiskowo – sportowa dla po-
trzeb wszystkich mieszkańców 
Łomży – nie krył satysfakcji pre-
zydent Mariusz Chrzanowski.      

Budowa hali i boiska przy SP 
2 w Łomży kosztowała przeszło 
7 milionów 700 tysięcy złotych. 
Ponad 2 miliony 400 tysięcy zło-
tych to dotacja z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej Minister-
stwa Sportu.  

- To dzień wielkiego szczę-
ścia dla naszej szkoły. Hala jest 

nowoczesna, piękna, a obok niej 
jest jeszcze boisko do różnych 
gier zespołowych. Jesteśmy też 
dobrze wyposażeni w sprzęt – 
podkreślała Jolanta Kowalewska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
numer 2 w Łomży.

W uroczystym przekazaniu 
szkolnej społeczności nowych 
obiektów udział wziął także Ma-
rek Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego.    

- Szkoła Podstawowa nr 2 
znajduje się w tej części miasta, 
gdzie odkrywane są ślady naj-
dawniejszej historii Łomży. Nie-
wiele jest tu miejsc, w których 
można jeszcze coś zbudować . 
Tym bardziej cieszę się, że jed-
nak powstały tu nowe obiekty 
i to takie, które służą edukacji 
i rozwijaniu sportowych zami-
łowań najmłodszych mieszkań-
ców naszego miasta. Oby w tej 
hali i na boisku wyrosły talenty, 
z których będziemy dumni. Jako 
władze województwa wspiera-
my z radością i w różnych for-
mach samorządowe inwestycje 
w zdrowie kolejnych pokoleń – 

powiedział wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

Wicemarszałek Marek Ol-
bryś i prezydent Mariusz Chrza-
nowski obdarowali szkołę ze-
stawami różnego rodzaju piłek. 
SP 2, mimo wieloletnich kło-
potów z prowadzeniem zajęć 
sportowych, doczekała się spo-
rej grupy zdobywców medali na 
imprezach miejskich, powiato-
wych wojewódzkich, a nawet 
ogólnopolskich, przede wszyst-
kim w lekkoatletyce, pływaniu 
i boksie. Najbardziej utytuło-
wani  sportowcy zaprezentowa-
li się uczestnikom uroczystości, 

a oprawę artystyczną zapewnili 
także młodzi tancerze i instru-
mentaliści. 

Historia i nowoczesność
Generalnym wykonawcą sali 

gimnastycznej była firma JL Sp. 
z o.o.

- Cieszę się, że realizacja 
obiektu sportowego w histo-
rycznym miejscu ma już swój 
szczęśliwy finał. Mieliśmy świa-
domość, że podczas budowy na-
tkniemy się na pozostałości z po-
przednich epok i to opóźniało 
realizację, ale udało się i może-
my cieszyć się ładnym obiektem, 

który mam nadzieję spełni ocze-
kiwania młodzieży i nauczycieli 
– z dumą podkreślił  Jarosław Le-
wiarz, prezes zarządu JL Sp. z o.o. 

Całkowita powierzchnia 
użytkowa sali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 2 wynosi ponad 
1,5 tys. m2. Na znajdującym się 
w niej boisku o powierzchni 640 
m2 można przeprowadzać zaję-
cia m.in. z siatkówki, koszyków-
ki i tenisa. W budynku znajdują 
się również szatnie, sanitariaty, 
pomieszczenia magazynowe, 
techniczne i gospodarcze. Na ze-
wnątrz powstało nowe boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej wraz z odwod-
nieniem, oświetleniem, wyposa-
żeniem, piłkochwytami i ogro-
dzeniem. 

Sportowe pasje i przyjaciele szkoły
Jednak dzieci to szkoła, to ich 

zainteresowania i pasje, ale rów-
nież osiągnięcia. Wielokrotna 
zdobywczyni pierwszych miejsc 
w zawodach pływackich bardzo 
chwali sobie atmosferę i nauczy-
cieli SP 2 Łomży. 

– Na pewno są fajni nauczy-
ciele i panowie od zajęć WF, więc 
bardzo polecam tu przyjść – za-
chęcała Laura Rogowska, uczen-
nica szóstej klasy. – Są przede 
wszystkim sympatyczni koledzy, 
zdarzają się kłótnie czy niesna-
ski, to normalne, ale jak przyj-
dzie co do czego, to wszyscy są 
razem Szkoła pozwala rozwi-
jać zainteresowania sportowe, 
trzeba je tylko w sobie znaleźć, 
mi na przykład nie leży biega-
nie, pasuje pływanie, uwielbiam 
pływać – mówiła Laura Rogow-
ska, przewodnicząca samorządu 
szkolnego SP 2 w Łomży.

Europoseł Krzysztof Jurgiel, 
obecny również na otwarciu sali 
i boiska wspominał jak przez 
osiem lat, będąc przewodniczą-
cym Szkolnego Związku Sporto-
wego Województwa Podlaskiego 
zabiegał o specjalne programy na 
budowę w Polsce hal gimnastycz-
nych. 

- Dziś otwieramy jeden 
z takich właśnie obiektów i życzę, 
aby jak najlepiej służył on wycho-
wywaniu jeszcze większej liczby 
znakomitych sportowców – mó-
wił europoseł. 

Wszyscy czekali jednak na 
oficjalne przecięcie wstęgi, które 
poprzedziło błogosławieństwo 
ojca Andrzeja Makowskiego, 
proboszcza parafii pw. Matki Bo-
skiej Bolesnej.

Wręczono także statuetki 
„Przyjaciel Szkoły”, które otrzy-
mali: poseł Aleksandra Szczudło, 
Marszałek Artur Kosicki i Wice-
marszałek Marek Olbryś, prezy-

dent Łomży Mariusz Chrzanow-
ski i jego zastępcy Andrzej Garlicki 
i Andrzej Stypułkowski, przewod-
nicząca Rady Miejskiej Alicja Ko-
nopka oraz radna Hanka Gałązka. 
Statuetki powędrowały również 
do poseł na Sejm w latach 2015-
2019 Bernadety Krynickiej oraz 
przedstawicieli Rady Rodziców: 
Bogumiły Jankowskiej, Karola 
Gawkowskiego, Moniki Trusz-
kowskiej, a także Iwony Łady. 

Serdeczności i kolejne plany
Serdeczności i gratulacji tego 

dnia nie było końca. Wśród za-
proszonych gości była również 
poseł  Aleksandra Szczudło.

– Jest to szczególny dzień 
w szkolnej społeczności. To 
także niezwykłe wydarzenie 
w mieście, gdyż zyskuje ono nowy 
obiekt sportowo-rekreacyjny, co 
w ogromnym stopniu wpływa na 
jakość i ofertę kształcenia – mó-
wiła do zgromadzonych poseł 
Aleksandra Szczudło, dodając, że 
dzięki zaangażowaniu wielu osób, 
samorządu miasta Łomży i wspar-
ciu Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki udało się utworzyć doskonałe 
warunki do aktywności fizycznej.

Zapewniła jednocześnie, że 
to nie koniec sportowych przed-
sięwzięć w Łomży. 

– Wraz z Prezydentem Miasta 
udało nam się pozyskać środki fi-
nansowe na budowę sali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej nr 
5 – mówiła poseł.

Marzenia się spełniają. 
Nowa sala gimnastyczna i boisko 

wielofunkcyjne przy SP 2 w Łomży 
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Marlena Siok: - Pani profesor, dla Pani 
ograniczenia z jakimi borykają się 
osoby z niepełnosprawnościami to 
temat doskonale znany. Na co w tej 
kwestii wskazują Pani doświadcze-
nia?

Joanna Truszkowska: -Jeśli 
chodzi o osoby z niepełnospraw-
nościami, o częstotliwości wystę-
powania konkretnych przyczyn, 
trudności czy barier, trudno jest 
mówić. Niemniej jednak myślę, 
że takimi zasadniczymi bariera-
mi są blokady mentalne tkwiące 
w osobach, które nie doświad-
czają żadnej niepełnosprawno-
ści. Te bariery przejawiają się 
w codziennym kontakcie, w za-
sadzie w unikaniu kontaktu albo 
w pozorowanym kontakcie. Dzi-
siaj dużo się już mówi o barierach 
architektonicznych, dostępno-
ści stron internetowych czy bu-
dynków użyteczności publicznej 
dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Efekty tego już są widoczne. 
Natomiast w codziennym życiu, 
kwestie  wzajemnych relacji - my-
ślę - pozostawiają wiele do życze-
nia. Trudno powiedzieć też kiedy 
to się zmieni. Zawsze mam trud-
ność pogodzenia się z tym, że my 
w ogóle o barierach mówimy. 
Kto dał prawo osobom spraw-
nym stawiania jakichkolwiek ba-
rier, jakichkolwiek przeszkód 
innym osobom, w tym także oso-
bom z niepełnosprawnościami? 
My, jako społeczeństwo najpierw 
uzurpujemy prawo do dzielenia, 
a potem rozpoczynamy proces 
włączania. Dlaczego? Myślę, że 
to jest właśnie ta podstawowa ba-
riera. 
M.S: - Pani Natalio, a Pani doświad-
czenia z biura studentów niepełno-
sprawnych?

Natalia Cholewicka: - Co-
raz częściej funkcjonuje taki 
pogląd, że nie ma niepełno-
sprawności, jest tylko niedosto-
sowanie. Wszyscy też ciągle sły-
szymy o tym, jak trudno żyje się 
ludziom z niepełnosprawnościa-
mi. Natomiast dopiero wtedy, 
kiedy doświadczymy tego bez-
pośrednio lub pośrednio wśród 
naszych najbliższych, mam tu 
na myśli jakiś wypadek czy cięż-
ką chorobę, to poznajemy ska-
lę tej trudności. Musimy zro-
bić wszystko, żeby nieustannie 
podnosić świadomość. My, jako 
uczelnia, jesteśmy może w nie-
co innej sytuacji, ponieważ na-

sza praca nierozerwalnie wiąże 
się z otwartością, z ciągłym roz-
wojem, z różnorodnością. Dlate-
go kontakt z osobami z różnymi 
schorzeniami, dla młodych osób 
z uczelni nie jest to czymś nad-
zwyczajnym. Na przestrzeni tych 
kilkunastu lat nigdy nie spotka-
łam się z rażącym i negatywnym 
stosunkiem do osób z niepełno-
sprawnościami, wręcz przeciw-
nie. Uczelnia jest miejscem bar-
dzo otwartym, stwarzającym 
możliwości rozwoju osobom 
z niepełnosprawnościami.  
M.S: - Pani profesor, jak należy postę-
pować w relacji z osobami z niepełno-
sprawnościami? Czy to kwestia tylko 
wiedzy, czy również odpowiednich 
cech charakteru, a może wręcz poczu-
cie misji?

J.T: - Wiedza na pewno jest 
potrzeba. Dużo się już dzieje 
w przestrzeni społecznej, pro-
wadzonych jest wiele kampa-
nii. Może nie zawsze wyjaśnio-
ne są one w odpowiedni sposób 
i nie do wszystkich trafiają. Na 
uczelni realizujemy wiele projek-
tów. Mam tu na myśli chociażby 
„PWSIiP dostępna i bez barier”, 
gdzie kładziony jest nacisk na do-
stosowanie jeszcze w większym 
zakresie naszych możliwości dy-
daktycznych do osób nie tylko 

z niepełnosprawnościami. Mu-
simy wzajemnie się słuchać. Je-
żeli nie będziemy też pytać osób 
z dysfunkcjami: czego one po-
trzebują, to nic nie zrobimy do-
brego. Moje wyobrażenie o czy-
ichś barierach jest tylko moim 
wyobrażeniem. Może być bar-
dzo odległe od rzeczywistości tej 
osoby. Mnie może wydawać się, 
że dla osoby poruszającej się na 
wózku, jest to dużą barierą, a ta 
osoba może robi to "od zawsze" 
i dla niej jest to codzienność. Ta 
osoba widzi to inaczej, podcho-
dzi do tego inaczej, trudność za-
uważa w innych obszarach. My-
ślę, że nasza uważność, nasza 
roztropność, otwartość i goto-
wość to są chyba te podstawowe 
rzeczy, które powinniśmy z siebie 
wydobyć.
M.S: - Drogie Panie, jakie działania 
w kwestii zwiększenia świadomości 
na temat ograniczeń z jakimi bory-
kają się osoby z niepełnosprawno-
ściami, a także tworzenia płaszczyzny 
do wspólnego funkcjonowania bez 
względu na kategorię sprawności, po-
dejmuje PWSIiP?

N.Ch: - W okresie kilkunastu 
lat architektonicznie dostosowa-
liśmy się całkowicie do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością ru-
chową. W tej chwili poddaliśmy 

się niezależnemu, zewnętrznemu  
audytowi dostępności architek-
tonicznej, który być może wska-
że nam małe niedociągnięcia 
i spowoduje, że jeszcze bardziej 
zwiększymy dostępność uczel-
ni dla osób, które na przykład 
korzystają z wózka. W najbliż-
szym czasie będziemy prowadzić 
szereg szkoleń podnoszących 
świadomość o niepełnospraw-
ności. Kwestia etykiety, relacji 
z osobami z niepełnosprawno-
ściami, problem relacji z osoba-
mi z zaburzeniami psychiczny-
mi... Tutaj właśnie będzie duży 
cykl szkoleniowy. Ponadto nasz 
proces kształcenia systematycz-
nie jest dostosowywany do indy-
widualnych potrzeb studentów 
z niepełnosprawnościami. To nie 
może funkcjonować w taki spo-
sób, że wszystkich wkładamy do 
jednego worka i organizujemy 
im jeden proces kształcenia. Tak 
naprawdę nasi studenci mogą 
korzystać z indywidualnej orga-
nizacji studiów, możemy udzie-
lać im urlopów zdrowotnych, ale 
jeżeli są w stanie, to uczestniczą 
w części zajęć, podchodzą do se-
sji egzaminacyjnej. W tej chwili 
w ramach projektu „PWSIiP do-
stępna i bez barier”, ostatni z wy-
działów będzie miał komplek-

sowo zorganizowany e-learning. 
Jest to olbrzymie wsparcie dla 
osób, które mają nasilenie obja-
wów choroby w danym czasie. 
Wiadomo, że jeżeli jest remisja, 
to ludzie przyjeżdżają bez pro-
blemu na uczelnię, są w stanie 
funkcjonować w tej przestrzeni 
stacjonarnie, natomiast atak cho-
roby często powoduje, że student 
nie może opuszczać domu. My 
już na poziomie rekrutacji sta-
ramy się identyfikować konkret-
ne potrzeby, za to odpowiada 
mój dział. Kontaktuję się mailo-
wo i telefonicznie z kandydata-
mi na studia i pytam jakiego ro-
dzaju potrzeby będą wiązały się 
z kształceniem. Czasami jest tak, 
że musimy dla kogoś zaplanować 
zajęcia w jednym budynku, ktoś 
inny potrzebuje materiałów dy-
daktycznych w dostosowanej for-
mie albo będzie chciał nagrywać 
zajęcia dydaktyczne. My musimy 
uzyskać na to pozwolenie, każde-
go z wykładowców. Mamy sys-
tem pomocy materialnej, który 
jest szeroko rozbudowany i tutaj 
naprawdę olbrzymie podzięko-
wania dla rektora naszej uczelni, 
ponieważ w tym roku mamy jed-
ne z największych, jeżeli nie naj-
większe, w Polsce stypendia dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

Niepełnosprawność bez barier
Jak ważne jest zwiększanie świadomości na temat ograniczeń z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami? Co należy zrobić by w przestrzeni społecznej było miejsce dla wszystkich bez 
względu na kategorię sprawności? I czy likwidacja barier i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania zależy jedynie od nas samych?  O tym z  dr. hab. Joanną Truszkowską,  
prof. PWSIiP oraz Natalią Cholewicką z działu kształcenia i spraw studenckich, biura studentów z niepełnosprawnościami w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości  

w Łomży rozmawia Marlena Siok. 
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One kształtują się na poziomie 
od 1000 do 2000 zł miesięcznie, 
co stanowi olbrzymie wsparcie 
zwłaszcza w czasach pandemii, 
gdy studenci musieli jednak wy-
posażyć się w specjalistyczny 
sprzęt do kształcenia online. Jest 
pozytywne nastawienie wszyst-
kich dydaktyków, pracowników 
administracyjnych, głównie cho-
dzi mi o dziekanaty. Miło jest 
pracować w takiej atmosferze, bo 
gdziekolwiek pojawia się osoba 
ze szczególną potrzebą, natych-
miast nawiązujemy współpracę 
i wszyscy podejmujemy działania 
zmierzające do tego, żeby ułatwić 
warunki studiowania. 

