
Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdro-
wia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
w Łomży świętuje 10-lecie istnienia. 
To doskonała okazja by podsumować 
dotychczasowe działania i spotkać się 
w gronie przyjaciół szkoły. Dlatego w auli 
II Liceum Ogólnokształcącego odbyła się 
konferencja jubileuszowo - naukowa: 
„Szczepienia to podstawa skutecznej wal-
ki i zwycięstwa człowieka nad wirusami”. 

- Wyższa Szkoła Zawodowa 
Ochrony Zdrowia TWP w Łomży 
obchodzi jubileusz. Dziesięć lat może 
nie jest to dużo, ale dla Łomży zna-
czy bardzo wiele – powiedziała Maria 
Bauchrowicz-Tocka, prezes zarządu 
oddziału regionalnego Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej w Łomży. – 

Kształcimy ratowników medycznych, 
w czasie epidemii zrozumieliśmy jak 
niezwykle ważny jest to zawód. Dla-
tego nasza szkoła wpisała się w ofertę 
edukacyjną na rynku pracy. Jak dotąd 
uczelnia, razem z wcześniej funkcjo-
nującym Policealnym Studium Me-
dycznym wykształciła ponad tysiąc 
ratowników medycznych – z dumą 
podkreśliła pani prezes.

Dlaczego warto studiować 
w Wyższej Szkole Zawodowej 
Ochrony Zdrowia? Bez zastanowie-
nia Maria Bauchrowicz-Tocka po-
wiedziała: 

- Życie jest najcenniejszym da-
rem, a nasi studenci i absolwenci ra-
tują życie – przekonuje. 

Podczas jubileuszowej uro-
czystości nastąpiło odznaczenie 
Sztandaru Wyższej Szkoły Zawo-
dowej Ochrony Zdrowie TWP 
medalem „Zasłużony dla Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych”. O udekorowa-
nie sztandaru Jego Magnificencja 
Rektor Witold Wincenciak  popro-
sił posła na sejm Lecha Antoniego 
Kołakowskiego. 

W konferencji naukowo - jubi-
leuszowej wziął udział wiceminister 
edukacji i nauki Wojciech Murdzek 
deklarując wsparcie dla Szkoły. 
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Życie poświęcone drugiemu człowiekowi jest warte 
przeżycia, czyli 10 lat Wyższej Szkoły Zawodowej 

Ochrony Zdrowia TWP 

„Walizka”  
zamknięta 

Grand Prix tegorocznej edycji międzynarodowego 
festiwalu wędruje do Hiszpanii za sprawą duetu  

Karla Kracht & Andrés Beladiez 
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Na naukę nigdy nie jest za późno. 
A przekonają się o tym seniorzy 
z subregionu łomżyńskiego. Podlaski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w ra-
mach projektu ,,Akademia Zdrowego 
Seniora” zawarł właśnie porozumie-
nie z Państwową Wyższą Szkołą Infor-

matyki i Przedsiębiorczości w Łomży. 
Współpraca zagwarantuje seniorom 
dostęp do specjalistycznych szkoleń. 

- Porozumienie polega na po-
łączeniu naszych potencjałów. 
Działania informacyjno – pro-
mocyjne Podlaskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku sprawiły, 
że bardzo dużo osób w wieku 60 
plus, zwłaszcza z subregionu łom-
żyńskiego, zainteresowanych jest 
podnoszeniem swojej wiedzy. 
Z racji tego, że Państwowa Wyż-
sza Szkoła Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży posiada 
wysoko wykwalifikowaną kadrę 
dydaktyczną postanowiliśmy 
zwrócić się do uczelni z propozy-
cją współpracy. Zyskaliśmy przy-
chylność pana rektora, profesora 
Dariusza Surowika, dzięki czemu 
już w najbliższych tygodniach 
wykładowcy łomżyńskiej Alma 
Mater będą dzielili się ze studen-
tami 60+ swoją wiedzą  będącą 
odpowiedzią na wyzwania dnia 
codziennego – tłumaczy Paweł 
Backiel, prezes Podlaskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.