J.T: -  A propos tego projek-
tu, „PWSIiP dostępna i bez ba-
rier”, też będziemy uczestniczyć 
w cyklu szkoleń, w ramach któ-
rego doskonalić będziemy umie-
jętność przygotowywania wszel-
kich materiałów dydaktycznych 
do potrzeb osób z różnego typu 
niepełnosprawnościami. Chodzi 
o to, żeby te materiały skierowa-
ne były do osób ze słabym widze-
niem czy słabym słyszeniem. albo 
np. tych, które ze względu na ja-
kąś swoją dysfunkcję czy przewle-
kłą chorobę, nie mogą np. w po-
zycji siedzącej spędzić więcej niż 
40 minut. Mamy też możliwość 
takiego przygotowania materia-
łu, żeby studenci w czasie rzeczy-
wistym w nich uczestniczyli, ale 
też żeby mogli sobie to odsłuchać 
w dogodnym dla nich czasie. Te 
wszystkie niuanse będziemy po-
trafili jeszcze w lepszym stopniu 
uwzględniać. Osoba, która do-
brze widzi nie ma trudności z od-
czytaniem przesłanych prezen-
tacji, natomiast osoby ze słabym 
widzeniem, ze słabą ostrością wi-
dzenia, z pewnymi zaburzeniami 
neurologicznymi mają już z tym 
problem. To też jest bardzo istot-
ne, w jaki sposób prezentacje są 
przygotowywane, czy wykluczy-
ły te elementy, które technicz-
nie mogłyby być barierą nie do 
pokonania. Taki materiał będzie 
przygotowywany dla tej czy innej 
konkretnej osoby. Uczelnia wy-
posażona jest w przeróżne sprzę-
ty najwyższej jakości, także my-
ślę, że barier będzie coraz mniej, 
ale też możliwości techniczne in-
spirują nas do tego, byśmy stale 
podnosili jakość kształcenia dla 
wszystkich pozostały uczestni-
ków toku studiów. Musimy pa-
miętać, że dzisiaj bardzo ważne 
jest projektowanie uniwersalne, 
czyli dla każdego, zarówno dla 
słabiej widzącego, jak i dobrze wi-
dzącego, żeby student miał moż-
liwość przełączenia się w trakcie 
procesu kształcenia na dopaso-
wany do siebie program. 
M.S: - Czy to jest właśnie ta wspólna 
przestrzeń?

J.T: - Tak. To jest ta wspólna 
przestrzeń, czyli te projektowa-

nie uniwersalne, które dotyczy 
generalnie przestrzeni społecz-
nej, a także przestrzeni uczelnia-
nej. Mogę powiedzieć z pełną 
odpowiedzialnością, że u nas jest 
już naprawdę dobrze, a na pewno 
będzie lepiej.
M.S: - Pani profesor, pani Natalio, 
a gdybyśmy nieco wyszły poza mury 
Państwowej Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
i spojrzały na sytuację osób z nie-
pełnosprawnościami w kontekście 
miasta. Czy widzicie panie poprawę 
w okresie ostatnich lat?

J.T: - Myślę, że tak. Działają 
różnego typu fundacje, stowarzy-
szenia, organizacje pozarządowe 
na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami. Przy prezydencie mia-
sta funkcjonuje bardzo aktyw-
nie Społeczna Rada do Spraw 
Osób z Niepełnosprawnościami, 
więc też ten głos jest bardzo sły-
szalny. Co ważne, dostrzegamy 
korzystne zmiany. I nie chodzi 
tu tylko o udział osób z niepeł-
nosprawnościami w  przestrzeni 
społecznej, ale nawet o pewne-
go rodzaju rozwiązania. Posłu-
żę się tu przykładem przejść dla 
pieszych, przed którymi coraz 
częściej zaobserwować możemy 
żółte płytki z wypukłościami. Są 
one ułatwieniem dla osób słabo 
widzących i niewidzących, któ-
re pod stopami czują tę różnicę, 
więc wiedzą, kiedy zacznie się 
jezdnia, i kiedy się skończy. Jest 
w tym niekwestionowany udział 
miasta, które, m.in. w taki sposób 
wpisuje się w to uniwersalne pro-
jektowanie przestrzeni wspólnej.
M.S: - Pani Natalio, a z Pani perspek-
tywy jak to wygląda?

N.Ch: - Ja uważam, że wy-
starczy popatrzeć na to jak wiele 
osób w naszym mieście porusza 
się korzystając z wózka inwa-
lidzkiego. Są także osoby niewi-
dome, które funkcjonują nawet 
w takiej przestrzeni osiedlowej, 
więc to jest tak na prawdę efekt 
zmian, które wprowadziło nasze 
miasto. Ja bym się nie obawiała 
o sytuację osób z niepełnospraw-
nościami na poziomie publicz-
nym. Olbrzymim osiągnięciem 
naszego kraju jest wprowadze-
nie ustawy o zapewnieniu do-
stępności osób ze szczególnymi 
potrzebami. Podejście jest takie, 
że dostępność jest sposobem re-
alizacji praw człowieka i to nie 
podlega dyskusji. Tak naprawdę 
mamy stworzyć przynajmniej 
w sektorze publicznym takie na-
rzędzia, i takie możliwości, któ-
re w sposób jak najbardziej sa-
modzielny i niezależny pozwolą 
funkcjonować osobom z niepeł-
nosprawnościami w przestrzeni 
publicznej. 
M.S: - A w jakim stopniu likwidacja 
barier i tworzenie płaszczyzny do 
wspólnego funkcjonowania zależy od 
nas samych?

N.Ch: - W ogromnym. Moż-
na przekonać się o tym w bardzo 
prosty sposób. Można sobie za-
wiązać oczy i sprawdzić czy np. 
za pomocą klawiatury jesteśmy 
w stanie w sieci dotrzeć do tre-
ści, które nas interesują. W ten 
sposób postępuje nasz informa-
tyk, który jest odpowiedzial-
ny za stronę internetową. Jeżeli 
umieszczamy jakieś nowe treści 
na naszej stronie internetowej 
czy tworzymy nową aplikację 
on w taki sposób to weryfikuje. 
Można spróbować wypożyczyć 
wózek, można sobie unierucho-
mić nogę i spróbować przemie-
szać się za pomocą kul. Wówczas 
jesteśmy w stanie poczuć się jak 
osoba z pewnego rodzaju ogra-
niczeniem. Wystarczy chcieć. 
Musimy się też przestać bać od-
mienności. Ci ludzie są bardzo 
wartościowi i nie można ich 
identyfikować wyłącznie przez 
spektrum niepełnosprawności. 
M.S: - Co jeszcze należałoby zrobić, 
aby poprawić sytuację osób z niepeł-
nosprawnościami?

N.Ch: - Uświadamiać, uświa-
damiać i jeszcze raz uświada-
miać... I integrować ludzi, którzy 
mają utrudnienia w funkcjono-
waniu z pozostałymi ludźmi. Tu 
znacząca rolę odgrywają decy-
denci, szefowie wszelkich insty-
tucji czy firm. Weźmy przykład 
naszej uczelni. Gdyby nie zro-
zumienie przez rektora sytuacji 
osób z niepełnosprawnościa-
mi i pełna chęć wsparcia, to my 
z panią profesor przy najlepszej 
woli nie zrobiłybyśmy nic. To 
szefowie firm decydują o tym, 
gdzie zostanie przekazany stru-
mień środków finansowych, 
w jakiej wysokości i  jakie moż-
liwości stworzy. Przykład też 
idzie z góry, jeżeli widzimy, że 
jest zainteresowanie, jest chęć 
wsparcia, to wszystkim nam jest 
łatwiej działać. Natomiast myślę, 
że warto, żeby każdy człowiek 
przeczytał te powszechnie do-
stępne poradniki na temat zasad 
postępowania w relacjach z oso-
bami z niepełnosprawnościami. 
Oczywiście, każdy jest inny, na-
tomiast są pewne standardy, któ-
re ułatwiają nam wspólne życie. 
Chodzi, o pewne proste zacho-
wania. Jeżeli mamy rozmawiać 
z osobą, która korzysta z wózka, 
to usiądźmy na krześle, nie stój-
my jej nad głową. Jeśli ktoś po-
rusza się przy pomocy kul, nie 
chwytajmy go niespodziewanie 
za ramię, bo ta osoba może się 
przewrócić, jeśli idzie z psem 
asystującym, nie głaszczmy tego 
psa. Kiedy rozmawiamy z oso-
bami z zaburzeniami psychicz-
nymi, nie denerwujmy się, nie 
irytujmy, jeżeli ktoś prosi nas, że-
byśmy powtórzyli 10 raz to samo 
zdanie. My mamy im stworzyć 
warunki, które będą ograniczały 

stres do minimum, bo jakby na-
stępuje nasilenie objawów cho-
roby w przypadku stresu. Z mo-
jej obserwacji wynika, że bardzo 
potrzebny jest system wsparcia 
finansowego, bo na przykład nie-
pełnosprawność ruchową moż-
na w pewien sposób zatrzymać, 
a nawet cofnąć, tylko jest po-
trzebna rehabilitacja. Powszech-
nie dostępny system zdrowotny 
nie jest w stanie zapewnić reha-
bilitacji każdemu i codziennie. 
Potrzebne jest właśnie wsparcie 
finansowe, usługi polegające na 
wspieraniu opiekunów, rodzin, 
osób z niepełnosprawnościami, 
bo my się koncentrujemy wy-
łącznie na osobach chorych czy 
takich, które uległy wypadkowi, 
natomiast z nimi codziennie ob-
cują najbliżsi. Oni również po-
trzebują uwagi. Niejednokrotnie 
spotykam rodziców studentów 
z niepełnosprawnościami i są 
oni w bardzo depresyjnych sta-
nach. Bardzo często zapominają, 
że mają własne życie. Jeżeli wie-
my, że ktoś z naszych znajomych, 
ktoś z naszych bliskich opiekuje 
się osobą z niepełnosprawnością, 
przecież my możemy wesprzeć ją 
w opiece, tak, żeby mogła pójść 
do kina, pójść do restauracji, 
albo po prostu wyspać się i od-
począć.

J.T: - Ja natomiast bardzo bym 
chciała, żebyśmy my dorośli uczy-
li się akceptacji inności, niepełno-
sprawności od dzieci. Dzieci są 
cudowne. Dziecko widząc osobę 
na wózku pyta po prostu mamę, 
czemu ten pan siedzi. Wówczas 
zaczyna się dramat, bo mama 
odciąga to dziecko czy zasłania 
mu wręcz oczy, żeby nie widzia-
ło tego pana na wózku i bardzo 
mocno się stara, żeby nie odpo-
wiedzieć. Natomiast jeżeli dziec-
ko słyszy, że pan/pani mają chore 
nogi i nie mogą chodzić, to dziec-
ku to w zupełności wystarcza. 
Ono akceptuje tę osobę taką, jaka 
jest. Jeżeli zaś widzi matkę, która 
bardzo mocno unika odpowiedzi, 
to zaczyna się zastanawiać: dla-
czego. Co mi grozi ze strony tego 
pana, skoro ta mama tak bardzo 
mnie przed nim osłania? Często 
osoby sprawne mają taką barierę, 
żeby wprost wytłumaczyć  dziec-
ku tę czy inną niepełnospraw-
ność. Myślę, że jeżeli więcej tych 
kwestii osób z niepełnospraw-
nościami będzie się pojawiało 
w podręcznikach szkolnych, jeże-
li będziemy to pokazywać, to - ja 
sobie tak marzę - za kilkanaście 
lat nie będzie potrzeby mówienia 
o tych potrzebach. Niestety jest 
jeszcze coś takiego jak stereotypy, 
które tkwią w świadomości ludzi 
już ponad 2 tysiące lat, więc pew-
nie jeszcze trochę pobędą, ale je-
stem życiową optymistką i widzę 
nawet jak w przestrzeni języka to 
się zmienia, gdzie już nie wypa-

da mówić „kaleka”, „garbaty” czy 
„ślepy”... Na szczęście tych po-
jęć nie używa się, więc myślę, że 
w pewnym tempie dojdziemy do 
stanu, że nie będziemy wykluczać. 
My osoby sprawne, jak nie zrobi-
my tego pierwszego kroku do wy-
kluczenia, to nie będzie trzeba 
integrować, nie będzie trzeba łą-
czyć. Od początku wobec osoby 
z różnego typu niepełnospraw-
nościami - czy to jest maleńkie 
dziecko, czy osoba dorosła, która 
uległa wypadkowi, czy jest to sku-
tek przewlekłej choroby - jeże-
li będzie nasza akceptacja, to nie 
będzie większych trudności, tzn. 
one będą, ale może nie, aż takie. 
Tutaj też odniosę się do słów pani 
Natalii, dotyczących trudności  
w akceptacji niepełnosprawności 
dziecka przez rodziców. Rodzice 
nie chcą pogodzić się, że dziecko 
ma jakieś trudności czy dysfunk-
cje. Wypierają to. W którymś mo-
mencie oczywiście dochodzi do 
rodzica taka świadomość, że nie 
będzie lepiej. Wówczas rozpoczy-
na się trudny dla rodziców czas 
pogodzenia się z tym. I myślę, że 
to też jest przestrzeń, żebyśmy za-
interesowali się jeszcze bardziej, 
niż to jest dotychczas, sytuacją 
rodzinną, sytuacją rodziców, sy-
tuacją dziadków, bardzo często 
pomijanych. W kwestiach niepeł-
nosprawności sporadycznie mó-
wimy o dziadkach. Oni też chcą 
uczestniczyć w życiu rodzin, bli-
skich z niepełnosprawnościami, 
cieszyć się ich mniejszymi czy 
większymi sukcesami. Pomija-
my często kwestie rodzeństwa, 
także myślę, że to są te obszary. 
Ja ze swoje strony, takiej nauko-
wej, eksploruję te tematy, i też 
mam świadomość tego, że jest 
jeszcze bardzo dużo do zrobie-
nia. To nie tylko społeczeństwo, 
jako taki twór zewnętrzny wo-
bec tej osoby z niepełnospraw-
nością, ale to o czym mówiła 
pani Natalia - na początek rodzi-
na. Ona musi zaakceptować stan 
rzeczy i zintegrować się ze sobą. 
To nie jest proste. Tu też jest na-
sza rola jako pracowników uczel-
ni, zarówno administracyjnych, 
jak i dydaktycznych, podnosze-
nia tej świadomości udziału ro-
dziny, roli rodziny w procesie 
optymalnego funkcjonowania 
osób z niepełnosprawnościa-
mi w rodzinie, w szkole, w prze-
strzeni publicznej. Rodzina jest 
podstawową jednostką, której 
nie da się, której nie wolno po-
minąć. Myślę, że tutaj nasza rola 
jako uczelni jest olbrzymia, że-
byśmy też edukowali i nieśli ten 
promyk nadziei, wiedzy, świado-
mości, że niepełnosprawność to 
jest element naszego wspólnego 
życia.
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We wtorek, 1 czerwca 2021 r. weszła 
w życie nowelizacja przepisów Prawo 
o ruchu drogowym. 

W myśl nowych przepisów 
nastąpiło ujednolicenie dopusz-
czalnej prędkości w obszarze za-
budowanym niezależnie od pory 
dnia, zwiększenie zakresu ochro-
ny pieszego w rejonie przejścia 
dla pieszych, nałożenie obo-
wiązku zachowania szczególnej 
ostrożności przez pieszego oraz 
uregulowanie kwestii bez-
piecznej odległości między 
pojazdami na autostradach 
i drogach ekspresowych.

Większa ochrona pieszego 
w rejonie przejść dla pieszych

Zwiększenie zakresu 
ochrony pieszego w rejonie 
przejścia dla pieszych jest 
planowane poprzez nałoże-
nie na kierującego pojazdem do-
datkowych obowiązków. Będzie 
on zobowiązany do dokładnej 
obserwacji nie tylko przejścia dla 
pieszych, ale i jego okolicy oraz 
do stworzenia możliwości bez-
piecznego przejścia przez jezdnię 
dla pieszych znajdujących się na 
przejściu dla pieszych oraz tych, 
którzy wchodzą na przejście.

Obecnie ustawa Prawo o ru-
chu drogowym zobowiązuje kie-
rującego pojazdem zbliżającego 
się do przejścia dla pieszych do 
zachowania szczególnej ostroż-
ności i ustąpienia pierwszeń-
stwa pieszemu znajdującemu się 
na nim. Natomiast obowiązek 
zmniejszenia prędkości przez 
kierującego pojazdem tak, aby 
nie narazić na niebezpieczeń-

stwo pieszych znajdujących się 
na przejściu lub na nie wchodzą-
cych, wynika z przepisów rozpo-
rządzenia w sprawie znaków i sy-
gnałów drogowych.

Nowe rozwiązanie będzie zo-
bowiązywać kierującego pojaz-
dem, który zbliża się do przejścia 
dla pieszych, poza zachowaniem 

szczególnej ostrożności i ustąpie-
niem pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na przejściu dla 
pieszych, do zmniejszenia pręd-
kości tak, aby nie narazić na nie-
bezpieczeństwo pieszego. Obo-
wiązkiem kierowcy będzie także 
ustąpienie pierwszeństwa piesze-
mu wchodzącemu na przejście 
albo znajdującemu się na nim. 
Rozszerzenie udzielenia pierw-
szeństwa pieszemu wchodzą-
cemu na przejście dla pieszych 
w projektowanych zmianach 
ustawy nie dotyczy tramwajów.

Obowiązek zachowania przez 
pieszego szczególnej ostrożno-
ści podczas przechodzenia przez 
jezdnię lub torowisko zostanie 
rozszerzony również na pieszego 
wchodzącego na jezdnię lub toro-

wisko. Na  pieszym wchodzącym 
na przejście dla pieszych spoczy-
wał będzie obowiązek zachowa-
nia szczególnej ostrożności, po-
legający na zwiększeniu uwagi 
i dostosowaniu zachowania do 
warunków i sytuacji zmieniają-
cych się na drodze, w stopniu 
umożliwiającym odpowiednio 

szybkie reagowanie.

Nie korzystamy z telefonów 
podczas przechodzenia przez 
jezdnię

W ustawie wprowa-
dzono regulacje zakazują-
ce pieszemu korzystania 
w trakcie wchodzenia na 
jezdnię lub torowisko lub 
przechodzenia przez jezd-

nię lub torowisko (także w ob-
rębie usytuowanych tam przejść 
dla pieszych) z telefonów komór-
kowych oraz innych urządzeń 
upośledzających prawidłową 
percepcję, zwłaszcza wzrokową, 
a tym samym ocenę w zakresie 
bezpiecznego wejścia i pokona-
nia jezdni lub torowiska. Rozwią-
zanie to będzie miało wpływ na 
bezpieczeństwo niechronionych 
uczestników ruchu drogowego. 
Zostanie ono osiągnięte poprzez 
uzupełnienie art. 14 ustawy – 
Prawo o ruchu drogowym, okre-
ślającego zakazy dla pieszych 
w ruchu drogowym.

Koniec z jazdą na zderzaku
Niezachowanie odległości 

między pojazdami na drogach 

ekspresowych i autostradach, jak 
wynika z policyjnych statystyk, 
jest jedną z głównych przyczyn 
wypadków, obok niedostoso-
wania prędkości do warunków 
ruchu, nieprawidłowego wy-
przedzania, zmęczenia i niepra-
widłowej zmiany pasa ruchu.

Zachowanie zbyt małego 
odstępu pomiędzy pojazdami 
często bywa przyczyną niebez-
piecznych zdarzeń drogowych. 
Nagminną na polskich dro-
gach jest tzw. jazda na zderza-
ku, w niewielkiej odległości za 
poprzedzającym pojazdem. To 
niezwykle ryzykowana praktyka 
zwłaszcza na drogach szybkie-
go ruchu, takich jak autostrady 
i drogi ekspresowe. W sytuacji 
awaryjnej, która wymaga na-
tychmiastowego działania, kie-
rowca nie ma żadnych szans na 
szybką reakcję. W przypadku 
niezachowania odpowiedniej 
odległości ograniczone jest rów-
nież pole widzenia, uniemożli-
wiając zidentyfikowanie prze-
szkody znajdującej się przed 
poprzedzającym pojazdem. Na-
głe wyhamowanie pojazdu jadą-
cego z przodu, zmusza jadących 
z tyłu do gwałtownego hamowa-
nia, przez co nierzadko docho-
dzi do karambolu.

Bezpieczna odległość między 
pojazdami na drogach szybkiego 
ruchu (autostradach i drogach 
ekspresowych) będzie wynosiła 
połowę aktualnej prędkości, czyli 
kierowca jadący 100 km/h musi 

jechać 50 m za poprzedzającym 
samochodem, 120 km/h – 60 
m, 140 km/h – 70 m. Podobne 
rozwiązania zostały zastosowane 
w wielu europejskich państwach, 
w tym m.in. w Niemczech.

Odstępstwo od obowiązku 
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gach ekspresowych i autostra-
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w których kierujący pojazdem 
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Zrównanie prędkości w obszarze 
zabudowanym do 50 km/h w dzień 
i w nocy

Obniżenie prędkości pojaz-
dów w obszarze zabudowanym 
w godzinach nocnych do 50 
km/h ma na celu przede wszyst-
kim poprawę bezpieczeństwa 
pieszych jako niechronionych 
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Z analiz badawczych wynika, że 
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długości drogi hamowania po-
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nia przez pojazd mniejszej niż 30 
km/h, a szanse te bardzo spadają, 
gdy prędkość pojazdu uderzają-
cego w pieszego jest większa od 
50 km/h.

Obecnie Polska jest jedy-
nym krajem w UE, który nadal 
dopuszcza jazdę z prędkością 60 
km/h w obszarze zabudowanym.

Rada Ministrów przyjęła 19 maja 
2021 r. uchwałę w sprawie ustanowie-
nia Rządowego Programu budowy 
lub modernizacji przystanków kolejo-
wych na lata 2021-2025, przedłożoną 
przez Ministra Infrastruktury. Usta-
nawiając program rząd chce zwięk-
szyć lokalnym społecznościom dostęp 
do transportu kolejowego. Na ten cel 
przeznaczono 1 mld zł.

Środki zostaną wykorzystane 
m.in.  na wybudowanie lub zmo-
dernizowanie przystanków kolejo-
wych, a także sfinansowanie zadań 
związanych z dostępnością miejsc 
parkingowych dla podróżnych. 
Program obejmie przystanki kole-
jowe zlokalizowane w całej Polsce. 

W ramach Programu 
uwzględniono 355 lokaliza-
cji w całej Polsce. Na liście 
podstawowej są 173 lokaliza-
cje, a na liście rezerwowej 182. 

W ramach programu na obu li-
stach uwzględniono budowę 177 
i modernizację 178 przystanków.

W województwie podlaskim 
na liście podstawowej znalazło 
się 17 przystanków, w tym przy-
stanek w Śniadowie, zaś na liście 
rezerwowej prawie 30. 

Lista podstawowa w woje-
wództwie podlaskim:

Czarnowo-Undy, Czerwony 
Bór, Jamiołki, Łubnica Łomżyń-
ska, Kołaki,   Kulesze Kościelne, 
Roszki Leśne, Wnory, Płonka, 
Sokoły, Śniadowo,   Kleszczele, 
Sokole Białostockie, Suchowol-
ce, Żednia, Zajezierce, Waliły.

Lista rezerwowa:
Repczyce Zalew, Sobolewo, 

Białystok Pieczurki, Zaścianki, 
Białystok Fabryczny, Kuriany, 
Gregorowce, Podbiele, Nowo-
sady, Gnilec, Narewka, Siemia-

nówka, Cisówka, Lewki, Wa-
silków Sochonie, Gliniszcze, 
Racewo,  Sidra, Różanystok, Dą-
browa Białostocka, Kamienna 
Nowa, Ostrowie Biebrzańskie, 
Jastrzębna, Balinka, Augustów, 
Augustów Port, Blizna.

- „Rządowy Program budo-
wy lub modernizacji przystan-
ków kolejowych na lata 2021-
2025” to kolejna odsłona naszej 
walki w wykluczeniem komu-
nikacyjnym. Za kwotę 1 mld zł 
będziemy budować nowe przy-

stanki kolejowe, odbudowywać 
te, które od lat nie istnieją oraz 
wydłużać perony tam, gdzie nie 
mogą zatrzymywać się pociągi 
dalekobieżne – powiedział mi-
nister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk.

Przystanek w Śniadowie  
będzie modernizowany.  

Ale nie tylko ten

Od 1 czerwca zmiany w Prawie o ruchu drogowym
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Phil Connors, przeciętny, ale 
pyszałkowaty i cyniczny, zaro-
zumiały i egoistyczny telewi-
zyjny prezenter pogody, po raz 

czwarty w swej karierze wybiera się do 
Punxsutawney, aby jak co roku uczestni-
czyć w Święcie Świstaka. W jego kulmi-
nacyjnym momencie z norki wyciągany 
jest świstak, z którego prognozą bardzo 
liczą się miejscowi. Jeśli świstak 2 lute-
go ujrzy swój cień (będzie słonecznie), 
zima potrwa jeszcze 6 tygodni, a jeśli nie, 
zakończy się szybko. Razem z Philem 
pracują gapowaty kamerzysta Lary i Rita, 
urocza pani producent. Phil nie ma jed-
nak pojęcia, że tym razem los spłata mu 
przykrą niespodziankę.

Phil nie lubi ludzi, nie lubił swojej 
pracy, nie lubił chyba nawet siebie. Jest 
zgorzkniałym człowiekiem uważającym, 
że stracił całe życie pracując w telewizji 
i nie odnosząc sukcesu. Dla swojej eki-
py jest okropny, stale wszystkim docina, 
a jego reportaż z Punxsutawney jest, jak 
zwykle, nie najwyższych lotów. Śnieżyca 
uniemożliwia mu natychmiastowy wyjazd 
ze znienawidzonej mieściny i musi tam 
zostać na noc. W niewielkim Punxsutaw-
ney nie podoba mu się prawie nic, po-
cząwszy od motelu, w którym brakuje cie-
płej wody, a skończywszy na wieczornym 
festynie.

Ku swemu zdziwieniu następnego 
poranka odkrywa, że nadal jest 2 lute-
go, a on musi ponownie robić reportaż 
z Dnia Świstaka. Stał się więźniem mia-
steczka, którego tak nie lubi. Dla Phila 
czas stanął w miejscu, więc zgodnie ze 
swoim charakterem postanawia sko-
rzystać z podarowanego mu czasu i się 
rozerwać. Nie widząc jednak końca tego 
dziwnego zrządzenia losu, Phil załamuje 
się i próbuje nawet zakończyć swe życie, 
ale każda próba samobójstwa kończy się 
dla niego ponownym obudzeniem 2 lu-
tego. Schwytany w pętlę czasu Connors 
musi wciąż na nowo przeżywać najgor-
szy dzień swojego życia. Uwięziony, 
przechodzi swoistą przemianę, zaczyna 
powoli dostrzegać innych ludzi. Odnaj-
duje też prawdziwą miłość. W końcu, 
uświadamiając sobie, że zakochał się 
w Ricie, postanawia poprawić swoje ży-
cie stając się lepszym dla otoczenia oraz 
ucząc się wielu nowych rzeczy. Czy to 
jednak wystarczy, aby wszystko wróciło 
do normy?

Jest to niezwykłe studium zmiany 
wewnętrznej człowieka – od aroganc-
kiego egoisty do niezwykle aktywnego 
filantropa. Nie ma tutaj nagłej zamiany 
czerni w biel, lecz stopniowe przechodze-
nie przez różne odcienie szarości. To, co 
na początku wydaje się zabawną i płytką 
komedyjką o facecie, który szuka drogi na 
skróty, by zaciągnąć atrakcyjną koleżankę 
do łóżka, przeradza się w całkiem głębo-
ki film o tym, jak ludzie zmieniają się dla 
ukochanej osoby.

„Polecam ten film wszystkim spra-
gnionym ulgi w kinie, zabawy w dobrym 
stylu, radości z oglądania wyrazistych, 
niezapomnianych kreacji aktorskich. To 
filmowy klasyk, więc jeśli jakimkolwiek 

cudem jeszcze go nie znacie, koniecznie 
i czym prędzej nadróbcie zaległości – pi-
sze Justyna Karolak. 

Od czasu premiery film zyskiwał coraz 
większe uznanie i jest często uważany za 
jeden z największych filmów lat 90. oraz 
za jeden z największych filmów komedio-
wych wszech czasów.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 71 mi-

lionów dolarów, kosztował 15 milionów.
Gdy reżyser Harold Ramis, próbował 

wyjaśnić scenę Billowi Murrayowi, ten prze-
rywał i pytał: „Po prostu powiedz mi – do-
bry Phil czy zły Phil?”.

Bill Murray nieustannie dzwonił do Ha-
rolda Ramisa, często rano, by mu interpre-
tował scenariusz. Ramis wysłał scenarzystę 

Danny'ego Rubina, aby usiadł z aktorem 
i rozwiał wszystkie jego wątpliwości. Murray 
obraził się na Ramisa i żywił do niego urazę 
przez kilka lat.

Harold Ramis pojawia się w filmie jako 
neurolog, który zapewnia Phila, że wszystko 
z nim w porządku, ale może powinien po-
rozmawiać z psychiatrą.

Film kręcono w Woodstock w Illinois. 
Wcześniej obejrzano ponad 60 miasteczek. 

Tradycja Dnia Świstaka sięga 2 lu-
tego 1887 roku, kiedy niemieccy imi-
granci z Punxsutawney w Pensylwanii 
po raz pierwszy złapali świstaka, choć 
w ich europejskiej tradycji był to borsuk, 
by przepowiedział pogodę. Ceremonia-
łowi towarzyszy aura wiejskiego festynu, 
na głównym placu miasteczka zbierają się 
wszyscy mieszkańcy, a po ogłoszeniu świ-
stakowej prognozy pogody – wieczorem 

odbywa się sympatyczna, ludowa impreza 
z potańcówką.

Rok po premierze filmu ponad 35 000 
osób odwiedziło miasto z okazji Dnia Świ-
staka. 

Film spopularyzował użycie terminu 
„dzień świstaka” na oznaczenie czegoś, co 
się powtarza.

Początkowo rozważano do roli Phila 
Connorsa takich aktorów jak: Chevy Chase, 
Steve Martin, Tom Hanks oraz John Travol-
ta, ale uznano, że są „zbyt mili”.

Podczas kręcenia filmu Bill Murray 
został dwa razy dotkliwie ugryziony przez 
świstaka. 

Dzień świstaka
Nowa TV czwartek 21.00

Dzień świstaka

Jutro jest dzisiaj
Tę kultową komedię romantyczną z 1993 roku, z doskonałymi rolami Billa Murraya i Andie McDowell, 

można oglądać w kółko. Dlaczego?
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Pacyfikator
TV Puls czwartek 18.00, niedziela 15.50

Komedia. Agent służb specjalnych ma trudne zadanie 

do wykonania. Przed nim opieka nad piątką niesfornych 

dzieciaków. Nieustępliwy Shane (Vin Diesel) będzie 

musiał zmieniać pieluchy i rozwiązywać problemów 

nastolatków. 