Porozumienie doskona-
le wpisuje się w misję uczelni, 
dla której niezwykle ważne jest 
kształcenie ustawiczne.

- Podjęliśmy taką współpra-
cę, w ramach której  nasi wykła-
dowcy będą czynnie uczestni-
czyć w realizacji tego projektu 
skierowanego przede wszystkim 
do seniorów. Chodzi o szkolenia 
z absolutnie różnych zakresów. 
Niemniej jednak każdy z nich re-
alizowany jest na naszej uczelni. 
Posiadamy doskonałych specja-
listów czy to z obszaru dietetyki 
czy ochrony zdrowia.  Teraz ka-
dra dydaktyczna swą wiedzą po-
dzieli się z nieco starszymi stu-
dentami – mówi dr hab. Dariusz 
Surowik prof. PWSIiP, rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły In-
formatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. - Jako społeczeństwo 
starzejemy się, ale dzisiaj ludzie 
powyżej 60 roku życia są niezwy-
kle aktywni. Chcą nieustannie 
poszerzać swoją wiedzę. Dzięki 
kształceniu ustawicznemu pozo-
stają w dobrej kondycji zarów-

no psychicznej, jak i fizycznej. 
Mamy nadzieję, że te szkolenia 
będą prowadzone w sposób sa-
tysfakcjonujący dla seniorów – 
dodaje rektor PWSIiP w Łomży. 

Bezpłatne szkolenia prowa-
dzone w ramach projektu ,,Aka-
demia Zdrowego Seniora”, któ-
re odbywać się będą od czerwca 
do września 2021 organizowane 
będą w grupach 20-osobowych, 
w 4 ośmiogodzinnych zjazdach. 
W ich ramach omówione będą 
następujące tematy: 

1. Profilaktyka zdrowotna se-
niorów i chorób cywilizacyjnych

2. Dietetyka i zdrowe odży-
wianie

3. Opieka geriatryczna i stan 
psychofizyczny seniorów

4. Wpływ zajęć sportowych 
i aktywności fizycznej na stan 
zdrowia osób starszych

5. Zasady higieny i bezpie-
czeństwa w dobie wirusa SARS-
-COV

6. Korzystanie z narzędzi cy-
frowych w czasie pandemii

Pierwsze zajęcia ruszą już 
21 czerwca. Natomiast cały czas 
prowadzona jest rekrutacja. Bliż-
szych informacji można uzyskać 
u koordynatora – Marty Wiatr, 
telefon: 507 065 975. Szczegóły 
projektu dostępne są na stronie 
www.podlaskisenior.com. 
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Zmiany 
dla 

rozwoju
O przyszłości szkolnictwa zawodo-
wego rozmawiał Wojciech Murdzek, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Edu-
kacji i Nauki, z władzami Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży. – Cieszę się, że 
znajduję tu ludzi otwartych na rozwój 
– podsumował minister wizytę na 
uczelni. 

W przygotowaniu są zmia-
ny w ustawie Prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce. Rektor 
PWSIiP, prof. Dariusz Surowik, 
uczestniczy w konsultacjach 
jako przedstawiciel uczelni, ale 
też przewodniczący Konferencji 
Rektorów Publicznych Uczelni 
Zawodowych.  

- Widzę w Ministerstwie Na-
uki pozytywną atmosferę dla 
szkolnictwa zawodowego – oce-

nia prof. Surowik. – Zmiany będą 
służyć zwiększeniu prestiżu i roz-
wojowi uczelni. 

Minister Murdzek w Łom-
ży poznał także opinie lokalne-
go środowiska akademickiego 
na temat konsultowanych pro-
pozycji, czyli m.in. zmiany na-
zwy uczelni zawodowych na 
akademie praktyczne, a także 
umożliwienia kształcenia na 
kierunkach nauczycielskich. 
W spotkaniu z ministrem wzięli 
udział przedstawiciele   wszyst-
kich wydziałów oraz admini-

stracji PWSIiP. Rozmawiano 
także o ważnym czynniku dzia-
łalności uczelni, jakim jest łą-
czenie osiągnięć nauki z potrze-
bami gospodarczymi.