Infernal Affairs:  

piekielna gra

TV6 piątek 23.00

Thriller. Przebój azjatyckiego kina. Opowieść o dwóch 

szpiegach – mafijnym informatorze w szeregach policji 

oraz stróżu prawa w strukturach mafii. Prowadzą wyścig 

z czasem, by się wzajemnie namierzyć, odkryć prawdziwą 

tożsamość, a następnie wyeliminować. 

Na bank sie uda
TVN7 sobota 22.25

Komedia kryminalna. Trzech starszych panów dokonuje 

napadu na bank. Pod okiem kamer monitoringu wchodzą 

do banku i włamują się do podziemnego sejfu. Kiedy 

policja przyjeżdża na miejsce, stwierdza, że nic nie 

zginęło. Ale czy na pewno? 

Szeryf z Firecreek
Metro niedziela 12.55

Western. Szeryf Johnny Cobb (James Stewart) większość 

czasu spędza z rodziną na farmie. Gdy pojawia się banda 

Larkina (Henry Fonda), która terroryzuje mieszkańców, 

wraca do miasteczka. Szeryf przepędza bandziorów, ale...

Saga Wikingów
Stopklatka niedziela 20.00

Przygodowy. U wybrzeży Szkocji sztorm zatapia statek 

Wikingów. Rozbitkowie próbują dostać się do osady 

Danelaw. Gdy porywają córkę króla Szkotów, władca 

wzywa na pomoc owianych złą sławą najemników.

wybierz  
coś  

dla siebie

Noce w Rodanthe

Szansa...
Wzruszający melodramat, nastrojowa opowieść 

o dojrzałej miłości, osadzona w pięknych, nadmor-
skich krajobrazach Karoliny Północnej. 

Adrienne (Diane Lane), zapracowana czterdzie-
stokilkulatka zmagająca się z kłopotami typowymi 
dla kobiet w jej wieku, nie jest szczęśliwą kobietą 
– w wychowaniu dzieci i zajmowaniu się domem 
szuka zapomnienia i ucieczki od problemów ze zdra-
dzającym ją mężem. Wyjeżdża na 
weekend do malowniczego Rodan-
the – nadmorskiego miasteczka po-
łożonego na jednej z wysp Karoliny 
Północnej. Przez kilka dni ma się 
opiekować pensjonatem prowadzo-
nym przez jej znajomą. Z powodu 
zbliżającego się sztormu w hotelu 
przebywa tylko jeden gość – doktor 
Paul Flanner (Richard Gere), który, 
podobnie jak Adrienne, przyjechał 

do Rodanthe w poszukiwaniu spokoju. Zaczynają 
rozmawiać i odkrywają, że łączy ich o wiele więcej 
niż na pierwszy rzut oka się wydaje– przypadkowa 
znajomość wkrótce zamienia się w niezwykły ro-
mans. Oboje są dojrzali, każde ma swoje życie i do-
skonale wiedzą, że to ostatnia w ich życiu szansa na 
prawdziwą miłość.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 84 miliony dola-

rów, kosztował 30 milionów. .
Richard Gere był 16 lat starszy od Diane Lane, 

która z kolei była o 4 lata młodsza 
od Christophera Meloni (filmowego 
Jacka).

Według Nicholasa Sparksa (au-
tora książki, na podstawie której 
powstał ten film), on i jego przyszła 
żona poznali sie i pokochali, podob-
nie jak bohaterowie filmu, w małym 
nadmorskim miasteczku. 

Noce w Rodanthe
TVN sobota 22.45

Lester (Kevin Spacey) pracujący w korpora-
cji, gdzie jako tryb w maszynie zagubił całkowicie 
poczucie wartości życia i radość z niego, przeżywa 
rozterki. Nie ma żadnego kontaktu ze swoją żoną 
Caroline (Annette Bening), ani z nastoletnią cór-
ką Jenny (Thora Birch). Obie uważają Lestera za 
fajtłapę. Dopiero spotkanie Angeli (Mena Suva-
ri), najlepszej przyjaciółki Jenny, zmieni życie 
sfrustrowanego 40-latka. Mężczyzna zakochuje 
się w seksownej nastolatce (dziewczyna led-
wie to przeczuwa) i to uczucie jest dla niego jak 
orzeźwiający prysznic. Nagle zdaje sobie sprawę 
z nienormalności swego życia, zakłamania i cho-
rych układów, w które jest uwikłany. I postanawia 
się z tego wyplątać: odchodzi z pracy, zaczyna 
zajmować się sobą, popala trawkę kupowaną od 
Ricky’ego, nastolatka z sąsiedztwa. I oczywiście 
rozmyśla, marzy o Angeli. Jednak życia nie moż-
na tak po prostu porzucić, wyplątać się z niego 
i zacząć od nowa.

Film dostał osiem nominacji i pięć Oscarów – 
w tym dla najlepszego filmu, reżysera i aktora pierw-
szoplanowego, Kevina Spacey.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 356 milionów do-

larów, kosztował 15 milionów.
Kevin Spacey miał rozbić talerz ze szparagami 

o podłogę. Rzucił go z rozmachem w ścianę, dlatego 
przerażenie filmowej żony i córki jest autentyczne.

Tytuł filmu odnosi się do gatunku róży, wyhodowa-
nej we Francji w 1875 roku i przywiezionej do Stanów 
Zjednoczonych. Atrakcyjna z wyglądu, droga (nazywa-
na też różą za milion dolarów), jest podatna na gnicie 
korzeni i gałązek. 

Reżyser Sam Mendes był tak niezadowolony ze 
scen pierwszych trzech dni kręcenia, że ponownie je na-
kręcił. „Zacząłem od złej sceny, to było źle nakręcone, 
moja wina, źle skomponowane, moja wina, złe kostiu-
my, moja wina, a wszyscy robili to, o co prosiłem. To 
wszystko moja wina”.

American Beauty
Polsat czwartek 23.50

American Beauty

„Coś 
straciłem...”
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Draka w Bronksie

Uliczna 
wojna

Ah Keung ( Jackie Chan), policjant z Hongkongu, przy-
jeżdża do Nowego Jorku na ślub swojego stryja, Billa. Męż-
czyzna, który właśnie udaje się w długą podróż poślubną, 
sprzedaje swój dobrze prosperujący sklep, znajdujący się 
w Bronxie. Jego nową właścicielką zostaje chińska emi-
grantka, Elaine, której Keung pomaga w rozkręceniu intere-
su. Tymczasem okolicą rządzi miejscowy gang, dowodzony 
przez bezwzględnego Tony'ego. Policjant naraża się ban-
dytom, którzy napadają na przedsiębiorstwo. Dochodzi do 
konfrontacji przestępców z Keungiem, nie mającym zamia-
ru poddać się terrorowi...

W filmie pełnym nieprzerwanej akcji, wspaniałych 
popisów sztuk walki, a także nie pozbawionym swoistego 
humoru, Jackie Chan musi zmierzyć się z bezwzględnym 
gangiem motocyklowym, mafią i kto wie czym jeszcze. 
Znajdując się w samym centrum prawdziwej ulicznej woj-
ny, Chan daje miejscowym zabijakom lekcję dobrego wy-
chowania.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 82 miliony dolarów, kosz-

tował 7,5 miliona.
Jackie Chan złamał prawą kostkę podczas próby sceny, 

w której wskakuje na poduszkowiec. Później reżyser Stanley 
Tong na planie skręcił nogę i kończył film chodząc o kulach. 
Aktorka złamała nogę podczas kręcenia sceny, w której jedzie 
motocyklem po dachach zaparkowanych samochodów. Dwie 
kaskaderki również złamały nogi podczas kręcenia pościgu 
motocyklowego.

Filmowanie sceny walki w magazynie trwało dwadzieścia 
dni.

Zwinność Jackie Chana, 41-letniego wtedy aktora robi 
wrażenie, a ciekawe zastosowanie w walce różnych przed-
miotów (od koszyków sklepowych, przez narty, po lodówki) 
wywołuje uśmiech na twarzy. Wszystkie walki są prawdziwe, 
zrealizowane bez cięć montażowych i udziału dodatkowych 
kaskaderów. 

Draka w Bronksie
Stopklatka sobota 21.50

Szybko i wściekle

Pościg za 
mordercą

„Głośno, szybko, atrakcyjne kobiety 
i dobre auta, czyli czwarta odsłona uwiel-
bianej filmowej serii z Paulem Walkerem 
i Vinem Dieselem”.

Poszukiwany przez policję mistrz nie-
legalnych wyścigów samochodowych, Do-
minic Toretto, ukrywa się poza granicami 
Stanów Zjednoczonych. To gangster, który 
może i trudni się nielegalnym procederem, 
ale jest w gruncie rzeczy poczciwym i cie-
płym misiaczkiem. Chcąc chronić swoją 
dziewczynę, rozstaje się z nią. Wkrótce 
otrzymuje wiadomość, że Letty nie żyje. 
Dominic jedzie do Los Angeles, na miejsce 
wypadku, w którym zginęła dziewczyna. 
Znajduje resztki substancji wzbogacającej 
paliwo, dostępnej tylko u jednego dystry-
butora. Okazuje się, że rozkaz zabicia Letty 

wydał bezwzględny król heroiny – Antonio 
Braga. Dom poprzysięga mu zemstę. Po 
pogrzebie spotyka Briana, który ma z Bra-
gą własne rachunki do wyrównania. Dom 
i Brian połączą siły i mimo dzielących ich 
różnic, wspólnie ruszą w pościg za morder-
cą aż na meksykańską pustynię, gdzie doj-
dzie do finałowego pojedynku.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 363 mi-

liony dolarów, kosztował 85 milionów.
Około 240 samochodów zostało zbudo-

wanych specjalnie na potrzeby filmu.
Kiedy Dom (Vin Diesel) odwiedza grób 

Letty, na nagrobku widnieje napis „Leticia 
Ortiz”. W Hiszpanii wywołało to wielkie 
rozbawienie, ponieważ „Letizia Ortiz” była 
dziennikarką, która 22 maja 2004 roku zo-
stała księżniczką Hiszpanii po ślubie z księ-
ciem Felipe, a później królową Hiszpanii 
w 2014 r.

Szybko i wściekle
TVN niedziela 20.00

Berlin roku 1989. Mur jeszcze 
stoi, dzieląc miasto na dwie części. 
Podział jest jasny: Zachód to tętnią-
ca życiem metropolia, neony i seks, 
natomiast Wschód to szarzyzna, bicie 
mieszkańców na ulicach i monumen-
talne budowle zaprojektowane przez 
moskiewskich architektów.

W tych formalnie dwóch mia-
stach – działają siatki wywiadowcze, 
które się nawzajem zwalczają. 

Główną bohaterką jest Lorraine 
Broughton (Charlize Theron) – agent-
ka brytyjskiego wywiadu. Kobieta jest 
niezwykle piękną i bardzo sprawną fi-
zycznie agentką. Pewnego dnia zostaje 
samotnie wysłana na niebezpieczną 
misję w Berlinie. Podczas niej, musi 
odnaleźć zabójców swojego partnera 
oraz zdobyć listę tajnych agentów i zde-
maskować ich. Do tego, swoimi dzia-
łaniami doprowadzić do zakończenia 
Zimnej Wojny w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Kobieta musi być przez 
cały czas bardzo czujna i uważać na 
siebie, ponieważ na każdym kroku spo-
tyka ludzi, którzy chcą ją wykorzystać 
i oszukać, a także przejąć tajemniczą 
listę. Sytuacja jest jednak jeszcze bar-
dziej skomplikowana niż mogłoby się 
wydawać – lista zawiera również nie-
bezpieczna prawdę o samej Lorraine. 

Film jest pełen zaskakujących 
zwrotów akcji i gwarantuje moc wra-
żeń. Nie brakuje również wątków 
romantycznych i ciekawych efektów 
specjalnych.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 96 

milionów dolarów, kosztował 30 milio-
nów.

Charlize Theron podczas trenin-
gów do filmu złamała dwa zęby.

Aktorka miała ośmiu trenerów, 
którzy pomagali jej osiągnąć doskona-
łą sprawność fizyczną. 

Zanim rozpoczęto kręcenie, James 
McAvoy (filmowy David Percival) zła-
mał rękę na planie innego filmu i mu-
siał grać z kontuzją. 

Kluczowa sekwencja walki, która 
rozgrywa się w berlińskim budynku, 
trwa prawie 10 minut i wydaje się nie-
przerwanym ujęciem. W rzeczywistości 
składa się z prawie 40 oddzielnych ujęć.

Atomic Blonde
TV Puls piątek 20.00, 

niedziela 22.15

Atomic Blonde

Seksowna i groźna 
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Kamera. Choć tak niepozorna, jej 
obiektyw niejednego potrafi spa-
raliżować. Odebrać zdolność logicz-
nego myślenia i sprawić, że kolana 
miękną stając się niczym z waty. 
Plączący się język, nietrafiony ubiór 
czy przyspieszony ze stresu oddech 
potrafią w jednej chwili zepsuć nasz 
wizerunek. Jednak wystarczy pamię-
tać o kilku prostych zasadach, kilku 
łatwych regułach, a nagranie staje się 
naturalne, swobodne i profesjonalne. 

Doskonale wiedzą o tym 
finalistki Miss i Miss Nastola-
tek Ziemi Łomżyńskiej 2021, 
które miały okazję stanąć oko 
w oko z naszą kamerą. Wszyst-
ko za sprawą warsztatów z wy-
stąpień publicznych. Dla nas 

było to wyjątkowe spotkanie 
podczas, którego mogliśmy 
opowiedzieć o tym, co robimy 
na co dzień. Wydaje się, że fina-
listki plebiscytu piękności rów-
nież zaprzyjaźniły się z obiek-
tywem. 

- Te warsztaty były dla nas 
bardzo cenne. Uzyskałyśmy wie-
le wskazówek, które pomogą 
nam w dobrym prezentowaniu 
się przed kamerą. Ubiór, posta-
wa, przemyślana wypowiedź, to 
wszystko ma bardzo duże zna-

czenie. Same się o tym przeko-
nałyśmy – mówiła tuż po spotka-
niu Julia Trzcinka, finalistka Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej.

Nasze warsztaty z wystą-
pień publicznych były dla finali-
stek Miss i Miss Nastolatek Zie-
mi Łomżyńskiej 2021 jednym 
z pierwszych spotkań na żywo. 

- Ten dzień z pewnością bę-
dzie należał do tych najbardziej 

aktywnych, które przeżyliśmy 
w ostatnim czasie. Z uwagi na 
sytuację epidemiologiczną spo-
tykałyśmy się głównie na platfor-
mie online. Z samego rana odby-
ły się warsztaty z chodzenia na 
szpilkach. Dziewczyny odwie-
dziła Beata Charkiewicz, piękna, 
młoda psycholog, założycielka 
oraz pomysłodawczyni Akade-
mii  Szpilek. Beata przekazała na-
szym finalistkom wiele cennych 
uwag i rad dotyczących nie tylko 
chodzenia w butach na wysokich 
obcasach, ale przede wszystkim 
tego, jak się w nich poruszać, 
by zachować wdzięk, szyk oraz 
klasę, jednocześnie nie nadwy-
rężając zdrowia – opowiadała 
Anna Kurządkowska-Kosińska, 
organizatorka regionalnego ple-
biscytu piękności. - To jednak 
nie koniec atrakcji. Pierwszy 
raz z waszą pomocą miałyśmy 
okazję zorganizować warsztaty 
z wystąpień publicznych przed 
kamerą. Jestem bardzo zado-
wolona z efektów. Pierwszy raz 
właściwie dziewczyny miały 
możliwość otworzyć się nie tyl-
ko przed kamerą, ale w głównej 
mierze przed sobą i przełamać 
niektóre z barier. Cieszę się, że 
wspólnymi siłami stworzyliśmy 

dziewczętom taką możliwość. 
Dziękujemy za kobiece podej-
ście do tematu, cenne wskazówki 
oraz miłą atmosferę podczas sta-
wiania pierwszych kroków przed 
kamerą - nie kryła zadowolenia 
Anna Kurządkowska-Kosińska.

Jesteście Państwo ciekawi 
jak poradziły sobie dziewczęta? 
Efekty można obejrzeć na naszej 
stronie www.narew.info. 

Miss i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej oko w oko z kamerą TV Narew

Pierwszy dzień czerwca niewątpliwie 
należy do najmłodszych. Z okazji Dnia 
Dziecka w dniach 26 maja - 1 czerwca 
odbywał się `Jubileuszowy 20. Ogól-
nopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
pod hasłem „Lubimy czytać polskich 
autorów”. 

Z tą myślą Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Łomży przygo-
towała łomżyńską odsłonę wy-
darzenia. Tydzień Czytania to 
największe doroczne święto w 
ramach trwającej nieprzerwa-
nie od 2001 roku kampanii spo-
łecznej „Cała Polska czyta dzie-
ciom". 

Miejska Biblioteka Publiczna w akcji
W wielu miejscach Tydzień 

Czytania Dzieciom jest od lat sta-
łym wydarzeniem kulturalnym. 
Celem akcji jest zachęcanie do 
regularnego czytania dzieciom 
oraz promowanie wartościowej 
literatury, w tym roku polskiej. 

- Miejska Biblioteka Publicz-
na w Łomży jak co roku włącza 
się do tej akcji. Postanowiliśmy 
połączyć to wydarzenie z Dniem 
Dziecka pod hasłem „Stoi na dłu-
giej lokomotywa”. Była to impre-
za zorganizowana przede wszyst-
kim z myślą o mieszkańcach 
Łomży - powiedziała Renata 
Igielska, kierownik Oddziału dla 

Dzieci Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Łomży.

Dziennikarz maszynista
W tegorocznym Ogólno-

polskim Tygodniu Czytania 
Dzieciom w Łomży wszyscy 
zgromadzeni mieli możliwość wy-
słuchania „Lokomotywy" Juliana 
Tuwima przed budynkiem biblio-
teki na ul. Długiej 13. „Maszyni-
stą" lokomotywy był znany dzien-
nikarz radiowy Adam Dąbrowski, 
który przeniósł najmłodszych 
zgromadzonych uczestników do 
świata fantazji i wyobraźni. Nieza-
przeczalnie tego typu wydarzenia 
mają pozytywny wpływ na naj-

młodszych mieszkańców naszego 
miasta, a także cieszą się sporym 
zainteresowaniem. 

– Jest to Ogólnopolski Ty-
dzień Czytania Dzieciom, a we-
dług mnie powinien być świato-
wy. Razem z dziećmi czytaliśmy 
„Lokomotywę” Tuwima, ponie-
waż w tym roku akurat chodzi o 
to, żeby to były utwory/książki 
polskich autorów - powiedział 
dziennikarz Adam Dąbrowski. 

Zaplanowane atrakcje
W ramach łomżyńskiej ak-

cji, mogliśmy zobaczyć występ 
przedszkolaków z Niepubliczne-
go Przedszkola „Mały Artysta”, a 

także występ uczniów ze Szko-
ły Podstawowej Nr 7 w Łomży. 
Atrakcją cieszącą się dużym zain-
teresowaniem wśród dzieci były 
zagadki, które nawiązywały do 
recytowanych wcześniej wierszy. 

Wszyscy wielbiciele literatu-
ry mogli znaleźć również coś dla 
siebie, bowiem tuż przy scenie, na 
której występowali mali artyści, 
można było trafić na kiermasz ksią-
żek pod chmurką. Cena za każdy 
nabyty egzemplarz wynosiła sym-
boliczną złotówkę. Dodatkowo 
można było ujrzeć wystawę prac, 
które jednocześnie połączone były 
z rozstrzygnięciem konkursu pla-
stycznego pt. „Mały ilustrator”.

„Stoi na Długiej lokomotywa”, czyli Dzień Dziecka z biblioteką w Łomży
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PODLASKI UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU
zaprasza seniorów 60+ do 
zgłaszania się do projektu:
„Akademia Zdrowego 
Seniora”.

Bezpłatne zzkolenia odbywać się będą 
w terminie od czerwca do września 2021. 
Miejsce: Pensjonat Jędrusiowa Dolina,  
ul. Stawiskowska 59, 18-421 PIĄTNICA.

Szkolenia w grupach 20-osobowych, 
w 4 ośmiogodzinnych zjazdach w trakcie, 
których omówione będą wybrane tematy 
szkoleniowe:

1. Profilaktyka zdrowotna seniorów  
i chorób cywilizacyjnych
2. Dietetyka i zdrowe odżywianie
3. Opieka Geriatryczna i stan psychofizyczny 
seniorów
4. Wpływ zajęć sportowych i aktywności 
fizycznej na stan zdrowia osób starszych
5. Zasady higieny i bezpieczeństwa  
w dobie wirusa SARS-COV
6. Korzystanie z narzędzi cyfrowych w czasie 
pandemii
Uczestnikom zapewniamy materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad. 
Dodatkowo przewidziany jest pomiar składu 
ciała, poziom ciśnienia i cukru we krwi 
z omówieniem wyników badań. 

KONTAKT ws. zapisywania się na szkolenia:
Budynek NOT ŁOMŻA, ul. Polowa 45, 
Koordynator: MARTA WIATR, 
e-mail: lomza.szkolenia@gmail.com,  
tel. 507 065 957.
Zambrów, ul. Fabryczna 3 lok. 121,  
Ewa Ślesińska tel. 507 798 165.
Kolno, ul. 11 Listopada 1 lok. 15,  
Krystyna Jankowska tel. 661 021 171.

UWAGA: Przyjmujemy 
zgłoszenia grupowe do 20 osób. 
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy do podjęcia współpracy i na 
nasz portal:  www.podlaskisenior.com

507 065 957

Łomża, 
budynek NOT ŁOMŻA 

ul. Polowa 45 
(na parterze)

lomza.szkolenia@gmail.com
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Filmowa opowieść o związku sławnej 
piosenkarki, aktorki i modelki Whitney Houston 

z piosenkarzem Bobbym Brownem.
Whitney Houston jest na ustach całej Ameryki. Dwie 

fantastycznie sprzedające się płyty, status gwiazdy w bar-
dzo młodym wieku i wspaniały głos. Zbliżają się dwudzie-
ste szóste urodziny piosenkarki. Podczas gali wręczania 
nagród muzycznych na scenie objawia się Bobby Brown – 
wokalista i tancerz. Whitney jest oczarowana i niebawem 
umawia się z nim na pierwszą randkę. Młodzi artyści szyb-
ko zakochują się w sobie i wydają się dla siebie stworzeni. 
Zaś ich związek błyskawicznie staje się również sprawą 

medialną. Trzy lata później stają na ślubnym kobiercu. 
Wkrótce w 1993 r. na świat przychodzi ich córka, Bobbi 
Kristina. W domu muzyków coraz częściej pojawiają się 
narkotyki i alkohol, co prowadzi do licznych awantur.

W 2012 roku Whitney Houston „zmarła wskutek 
przypadkowego utonięcia, a ciągłe zażywanie kokainy 
i problemy z sercem znacząco przyczyniły się do jej śmier-
ci”. Miała 49 lat. 

31 stycznia 2015 roku w podobnych okolicznościach, 
w wannie, znaleziono nieprzytomną Bobbi Kristinę 
Brown, jedyne dziecko Houston i Browna. Bobbi zatruła 
się narkotykami i alkoholem, co doprowadziło do podto-
pienia i śpiączki. Nie odzyskała przytomności i zmarła pół 
roku później.

Pewnie nie wiesz...
Raz wystąpiła w Polsce, w 1999 roku w Operze Leśnej 

w Sopocie, ale fani nie wspominają tego koncertu najlepiej. 
Piosenkarka wyszła na scenę nieuczesana, w golfie i szaliku, 
do tego miała ponad godzinne opóźnienie. Na scenę, w pew-
nym momencie, wyszła sześcioletnia wtedy Bobbi Kristina-
Brown, córka Houston i wokalisty Bobby’ego Browna. Wtedy 
jeszcze nikt nie wiedział, że małżeństwo przeżywa potężny 
kryzys i jest dla wokalistki koszmarem.

Whitney
WP1 czwartek 20.00

Whitney

Piękna, sławna  
i nieszczęśliwa

Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa

Spowiedź 
mordercy

Michael Finkel ( Jonah Hill), skom-
promitowany, były dziennikarz New York 
Timesa (został oskarżony przez szefostwo 
o manipulowanie faktami w swoim arty-
kule i zwolniony z posady), dostaje tele-
fon od człowieka z FBI, który twierdzi, że 
niejaki Christian Longo ( James Franco) 
podszywa się pod jego nazwisko. Longo to 
brutalny zabójca własnej rodziny, ukrywa-
jący się teraz w Meksyku. Michael dąży do 
spotkania z człowiekiem, który ukradł mu 
tożsamość, aby dowiedzieć się prawdy.

Scenariusz filmu powstał na kanwie 
pamiętnika amerykańskiego dziennikarza 
Michaela Finkela (rocznik 1969). Kiedy 
dowiedział się o sprawie Christiana Lon-

go, który w grudniu 2001 roku zamordo-
wał żonę i troje dzieci, zaintrygował go 
fakt, że ścigany zbieg posługiwał się jego 
nazwiskiem. Morderca został schwytany 
i trafił za kratki, a Michael Finkel wielo-
krotnie odwiedzał go w więzieniu. 

Christian Michael Longo (urodzony 
w 1974) zabił swoją żonę i troje dzieci. 
Po znalezieniu ciała czteroletniego syna 
Longoa, nurkowie zlokalizowali ciało 
jego trzyletniej córki, później żony i ich 
dwuletniej córki. Sekcja zwłok wykazała, 
że dzieci zostały uduszone przed wrzu-
ceniem do wody, a pani Longo została 
zadźgana. Wszystkie cztery ofiary były 
związane łańcuchami przytwierdzonymi 
do betonowego bloku.

Longo jest obecnie osadzony w celi 
śmierci. W Oregonie od 2011 roku obo-
wiązuje moratorium na wykonywanie 
kary śmierci.

Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa
TVP1 sobota 21.40Morderca rodziny Christian Longo z żoną Mary Jane i swoimi dziećmi: Madison, Sadie i Zacharym.
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Garniec miodu

Intryga
Międzynarodowy playboy, Cecil Fox 

(Rex Harrison) postanawia udać, że jest 
umierający, by zobaczyć co zrobią jego 
trzy byłe kochanki. W tym celu, za po-
średnictwem swojego sekretarza Williama 
(Cliff Robertson) zaprasza je do swoje-
go weneckiego pałacu, by się pożegnać. 
Księżniczka Dominique, gwiazda kina 
Merle McGill i milionerka z Teksasu Pani 
Sheridan przybywają do posiadłości, by 
złożyć ostatnią wizytę umierającemu. Nie-

spodziewanie jedna z kochanek Foxa zo-
staje zamordowana. Zaczyna się śledztwo, 
które ma wskazać podejrzanych.

To niezwykle dowcipna komedia kry-
minalna z 1967 roku ,wielkiego reżysera 
Josepha L. Mankiewicza. 

Pewnie nie wiesz...
Sir Rex Harrison brał lekcje tańca do 

tego filmu. Jednak w bardziej skomplikowa-
nych układach miał dublera.

W filmie występuje sześciu zdobyw-
ców Oscara: reżyser Joseph L. Mankiewicz, 
kompozytor John Addison oraz aktorzy Rex 

Harrison, Susan Hayward, Cliff Robertson 
i Maggie Smith.

„Volpone albo lis” to sztuka elżbietań-
skiego dramaturga Bena Jonsona, wysta-
wiona w latach 1605–1606. Pomysł filmu 
został zaczerpnięty z tej sztuki: Volpone 
(lis), bogaty i bezdzietny chciwiec, udając, 
że umiera, oszukuje trzech pazernych na 
pieniądze panów: Voltorego (sęp), Corbac-
cia (kruk) i Corvina (wrona), którzy liczą 
na spadek po nim. W całym procederze po-
maga adwokat Mosca (mucha). 

Garniec miodu 
TVP Kultura sobota 16.20

Osadzona w latach pięćdziesiątych XX 
wieku satyra na Hollywood. 

Główna oś intrygi kręci się wokół Eddiego Man-
nixa ( Josh Brolin), hollywodzkiego „fixera”, który 
pilnuje, by wszystko w studio filmowym działało 
sprawnie. Aktor ma pojawić się na planie, trzeba 
przejrzeć dniówki, komuś zapłacić, zdementować 
plotki w prasie, załatwić ślub lub rozwód, albo zwy-
czajnie dać komuś w pysk. 

W Hollywood trwają prace nad wielkim filmo-
wym widowiskiem – „Ave, Cezar!”. Film ma oszoło-
mić widownię, zgarnąć wszystkie nagrody i stać się 
wizytówką potęgi Fabryki Snów. Do wielkiej pro-
dukcji zaangażowano setki statystów, kaskaderów, 
uznanych scenografów, słynnego reżysera i wielkie 
gwiazdy. Oraz jego – Bairda Whitlocka (George 
Clooney), ikonę kina, supergwiazdę, przedmiot 
westchnień kobiet i mężczyzn na całym świecie. 
Tyle że Whitlock zostaje porwany... 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 64 miliony dola-

rów, kosztował 22 miliony.
George Clooney został rzeczywiście kilkukrotnie 

spoliczkowany przez Josha Brolina. Jego reakcja poka-
zana w filmie była prawdziwa.

Dolph Lundgren nakręcił długi epizod jako kapi-
tan łodzi podwodnej. Powiedział, że był zaszczycony 
rolą w filmie Joela i Ethana Coenów. Epizod został... 
prawie całkowicie usunięty z ostatecznej wersji filmu.

Bracia Coen przez dziesięć lat pisali tę historię.

Główny bohater filmu, Eddie Mannix, istniał na-
prawdę. Mówiono, że jest „naprawiaczem”: przedsta-
wiał wyjaśnienia, dementował, prostował wiadomości 
niewygodnych faktach np. zażywaniu narkotyków 
przez Judy Garland, biseksualności Grety Garbo, życia 
miłosnego Lupe Vélez i jej samobójstwa. W życiu pry-
watnym był agresywny, w czasie jednego napadu złości 
złamał kręgosłup żonie, a kochankę pobił tak dotkli-
wie, że przeszła 15 operacji.

Ave, Cezar!
Metro piątek 21.00

Ave, Cezar!

Zniknięcie gwiazdy

Ed TV

Na sprzedaż...
San Francisco. Szefowie stacji telewizyjnej próbują 

ją ratować przed spadkiem oglądalności. Postanawiają 
wprowadzić na antenę nowy program, który przez całą 
dobę będzie pokazywał życie zwyczajnego mężczyzny. 
Wybór pada na Eda (Matthew McConaughey), który 
ma niewiele ponad trzydzieści lat, sportową sylwetkę, 
młodzieńczą twarz i jest bardzo naiwny. Początkowo 
Ed ma wątpliwości, czy poświęcić swoją prywatność 
dla lukratywnej pracy, jednak w końcu się zgadza. Po ty-
godniu od rozpoczęcia programu, były pracownik wy-
pożyczalni wideo, staje się gwiazdą telewizyjną. Odtąd 
wszyscy z zainteresowaniem śledzą kolejne wydarzenia 
w jego życiu, a gdy pojawiają się dramatyczne perype-
tie miłosne, już nikt nie chce wiedzieć, co dzieje się na 
innych kanałach. 

Publiczność z zapartym tchem śledzi rodzącą się mi-
łość pomiędzy Edem i jego niedoszłą szwagierką Shari 
( Jenna Elfman). Ich miłość narażona jest na liczne ataki 
ze strony zaborczej femme fatale Jill (Elizabeth Hurley). 
Ed raz cieszy się z nagłej popularności, innym razem 
odbiera ją jako ogromny ciężar. Z czasem to drugie wra-
żenie zaczyna dominować, aż w końcu bohater popular-
nego programu postanawia odzyskać swoją prywatność 
i chce się wycofać.

Pewnie nie wiesz...

Kiedy Ed po raz pierwszy budzi się przed kamerzystą 
w nogach jego łóżka, nad jego łóżkiem można zobaczyć ta-
bliczkę z napisem: Longview - 12 mil. Rodzinnym miastem 
Matthew McConaugheya jest Longview w Teksasie.

Matthew McConaughey prawie nigdy nie używa dezodo-
rantów ani wody kolońskiej.

Boi się drzwi obrotowych.
Przez osiem godzin bez przerwy grał brazylijską muzykę 

na sali operacyjnej, pomagając swojej ówczesnej dziewczynie 
Camili Alves, obecnie żonie, urodzić ich pierwsze dziecko, 
Levi Alves (7 lipca 2008 r.).

Ed TV
Metro sobota 20.05
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Zakres inwestycji zgodnie z projektem budowlanym 
obejmuje między innymi: 

– przebudowę istniejącej nawierzchni żwirowej na na-
wierzchnię bitumiczną,

– przebudowę nawierzchni poboczy,
– budowę chodników w miejscowościach,
– przebudowę zjazdów gospodarczych,
– budowę i przebudowę rowów odwadniających i przepu-

stów,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą technicz-

ną w zakresie sieci wodociągowej,
– uzupełnienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu.
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu inwe-

stycja będzie realizowana na działkach o nr ew. gruntu:
1. istniejącego pasa drogowego:
• działki nr ew.: 168, 115, 151, 114/1, 167/5, 167/7, 

166/1 obręb 0009 Leopoldowo
• działki nr ew.: 93, 53/3, 53/1, 136/1, 137, 136/2, 126, 

53/2 obręb 0011 Łuby – Kiertany,
• działki nr ew.: 324, 327, 119/1 obręb 0012 Łuby - Kurki,
2. do czasowego zajęcia:
• działka nr ew.: 322 obręb 0012 Łuby - Kurki,
• działka nr ew.: 140 obręb 0011 Łuby – Kiertany,
3. przewidzianych do podziału oraz zatwierdzenia de-

cyzją ZRID (zgodnie z załączonymi do wniosku projektami 
podziałów) – numery działek po podziale oznaczone tłustym 
drukiem do wykupu – przeznaczone są pod projektowaną 
drogę: 

obręb ewidencyjny obręb 0009 Leopoldowo, jednost-
ka ewidencyjna 200703_2 Miastkowo:

• działka 167/9 dzielona na działki: 167/11 o pow. 
0,0012 ha (do wykupu),  167/12 o pow. 0,0255 ha,

• działka 109 dzielona na działki: 109/1 o pow. 0,0075 
ha (do wykupu),  109/2 o pow. 0,63 ha,

• działka 160 dzielona na działki: 160/1 o pow. 0,0119 
ha (do wykupu),  160/2 o pow. 0,43 ha,

• działka  166/2 dzielona na działki: 166/3 o pow. 0,0156 
ha (do wykupu),  166/4 o pow. 0,5186 ha,

• działka 164 dzielona na działki: 164/1 o pow. 0,0128 
ha (do wykupu), 164/2 o pow. 0,0062 ha (do wykupu),   
164/3 o pow. 0,81 ha,

• działka 114/2 dzielona na działki: 114/3 o pow. 0,0340 
ha (do wykupu),  114/4 o pow. 2,7062 ha,

• działka 409 dzielona na działki: 409/1 o pow. 0,0012 
ha (do wykupu),  409/2 o pow. 0,06 ha,

• działka 112 dzielona na działki: 112/1 o pow. 0,0379 
ha (do wykupu),  112/2 o pow. 1,94 ha,

• działka 163 dzielona na działki: 163/1 o pow. 0,0382 
ha (do wykupu),  163/2 o pow. 1,40 ha,

• działka 111 dzielona na działki: 111/1 o pow. 0,0345 
ha (do wykupu),  111/2 o pow. 2,14 ha,

• działka 162 dzielona na działki: 162/1 o pow. 0,0372 
ha (do wykupu),  162/2 o pow. 1,29 ha,

• działka 110 dzielona na działki: 110/1 o pow. 0,0229 
ha (do wykupu),  110/2 o pow. 2,01 ha,

• działka 161 dzielona na działki: 161/1 o pow. 0,0371 
ha (do wykupu),  161/2 o pow. 1,23 ha,

• działka 158 dzielona na działki: 158/1 o pow. 0,0105 
ha (do wykupu),  158/2 o pow. 0,92 ha,

• działka 159 dzielona na działki: 159/1 o pow. 0,0145 
ha (do wykupu),  159/2 o pow. 0,73 ha,

• działka 107 dzielona na działki: 107/1 o pow. 0,0207 
ha (do wykupu),  107/2 o pow. 0,98 ha,

• działka 108 dzielona na działki: 108/1 o pow. 0,0138 
ha (do wykupu),  108/2 o pow. 1,06 ha,

• działka 157 dzielona na działki: 157/1 o pow. 0,0295 
ha (do wykupu),  157/2 o pow. 1,53 ha,

• działka 106 dzielona na działki: 106/1 o pow. 0,0164 
ha (do wykupu),  106/2 o pow. 1,80 ha,

• działka 156 dzielona na działki: 156/1 o pow. 0,0538 
ha (do wykupu),  156/2 o pow. 3,40 ha,

• działka 105 dzielona na działki: 105/1 o pow. 0,0172 
ha (do wykupu),  105/2 o pow. 1,52 ha,

• działka 104 dzielona na działki: 104/1 o pow. 0,0168 
ha (do wykupu),  104/2 o pow. 0,9300 ha,

• działka 155 dzielona na działki: 155/1 o pow. 0,0377 
ha (do wykupu),  155/2 o pow. 2,93 ha,

• działka 103 dzielona na działki: 103/1 o pow. 0,0216 
ha (do wykupu),  103/2 o pow. 0,45 ha,

• działka 154 dzielona na działki: 154/1 o pow. 0,0179 
ha (do wykupu),  154/2 o pow. 3,0400 ha,

obręb ewidencyjny obręb 0011 Łuby - Kiertany, jed-
nostka ewidencyjna 200703_2 Miastkowo:

• działka 119 dzielona na działki: 119/1 o pow. 0,0066 
ha (do wykupu), 119/2 o pow. 1,31 ha, 

• działka 130 dzielona na działki: 130/1 o pow. 0,0071 
ha (do wykupu), 130/2 o pow. 1,49 ha,

• działka 120 dzielona na działki: 120/1 o pow. 0,0056 
ha (do wykupu), 120/2 o pow. 1,10 ha,

• działka 121 dzielona na działki: 121/1 o pow. 0,0123 
ha (do wykupu), 121/2 o pow. 2,39 ha,

• działka 128 dzielona na działki: 128/1 o pow. 0,0128 
ha (do wykupu), 128/2 o pow. 2,51 ha,

• działka 129 dzielona na działki: 129/1 o pow. 0,0060 
ha (do wykupu), 129/2 o pow. 1,20 ha,

• działka 133 dzielona na działki: 133/1 o pow. 0,0085 
ha (do wykupu), 133/2 o pow. 1,88 ha,

• działka 118 dzielona na działki: 118/1 o pow. 0,0064 
ha (do wykupu), 118/2 o pow. 1,28 ha,

• działka 131 dzielona na działki: 131/1 o pow. 0,0070 
ha (do wykupu), 131/2 o pow. 1,46 ha,

• działka 117 dzielona na działki: 117/1 o pow. 0,0047 
ha (do wykupu), 117/2 o pow. 0,98 ha,

• działka 132 dzielona na działki: 132/1 o pow. 0,0053 
ha (do wykupu), 132/2 o pow. 1,12 ha,

• działka 116 dzielona na działki: 116/1 o pow. 0,0074 
ha (do wykupu), 116/2 o pow. 1,54 ha,

• działka 113 dzielona na działki: 113/1 o pow. 0,0041 
ha (do wykupu), 113/2 o pow. 0,3576 ha,

• działka 134 dzielona na działki: 134/1 o pow. 0,0048 
ha (do wykupu), 134/3 o pow. 1,16 ha,

• działka 112 dzielona na działki: 112/1 o pow. 0,0261 
ha (do wykupu), 112/2 o pow. 0,7994 ha,

• działka 135 dzielona na działki: 135/1 o pow. 0,0094 
ha (do wykupu), 135/2 o pow. 1,78 ha,

• działka 111 dzielona na działki: 111/1 o pow. 0,0034 
ha (do wykupu), 111/2 o pow. 0,2339 ha,

• działka 138 dzielona na działki: 138/1 o pow. 0,0015 
ha (do wykupu), 138/2 o pow. 1,84 ha,

• działka 107 dzielona na działki: 107/1 o pow. 0,0012 
ha (do wykupu), 107/2 o pow. 0,5479 ha,

• działka 106 dzielona na działki: 106/1 o pow. 0,0005 
ha (do wykupu), 106/2 o pow. 0,26 ha,

• działka 105 dzielona na działki: 105/1 o pow. 0,0029 
ha (do wykupu), 105/2 o pow. 0,24 ha,

• działka 92 dzielona na działki: 92/1 o pow. 0,0792 ha 
(do wykupu), 92/2 o pow. 0,3282 ha,

• działka 90/2 dzielona na działki: 90/3 o pow. 0,0445 

ha (do wykupu), 90/4 o pow. 0,5167 ha,
• działka 122 dzielona na działki: 122/1 o pow. 0,0185 

ha (do wykupu), 122/2 o pow. 4,05 ha,
• działka 127 dzielona na działki: 127/1 o pow. 0,0284 

ha (do wykupu), 127/2 o pow. 3,40 ha,
• działka 89/1 dzielona na działki: 89/3 o pow. 0,0091 

ha (do wykupu), 89/4 o pow. 0,1978 ha,
• działka 90/1 dzielona na działki: 90/5 o pow. 0,0010 

ha (do wykupu), 90/6 o pow. 0,0105 ha,
• działka 88 dzielona na działki: 88/1 o pow. 0,0051 ha 

(do wykupu), 88/2 o pow. 0,1349 ha,
• działka 87 dzielona na działki: 87/1 o pow. 0,0054 ha 

(do wykupu), 87/2 o pow. 0,43 ha,
• działka 104 dzielona na działki: 104/1 o pow. 0,0045 

ha (do wykupu), 104/2 o pow. 0,0831 ha,
• działka 102 dzielona na działki: 102/1 o pow. 0,0005 

ha (do wykupu), 102/2 o pow. 0,2615 ha,
• działka 103 dzielona na działki: 103/1 o pow. 0,0039 

ha (do wykupu), 103/2 o pow. 0,0628 ha,
• działka 94 dzielona na działki: 94/1 o pow. 0,0142 ha 

(do wykupu), 94/2 o pow. 3,2313 ha,
obręb ewidencyjny obręb 0012 Łuby - Kurki, jednost-

ka ewidencyjna 200703_2 Miastkowo:
• działka 117 dzielona na działki: 117/1 o pow. 0,0031 

ha (do wykupu),  117/2 o pow. 1,30 ha,
• działka 118 dzielona na działki: 118/1 o pow. 0,1118 

ha (do wykupu),  118/2 o pow. 0,99 ha,
• działka 168 dzielona na działki: 168/1 o pow. 0,0330 

ha (do wykupu),  168/2 o pow. 0,83 ha,
• działka  108 dzielona na działki: 108/1 o pow. 0,0301 

ha (do wykupu),  108/2 o pow. 0,29 ha,
• działka 107 dzielona na działki: 107/1 o pow. 0,0279 

ha (do wykupu),  107/2 o pow. 1,61 ha,
• działka 338 dzielona na działki: 338/1 o pow. 0,0007 

ha (do wykupu),  338/2 o pow. 0,13 ha,
• działka 97 dzielona na działki: 97/1 o pow. 0,0250 ha 

(do wykupu),  97/2 o pow. 0,12 ha,
• działka 119/3 dzielona na działki: 119/4 o pow. 0,0298 

ha (do wykupu),  119/5 o pow. 1,4462 ha,

Wnioskodawca wniósł o nadanie decyzji rygoru na-
tychmiastowej wykonalności.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, 
właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych 
wnioskiem. Z uwagi na powyższe informuję, że z aktami spra-
wy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia publicz-
nego ogłoszenia tj. do dnia 14 czerwca 2021 r. oraz złożyć 
ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwe-
stycji do dnia 21 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym 
w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bu-
downictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 316 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 15.00.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron 
przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie 
wskazanego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu 
o posiadane dowody i materiały.

Stosownie do art. 9 k.p.a. pouczam, że zgodnie z art. 41 
k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ admini-
stracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adre-
su elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku doręcze-
nie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Starosta Łomżyński

OBWIESZCZENIE  STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO
 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego  
przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dnia 20 maja 2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia  

projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej  
nr 1956B Leopoldowo – Łuby - Kiertany – Łuby – Kurki w lokalizacji km 0+000 – 2+365,32” gm. Miastkowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie,
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30 lat od wizyty  
Papieża Jana Pawła II w Łomży

4 czerwca 2021 roku mija 30 lat od wizyty Papieża Jana Pawła II 
w Łomży. Z tej okazji, miasto przygotowało cykl wydarzeń, które mają 
upamiętnić pobyt głowy Kościoła Katolickiego w naszym mieście. 
W programie rocznicowych obchodów są wystawy, koncert i pokaz 
filmowy, nad którymi patronat honorowy objął prezydent Łomży Ma-
riusz Chrzanowski.

Program 30. rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II Łomży (4 – 5 
czerwca).

Łomżyński konkurs  
plastyczny dla dzieci 

Prezydent miasta Mariusz 
Chrzanowski oraz rektor 
Uczelni Jańskiego w Łomży 
Mirosław Cholewiński zapra-
szają wszystkich chętnych do 
udziału w konkursie plastycz-
nym „Moja ulubiona zabaw-
ka”. Udział w konkursie mogą 
wziąć dzieci w wieku przed-
szkolnym oraz uczniowie klas 
1-3 szkół podstawowych z te-
renu miasta Łomża.

Pandemia przyczyniła 
się do tego, że coraz wię-
cej czasu spędzamy przed 
ekranami telefonów czy 
komputerów. Dotyczy to 
nie tylko osób dorosłych, 
ale również dzieci, które 
dla zabicia czasu korzy-
stają z urządzeń elektro-
nicznych, zapominając 
przy tym o prawdziwych 
dobrodziejstwach dzieciństwa. Jednym ze sposobów na pobudzenie 
kreatywnych działań wśród dzieci są konkursy plastyczne, które swoją 
drogą cieszą się dużym zainteresowaniem w naszym mieście. 

Konkurs „Moja ulubiona zabawka” jest idealnym dowodem na to, 
ponieważ ze względu na dużą ilość zgłoszeń w ubiegłym roku, zadecy-
dowano o jej kontynuacji.  

Prace konkursowe należy wysłać do 15 czerwca 2021 roku na ad-
res Uczelnia Jańskiego, ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża w koper-
cie opatrzonej dopiskiem „Konkurs plastyczny – Moja ulubiona za-
bawka”. Konkursy ma na celu rozwinięcie artystycznego talentu, który 
jednocześnie przyczyni się do pobudzenia wyobraźni u najmłodszych 
mieszkańców Łomży. 

Przyjechali do Miejskiego Domu Kultury – Domu 
Środowisk Twórczych w Łomży Gdańska, Warsza-
wy, Pabianic, Łodzi i Działoszyna. Mowa o laure-
atach XIX Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki. 

Jury XIX Konkursu Poetyckiego im. 
Jana Kulki w składzie : Dorota Ryst (prze-
wodnicząca), Piotr Gajda, Janusz Radwań-
ski, po przeczytaniu 391 zestawów nade-
słanych na Konkurs postanowiło przyznać 
następujące nagrody:

Nagrodę I, w wysokości 2 tys. złotych, 
ufundowaną przez Zakłady Spożywcze 
Bona - Dominice Palce (Warszawa), za ze-
staw wierszy,  

Nagrodę II, w wysokości 1 tys. złotych, 

ufundowaną przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną i Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Łomżyńskiej - Tomaszowi Lorencowi 
(Łódź), za zestaw wierszy,

Nagrodę III, w wysokości 700 złotych, 
ufundowaną przez Miejski Dom Kultury 
– Dom Środowisk Twórczych - Rafałowi 
Baronowi (Gdańsk),  

Wyróżnienie, w wysokości 500 zło-
tych, ufundowane przez Miejski Dom 
Kultury – Dom Środowisk Twórczych 
w Łomży - Łukaszowi Barysowi (Pabiani-
ce), za zestaw wierwszy, 

Nagrodę specjalną prezydenta Łomży, 
w wysokości 1 tys. zł, za najlepszy wiersz 

o tematyce łomżyńskiej - Kamili Szmi-
giel (Działoszyn),  za tekst zatytułowany 
,,Szwarce chasene. Łomża 1906”. 

Podczas konkursu odbyła się także 

promocja zbioru wierszy Jana Kulki ,,Po-
wraca wiatr...”, natomiast finałem konkur-
sowej gali był recital Krzysztofa Napiór-
kowskiego. 

Blisko 400 nadesłanych wierszyy.  
IX edycja Konkursu Poetyckiego  

im. J. Kulki rozstrzygnięta 

Transmisja 
w Telewizji 

Narew
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Konkurs „Złoty Paragon 2021 – Na-
groda Kupców Polskich” został roz-
strzygnięty. To jedno z  najważniej-
szych, cyklicznych wydarzeń polskiej 
branży FMCG, organizowane przez 
magazyn „Hurt&Detal”. W tego-
rocznej edycji produkty Spółdzielni 
Mleczarskiej Mlekpol zdobyły aż 
trzy pierwsze miejsca oraz dwa wy-
różnienia. Pokonały konkurencję 
w kategorii Mleko, Masło oraz Na-
poje Mleczne. 

W tym roku rywalizacja to-
czyła się w aż 64. kategoriach. 
W plebiscycie nagradzane są 
produkty i  usługi, które wpły-
wają na rozwój handlu i przy-
noszą kupcom największe do-
chody, a w głosowaniu biorą 
udział czytelnicy miesięczni-
ka, czyli właściciele i kierowni-
cy sklepów spożywczo-prze-
mysłowych z całej Polski. 
Konkurs wyłania tych, którzy 
w sposób szczególny wpły-
wają na rozwój handlu deta-
licznego i przynoszą Kupcom 
największe dochody. 

W jedenastej edycji docenio-
no aż pięć produktów Spółdziel-
ni Mleczarskiej Mlekpol. 
Pierwsze miejsce oraz sta-
tuetkę Złotego Para-
gonu otrzymały trzy 
z nich: 

- Mleko Łacia-
te UHT 3,2% - od lat 
jest niekwestionowa-
ny faworyt wśród konsu-
mentów (kat. Mleko), 

- Maślanka Mrągowska 
naturalna 1 l - ceniona za wyjąt-
kowy smak i właściwości proz-
drowotne, nazywana natural-
nym probiotykiem (kat. Napoje 
mleczne), 

- Masło Extra Łaciate 200 g – 
jego wyróżnikiem jest zawartość 
tłuszczu 83%, co wpływa na jego 
unikalny i śmietankowy smak 
(kat. Masło). 

Uznanie głosujących, czy-
li drugie miejsce i wyróżnienia 
w plebiscycie, zyskały: 

- Mix Łaciaty kubek 200 g 
(kat. Margaryny i miksy), 

- Serek śmietankowy Łaciaty 
naturalny 200 g (kat. Serki ka-
napkowe, sałatkowe). 

- Jesteśmy dumni, że otrzy-
maliśmy aż trzy statuetki i dwa 
wyróżnienia . To ogromny suk-
ces dla SM Mlekpol. Docenienie 
naszych marek przez przedsta-
wicieli branży FMCG to ogrom-
ny zaszczyt. Złote Paragony są 

niezwykle cenne, ponieważ to 
detaliści oddają głosy na to, 

co najlepiej się sprze-
daje. Oznacza to, że 

niezmiennie nasze 
produkty wzbudza-
ją zainteresowanie 
wśród konsumen-
tów, a to cieszy naj-
bardziej. Liczne na-

grody przyznane już 
kolejny rok z rzędu pokazują 

nam, że podążamy dobrą drogą, 
to także impuls do dalszych dzia-
łań – mówi Dorota Grabowska, 
Kierownik Działu Marketingu. 

Konkurs „Złoty Paragon 
2021 – Nagroda Kupców Pol-
skich” rozstrzygnięto 20 maja. 
Galę, która odbyła się w bez-
piecznej formule bez udziału 
publiczności, transmitowano 
wprost z Teatru Kamienica - za 
pośrednictwem serwisu YouTu-
be, na kanale SpożywczaTV. 
Wyjątkowe okoliczności spo-
wodowała trwająca epidemia 
koronawirusa. 

Dzięki tej inwestycji pacjenci Szpitala 
Powiatowego w Kolnie będą przyj-
mowani w bardziej komfortowych 
warunkach. Rozbudowana i powięk-
szona będzie Szpitalna Izba Przyjęć. 
Teraz zajmuje ona powierzchnię 139 
metrów kwadratowych, po moderni-
zacji zwiększy się ona ponad dwukrot-
nie, do 349 metrów kwadratowych. 
Będzie to możliwe, bo w ramach in-
westycji powstanie nowy budynek.

- Rozbudowa Szpitalnej 
Izby Przyjęć jest konieczna, 
żeby dostosować ją do obec-
nych standardów, także epide-
miologicznych. Pandemia po-
kazała, czego brakuje obecnej 
Izbie, i jak powinna wyglądać, 
żeby pacjenci byli przyjmowa-
ni w odpowiedni sposób, a per-
sonel szpitala mógł bezpiecz-
nie pracować. Nie wiemy kiedy 
skończy się pandemia korona-
wirusa, a także jakie zagrożenia 
przyniesie przyszłość. Dlatego 
chcemy się jak najlepiej przygo-
tować - mówi starosta kolneń-
ski Tadeusz Klama.

Przebudowa będzie kom-
pleksowa, po jej zakończeniu 
zmieni się całkowicie wygląd 
i organizacja pomieszczeń. Dla-
tego najpierw trzeba wyburzyć 

już istniejące ściany, ale także 
zmienić wszystkie instalacje: 
elektryczną, wodno-kanaliza-
cyjną i centralnego ogrzewania. 
Zamontowane będą również 
nowe urządzenia wentylacyjne 
i klimatyzacyjne.

- Wszystkie te prace są bar-
dzo kosztowne. Ale dzięki pie-
niądzom, które otrzymał po-
wiat z Ministerstwa Zdrowia, 
z naszego budżetu wydamy na 
nie tylko siedemdziesiąt tysięcy 
złotych. Pokryją one koszt przy-

gotowania projektów budowla-
nych i niezbędnej dokumenta-
cji. A ponad sześć i pół miliona 
złotych, na realizację inwestycji, 
dostaniemy z Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 - doda-
je Tadeusz Klama.

Obecnie Izba Przyjęć to tyl-
ko kilka pomieszczeń, w tym 
tylko jedna, niewielka izolatka. 
Po rozbudowie i modernizacji 
pacjenci i pracownicy Szpitala 
będą mieli do dyspozycji wnę-
trza dostosowane do ich po-
trzeb. Nowocześnie wyposa-
żone, a także dostosowane do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Dzięki modernizacji Szpi-
talna Izba Przyjęć będzie mogła 
także działać bardziej komplek-
sowo.

- Szpital nie ma Oddziału Ra-
tunkowego. A po modernizacji 
sprawniej będzie można przyj-
mować nie tylko pacjentów zgła-
szających się do hospitalizacji, ale 
także w stanach nagłych. Wszyst-
ko w warunkach bezpiecznych 
dla pacjentów i lekarzy oraz ra-
towników - mówi Tadeusz Kla-
ma.

Modernizacja Szpitalnej Izby 
Przyjęć, według wstępnych sza-
cunków, będzie kosztowała 6 
557 010,00 zł. Inwestycja prawie 
w całości będzie sfinansowana 
przez Ministra Zdrowia z Fundu-
szy Przeciwdziałania COVID-19. 
Wszystkie prace mają się zakoń-
czyć jeszcze w tym roku.

Kolejne miliony złotych na modernizację 
kolneńskiego szpitala

SM Mlekpol znów triumfuje  
w konkursie Złoty Paragon 2021
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26 maja amerykańska Agencja ds. 
Żywności i Leków (FDA) zezwoliła na 
stosowanie w nagłych wypadkach 
COVID-19 leku o nazwie Sotrovimab, 
opartego na przeciwciałach 
klonalnych.

Kto może stosować?
Nowy lek nazywa się Sotro-

vimab i ma działać przeciwko 
wszystkim groźnym wariantom 
koronawirusa. Zgodnie z zalece-
niami producentów suplementu, 
jest on przeznaczony do lecze-
nia łagodnego i umiarkowane-
go przebiegu choroby u osób 
w wieku powyżej 12 lat. Nie jest 
natomiast dopuszczony do sto-
sowania u pacjentów hospitali-
zowanych z powodu COVID-19 
lub wymagających tlenoterapii. 
Medykament podaje się dożyl-
nie, w ilości 500 miligramów. 
Występuje w postaci jałowego, 
bezbarwnego lub żółtobrązowe-
go roztworu i nie zawiera środ-
ków konserwujących.

Lek na COVID-19 ma 85 proc. 
skuteczności

Producenci leku, Glaxo-
SmithKline i Vir Biotechnology, 
opublikowali wyniki badań kli-
nicznych. Czytamy z nich, że sto-
sowanie tego leku zmniejsza aż 
o 85 proc. ryzyko hospitalizacji 
oraz śmierci z powodu zachoro-
wania na COVID-19.

Amerykańska Agencja ds. 
Żywności uważnie monitoru-
je mutujące warianty wirusów 
i ich wrażliwość na przeciwcia-
ła monoklonalne dopuszczone 
do leczenia COVID-19, w tym 
Sotrovimab. Badania laborato-
ryjne wykazały, że nowy lek daje 
odporność na różne i krążące po 
świecie odmiany, które odnoto-
wano w Wielkiej Brytanii, RPA, 
Brazylii, Kalifornii, Nowym Jor-
ku i Indiach.

Sotrovimab będzie dostępny 
dla chorych na COVID-19 w naj-
bliższych tygodniach. Zamknięte 
fiolki należy przechowywać w lo-
dówce, w temperaturze od 2 do 
8 stopni Celsjusza. Lek trzeba 
chronić przed światłem.

Nowy patent na koronawirusa
„Dzięki zezwoleniu na to le-

czenie przeciwciałami monoklo-
nalnymi, zapewniamy kolejną 
opcję, aby pomóc pacjentom 
wysokiego ryzyka z COVID-19 
przebywać poza szpitalem.” - po-
wiedziała Patrizia Cavazzoni, dy-

rektor Centrum Oceny i Badań 
Leków FDA.

Rada Medyczna podjęła ważną decyzję 
Na poniedziałkowym (31 

maja) posiedzeniu Rady Medycz-
nej przy Premierze RP przyjęta 
została rekomendacja dotycząca 
szczepień przeciw COVID-19 
dzieci od 12. do 15. roku życia. 

Rada rekomenduje szczepie-
nia przeciw COVID-19 osób od 
12 do 15 roku życia preparatem 
firmy Pfizer/BioNTech o nazwie 
Cominarty. 

EMA zatwierdziła już szczepienia 
przeciw COVID-19 dzieci od 12. do 15. 
roku życia 

Europejska Agencja Leków 
(EMA) 28 maja zatwierdziła 
wniosek o rozszerzenie stosowa-
nia szczepionki Pfizer/BioNTech 
przeciw COVID-19 na dzieci 
w wieku od 12 do 15 lat. Agen-
cja zaleca stosowanie szczepionki 
Comirnaty przeciw COVID-19 
u dzieci w wieku 12-15 lat w  taki 
sam sposób, jak u osób w wieku 
16 lat i starszych.  Preparat ma 
być podawany identycznie w for-
mie dwóch zastrzyków, w odstę-
pie co najmniej trzech tygodni.

Od 28. maja nowa rzeczywistość. 
Zluzowano wiele obostrzeń 

28 maja nastąpił kolejny po-
wrót do względnej normalności. 
Co się zmieniło? Od piątku mo-
żemy nie tylko pójść do restaura-
cji. 

W ramach majowego łago-
dzenia restrykcji, rząd otwo-
rzył już kina, pozwolił barom 
i restauracjom przyjmować gości 
w ogródkach. 28 maja nastąpił 

kolejny etap odmrażania gospo-
darki. Zmian jest sporo.

Otwarte restauracje ale nie tylko
Od 28 maja można zjeść po-

siłek w restauracji. Wznowienie 
działalności wewnątrz lokali musi 
się odbywać w ścisłym reżimie 
sanitarnym. Oznacza to, że po-
winien zostać zachowany dystans 
między stolikami co najmniej 1,5 
m oraz obłożenie miejsc nie może 
być wyższe niż 50 proc. Każdy 
wchodzący do restauracji musi 
mieć zakryte maseczką usta oraz 
nos i może je odsłonić dopiero 
przy stoliku. W tym dniu wróci-
ła również możliwość zorganizo-
wania w lokalu imprezy okolicz-
nościowej takiej jak komunia czy 
wesele. W wydarzeniach może 
wziąć udział maksymalnie 50 
osób. Do limitu nie wliczają się 
osoby w pełni zaszczepione prze-
ciw COVID-19. 28 maja zosta-
ły także otwarte siłownie, kluby 
fitness oraz solaria przy limicie 1 
osoby na 15m2.

Zmiany również w sporcie
Od piątku w imprezach spor-

towych na świeżym powietrzu 
może uczestniczyć do 250 osób, 

a nie jak dotychczas do 150. 
Poza tym wprowadzono możli-
wość udziału więcej niż jednej 
takiej grupy, ale przy zachowaniu 
30-minutowego odstępu między 
pokazami dla nich.

Uczniowie wrócili do szkół
Z kolei od poniedziałku 31 

maja uczniowie szkół podstawo-
wych i średnich wrócili do nauki 
stacjonarnej.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Od początku pandemii 

SARS-CoV-2 do 31 maja licz-
ba wszystkich przypadków za-
każeń w województwie podla-
skim wynosi 69178. Oznacza 
to, że w naszym regionie odno-
towano 2,41 proc. wszystkich 
zakażeń koronawirusem w Pol-
sce. Jak wynika z danych Mini-
sterstwa Zdrowia łączna liczba 
zgonów w woj. podlaskim spo-
wodowanych zakażeniem Co-
vid-19, od początku epidemii, 
wynosi 2053. Oznacza to, że 
w naszym regionie odnotowano 
2,79 proc. wszystkich zgonów 
spowodowanych koronawiru-
sem. Ponadto 1179 osób w wo-
jewództwie podlaskim znajduje 
się na kwarantannie. W Łomży 
45, natomiast w powiecie 26. 

Liczba dostępnych łóżek 
szpitalnych dla pacjentów z CO-
VID-19 w województwie pod-
laskim na tę chwilę wynosi 761, 
z czego zajętych jest 136, co 
oznacza, iż wolnych mamy 625 
łóżek. Z kolei liczba dostępnych 
respiratorów w naszym woje-
wództwie wynosi 79. Zajętych 
jest 14, a wolnych 65. 

Stan epidemii. Dopuszczono lek  
na COVID-19. Ma 85% skuteczności
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Pierwszy dzień zmagań w Półfinale 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w kategorii U-13 dziewcząt pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Łomża 
Mariusza Chrzanowskiego zakończył 
się zwycięstwem UKS 4 Łomża. 

Podopieczne Pana Marci-
na Piotrowskiego i Pana Daniela 
Chojnowskiego w pierwszym me-
czu zmierzyły się z drużyną Wisła 
CanPack Kraków. Spotkanie za-
kończyło się wynikiem 50:47. 

- To był mecz pełen niespo-
dziewanych zwrotów akcji. Je-
stem dumny, że doszliśmy tak da-
leko. Już sam ten fakt napawa nas 
ogromnym optymizmem dlate-
go, że na tym etapie mierzymy 
się z najlepszymi drużynami z ca-
łej Polski. Kiedy wygrywamy, jak 
miało to miejsce podczas ostat-
niego wydarzenia, jeszcze bardziej 
utwierdzamy się w przekonaniu, 
że prezentujemy koszykówkę na 
bardzo wysokim poziomie - ko-
mentuje trener Marcin Piotrowski.

- Spotkanie trzymało w napię-
ciu do samego końca. Stawka jest 
bardzo wysoka. Przypomnijmy, że 
gramy o awans do wielkiego fina-
łu Mistrzostw Polski. Przed nami 
jeszcze dwa ważne mecze z naj-
mocniejszymi zespołami w kraju - 
dodaje trener Daniel Chojnowski. 

Uczniowski Klub Sportowy 
4 Łomża dziękuje wszystkim za 
słowa wsparcia i prosi o doping!

UKS 4 Łomża dziękuje sponso-
rom: - Urząd Miasta Łomży, - Ma-
riusz Chrzanowski - Prezydent Miasta 
Łomży, - Hurtownia Omega, - PEPE-
ES, - MJ Maciej Jankowski, - Cukiernia 
Rafaello. UKS 4 Łomża podziękowa-
nia składa również Panu dyrektorowi 
Arturowi Ciborowskiemu za udostęp-
nienie sali gimnastycznej ZSTiO nr 4 
w Łomży.

Aniela i Bartek 
– mistrzowie 

tenisa
Aniela Galińska i Bartek Biedrzyc-
ki z UKS Return Łomża zostali Mi-
strzami  Województwa Podlaskiego 
Młodzików w Tenisie MJ CUP zarów-
no w singlu jak i w grze deblowej 
(Anielka wspólnie z Laurą Białuchą, 
natomiast Bartek w parze z Arturem 
Modzelewskim). 

Jak informuje Tomasz Wal-
dziński z UKS Return, w miniony 
weekend na kortach III Liceum 
Ogólnokształcącego w Łomży 
rozegrane zostały Mistrzostwa 
Podlasia Młodzików w Tenisie 
MJ CUP (tenisiści do lat 14). 

Nad prawidłowym przebiegiem 
imprezy sportowej czuwał sędzia 
Polskiego Związku Tenisa Pan Ja-
nusz Sewastianow. 

W finale turnieju Aniela Ga-
lińska pokonała Klaudię Kempi-
sty (UKS Sokół-Asy Białystok) 
6:2 6:3, natomiast Bartek Bie-
drzycki ograł Dawida Karwow-
skiego (UKS Sokół-Asy Biały-
stok) 6:2 6:3. 

- Do półfinału turnieju za-
kwalifikowali się Laura Białucha 
i Maja Iwanowska (UKS Sokół-
-Asy Białystok) oraz Olek Ka-
czyński i Artur Modzelewski. 
Serdecznie gratulujemy uczestni-
kom MJ CUP, a państwu Annie 
i Tomaszowi Męczkowskim dzię-
kujemy za współpracę – dodaje 
Tomasz Waldziński.UKS 4 Łomża 

wygrywa  
z Krakowem
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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

Sprzedam widlak - udźwig do 1 tony, wy-
sokośc 1,6 m, silnik dwucylindrowy chło-
dzony powietrzem. Stan dobry , cena do 
uzgodnienia. Tel. 796 371 614.

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: pokrycia 
dachowe, wy-
miana konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 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.

Samochód Ford Fiesta 1,3 rok 2004 rok 
w dobrym stanie technicznym, klimaty-
zacja, 144, 5 tys. km przebieg. Cena do 
negocjacji. tel. 534 120 245.

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
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Jak informuje Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podlaskiego, reprezentant Holandii po 
zwycięstwie w pierwszym etapie Orlen Wyści-
gu Narodów, był najszybszy także na drugim.  
Dystans 122 km pokonał w czasie 2:33:49. Tym 
samym Marijn van den Berg wygrał Orlen Wy-
ścig Narodów 2021. Najlepszym zespołem pod-
czas wyścigu okazała się drużyna z Holandii. 
Trofea zwycięzcom wręczył marszałek Artur 
Kosicki.

W zawodach ścigało się 134. utalento-
wanych kolarzy do lat 23 reprezentujących 
20 drużyn z całego świata. 

Gościnne Podlaskie
Partnerem Orlen Wyścig Narodów 

był Samorząd Województwa Podlaskiego. 
Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że tak 
prestiżowa impreza sportowa, to wielkie 
wyróżnienie dla regionu i znakomita pro-
mocja walorów województwa.

- Cieszę się, że mogliśmy zaprezen-
tować nasze piękne tereny, ale też jestem 
dumny z mieszkańców naszego woje-
wództwa za ich gościnność, wspaniałą at-
mosferę, którą zgotowali sportowcom na 

trasach obydwu etapów wyścigu. Zapra-
szamy serdecznie do nas na tak wspania-
łe imprezy, jak ta, ale też turystycznie na 

szlaki rowerowe, do naszych pięknych par-
ków  narodowych – mówił po ceremonii 
dekoracji zwycięzców.

Holenderski kolarz bezkonkurencyjny 
Marijn van den Berg w klasyfikacji ge-

neralnej wyprzedził o osiem sekund dru-
giego na obu odcinkach Niemca Alexan-
dra Heiduka oraz o 16 sekund trzeciego na 
podium Czecha Pavla Bittnera.

- Cieszę się niezwykle ze zwycięstwa. 
Mieliśmy chwilami niesprzyjający nam 
silny wiatr, ale udało się – mówił zwycięz-
ca wyścigu.

Najlepszy z Polaków - Mateusz Kostań-
ski z drużyny Tarnovia Tarnowo Podgór-
ne zajął 21. lokatę ze stratą 56 sekund do 
zwycięzcy. Natomiast miejsce 24., z taką 
samą stratą do lidera zajął lider biało-czer-
wonych, Filip Maciejczuk.  Co ciekawe, 
najlepszy z Polaków reprezentował jedną 
z trzech drużyn zaproszonych do wyścigu 
jako zespoły dodatkowe.

W klasyfikacji generalnej trzecią lokatę 
zajął Pavlo Bittner, ale w drugim etapie na 
podium stanął jako trzeci Holender Mick 
Van Dijke. W niedzielę najlepszy z Pola-
ków, Bartłomiej Proć zajął 15. lokatę. 

Dwuetapową weekendową (29-30.05) 
rywalizację zakończył niedzielny Lang 
Team Race kolarski - wyścig dla amatorów.

Orlen Wyścig Narodów to impreza na-
leżąca do prestiżowego cyklu UCI Nations 
Cup U23. Obok francuskiej Tour de l’Avnir 
i czeskiego Wyścigu Pokoju to jedyne spor-
towe wydarzenie dla tej grupy wiekowej.

Eliminacje do mistrzostw Polski w siatkówce 
plażowej mężczyzn srały się inauguracją nowe-
go  Centrum Sportów Plażowych w Augustowie. 
Obiekt powstał z pieniędzy zarezerwowanych 
w ramach budżetu obywatelskiego. W uroczy-
stym otwarciu wziął udział wicemarszałek woje-
wództwa Marek Olbryś oraz radni wojewódzcy: 
Sebastian Łukaszewicz i Paweł Wnukowski.

-  Nie moglibyśmy sobie wyobrazić lep-
szej inauguracji niż Augustów Plaża Cup  - 
mówił burmistrz Augustowa Mirosław Ka-
rolczuk. - Bardzo dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tego miejsca. 

Dzisiejsza impreza jest organizowana przez 
miasto Augustów i Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego. Serdeczne po-
dziękowania dla marszałka województwa 
Artura Kosickiego, który objął  tę imprezę 
swoim patronatem.  - powiedział  burmistrz 
podczas inauguracyjnego przemówienia.

Zarząd województwa reprezento-
wał  w Augustowie wicemarszałek Marek 
Olbryś.

- Gratuluję imprezy i gratuluję tego wspa-
niałego obiektu. Augustów - nazywany letnią 
stolicą Polski - na pewno jest letnią stolicą wo-

jewództwa podlaskiego. To wspaniałe miasto 
i wspaniali mieszkańcy, a dzisiejsze wydarze-
nie jest przykładem tego, jak samorządy lo-
kalne, w tym przypadku Augustowa, potrafią 
wspierać dobre pomysły swoich mieszkań-
ców – nie krył zadowolenia Marek Olbryś.

Turniej Augustów Plaża Cup, mimo 
że rozgrywany po raz pierwszy, przycią-
gnął  znakomitych zawodników, którzy 
rywalizowali nie tylko o zwycięstwo, ale 
także o rankingowe punkty potrzebne do 
walki o mistrzostwo Polski. Gościnnie 
wśród szesnastu par, wystąpili także za-
wodnicy z Litwy i Łotwy.

- Impreza ma szanse na stałe wpisać się 
w kalendarz letnich imprez sportowych. 
Nie mogliśmy sobie wymarzyć  lepszego 
startu tegorocznych rozgrywek, jak poka-
zując się w Augustowie, w nowym miej-

scu prezentując się przed kibicami, którzy 
być może jeszcze nie mieli okazji oglądać 
siatkówki plażowej na tak wysokim pozio-
mie. Na ogół te nowe miejsca, w których 
gramy, uczą się tego sportu, często wyma-
gają poprawy. Tymczasem tutaj wszyst-
ko jest wspaniale przygotowane  - chwalił 
organizatorów komisarz zawodów Rafał 
Pośpiech, przewodniczący wydziału siat-
kówki plażowej Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej.

Malowniczo położony nad jeziorem 
Necko kompleks boisk do siatkówki pla-
żowej powstał w ramach budżetu obywa-
telskiego. Inwestycja kosztowała 200 tys. 
zł. Infrastruktura umożliwia także  rozgry-
wanie meczów plażowej piłki nożnej.

  -  Ten powiat i to miasto wyróżniają 
się w całym regionie organizując takie im-
prezy, wspierając budowę takich obiek-
tów, wykorzystując swoje położenie. Do-
ceniamy, jako samorząd województwa, 
tych wszystkich którzy potrafią tak wspa-
niale urządzać swoje miasta. Gratulujemy 
mieszkańcom i turystom  - mówił do ze-
branych wicemarszałek Marek Olbryś.

Augustów Plaża Cup. Pierwsze 
zawody na nowym obiekcie

Orlen Wyścig Narodów. Marijn van den Berg 
bezkonkurencyjny w kolarskiej rywalizacji
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Zawodniczka Klubu Sportowego PRE-
FBET-SONAROL Iwona Bernardelli 
(dawnej Lewandowska) wystąpi w re-
prezentacji Polski. Jak informuje pre-
zes klubu Andrzej Korytkowski, otrzy-
mała powołanie na Puchar Europy 
w biegu na 10 000 metrów. Impreza 
odbędzie się w Birmingham (Wielka 
Brytania) 5 czerwca. 

- Podopieczna trenera Mar-
ka Jakubowskiego została powo-
łana do reprezentacji w nagrodę 
za bardzo dobry występ na Mi-
strzostwach Polski  na 10 000 
metrów w Goleniowie, gdzie 
wywalczyła czwartą lokatę. Na-
sza zawodniczka zakończyła 
właśnie zgrupowanie sportowe 
w Szklarskiej Porębie i teraz bę-
dzie szykować się do tego pre-
stiżowego występu - mówi An-
drzej Korytkowski. 

Jak dodaje, biegaczka wraz 
z dwójką innych zawodników 
Klubu Sportowego PREFBET-
-SONAROL, prosto po zakoń-

czeniu treningu w górach, wzię-
ła udział w Memoriale Wiesława 
Kiryka , który odbył się w Ole-
śnicy. 

- Iwona w biegu na  5000 me-
trów zajęła w  piątą lokatę z czasem 
16:57,98.  Sandra Michalak na dy-

stansie 1500 metrów przybiegła 
na siódmym miejscu a najlepiej 
z naszych zawodników spisał się 
Rafał Pogorzelski wywalczając 
na dystansie 2000 metrów z prze-
szkodami trzecią lokatę - infor-
muje Andrzej Korytkowski.

Jak informuje Andrzej Komasa, 
Biblioteka – Centrum Kultury 
w Szczuczynie była organizatorem 
Otwartego Turnieju  Szachowego 
o Puchar Burmistrza Szczuczyna, 
który odbył się 28 maja 2021 roku 
w siedzibie Centrum Kultury (ul. 
Łomżyńska 11). 

Wyniki turnieju:

kategoria - osoby dorosłe:
1. Wojciech Kaczyński (Szczu-
czyn)
2. Rafał Świderski (Szczuczyn)
3. Arkadiusz Bagiński (Koniec-
ki Rostroszewo)

kategoria – młodzież:
1. Rafał Szmigiel (Wierzbowo)
2. Rafał Wilczewski (Grajewo)
3. Sebastian Rydzewski (Skaje)

kategoria – dzieci:
1. Kacper Tyszka (Grajewo)
2. Michał Dziądziak (Grajewo)
3. Tomasz Rydzewski (Skaje)

Zwycięzcy otrzymali pu-
chary, które wręczyli: bur-
mistrz Szczuczyna Artur 
Kuczyński, Janusz Siemion, dy-
rektor BCK w Szczuczynie oraz 
Janusz Marcinkiewicz, kierow-
nik Miejskiego Domu Kultury 
i Sportu w Szczuczynie.

Najmłodsi szachiści dzielnie walczy-
li przy szachownicach. Łomżyniacy 
uczestniczyli w Mistrzostwach Woje-
wództwa Podlaskiego do lat 8. Silnie 
obsadzony turniej rozgrywany był 
w Białymstoku, tempem 10 min + 5 s 
na zawodnika. 

Chłopcy rozegrali 7 rund sys-
temem szwajcarskim - startowało 
prawie 50 zawodników, dziew-
czynki 9 rund systemem koło-
wym. Maja Szewczyk (ucz. SP 9 

w Łomży) zdobyła 4 pkt i zaję-
ła VII miejsce, Wojtek Zabielski 
(ucz. SP 10 w Łomży) wygrał 4 
razy i uplasował się na XX miej-
scu, natomiast Filip Chaberek 
(ucz. SP 2 w Łomży) zdobył 2,5 
pkt. Co ważne, dla chłopców były 
to pierwsze poważne zawody 
i debiut na Mistrzostwach Woje-
wództwa. Na co dzień zawodnicy 
trenują pod okiem trenerów Aka-
demii Szachowej Sobocińscy. 

- Dla naszych 8-latków 
uczestnictwo w takim turnieju 
po długiej, wymuszonej pande-
mią przerwie, to ogrom emocji 
i nowych doświadczeń, a tak-
że wielka radość gry z innymi 
dziećmi - mówi Magdalena So-
bocińska. 

Gratulujemy zawodnikom 
i ich rodzicom. Życzymy także 
wielu sukcesów w dalszym roz-
wijaniu talentu szachowego. 

Iwona Bernardelli  
w reprezentacji Polski 

Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Szczuczyna 

Najmłodsi Łomżyniacy na Mistrzostwach Województwa 
Podlaskiego do lat 8 w szachach szybkich
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