Wizyta w Łomży była okazją 
do lepszego poznania PWSIiP. 
Minister Murdzek zobaczył no-
woczesną infrastrukturę uczelni, 
laboratoria, halę technologiczną, 
poznał jej ofertą kształcenia. Nie 
ukrywał zadowolenia, że wizyta 
mogła odbyć się w rzeczywisto-
ści, a nie online, bo tylko osobi-
ste rozmowy z naukowcami dały 

mu pogłębiony obraz łomżyń-
skiej uczelni.  

- Spotkałem tu ludzi otwar-
tych na rozwój, na zmianę, widzę 
wspólne patrzenie w przyszłość, 
które też wpisuje się w strate-
giczne patrzenie na szkoły za-
wodowe. One mają swoje ważne 
miejsce i w systemie szkolnictwa 
wyższego, i w regionie  – podsu-
mował wizytę minister. - Cieszę 
się, że tutaj   grupa ludzi współ-
pracujących ze sobą, troszczą-
cych się o przyszłość uczelni, robi 
to perfekcyjnie. Mają mnóstwo 

powodów do dumy, a jak się wła-
dze uczelni cieszą z osiągnięć, to 
minister może tylko gratulować 
i wspierać kolejne działania i taka 
deklaracja z mojej strony pada. 
Sądzę, że jak przejdzie ustawa 
o akademiach praktycznych i tu-
tejsza szkoła będzie miała taki ty-
tuł, to będzie dodatkowy impuls 
do kolejnych planów i przedsię-
wzięć, czego życzę i społeczności 
akademickiej, ale też mieszkań-
com regionu, którzy na pewno 
są dumni, że mają tak szczególną 
uczelnię na swoim terenie.

Na naukę nigdy  
nie jest za późno 

Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku  
zawarł porozumienie z PWSIiP w Łomży
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- Nad naszym i innymi domami za-
wisła czarna noc smutku i lamentu 
- mówiła w niedzielę (13.06) w Kseb-
kach Władysława Jakimowicz. Wzięła 
udział w odsłonięciu pomnika, na 
którym znalazło się nazwisko jej ojca, 
Bolesława Małża, i jeszcze 20 innych 
osób, które 4 lipca 1944 roku zostały 
przez hitlerowców aresztowane i wy-
wiezione do obozów w odwecie za 
śmierć 4 niemieckich żandarmów.

Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Podlaskiego repre-
zentowali wicemarszałek Marek 
Olbryś oraz Juliusz Jakimowicz, 
wicedyrektor Departamen-
tu Transportu i Infrastruktury 
UMWP. Chociaż tego dnia Ma-
rek Olbryś był przede wszyst-
kim Kurpiem oddającym cześć 
mieszkańcom krainy swoich 
przodków, a Juliusz Jakimowicz 
wnukiem Bolesława Małża, który 
z wywózki już nie wrócił.

- Bardzo ważne jest to, co zo-
stało utrwalone na tej tablicy: 
nazwiska i skrótowy   zapis losu 
tych ludzi. To znak naszej tożsa-
mości, bo oni mieszkali i praco-
wali wśród nas - powiedział sto-
jąc przy pomniku wicemarszałek 
Marek Olbryś. -  Jestem też Kur-
piem i pamiętam jak się mówi-
ło w moich młodych latach, że 
tu "Niemcy nie robili pomsty, 
nie mordowali ludzi", ale im je-
stem starszy, tym częściej się 
dowiaduję o mogiłach, o miej-
scach, gdzie powinny powsta-
wać w kurpiowskich miejscowo-
ściach, w lasach, na uprawnych 
polach kolejne  pomniki ofiar 
obu totalitarnych państw - nie-
mieckiego i sowieckiego. Ci, 
których nazwiska tu widzimy, są 
dla nas jak źródło, z którego po-
winniśmy czerpać. Jak przykaza-
nie, żebyśmy pamiętali. 

Wydarzenia, które upamięt-
nia tablica w Ksebkach przypo-
mniał Piotr Niedbała, wójt gmi-
ny Turośl. 4 lipca 1944 roku do 

wielu kurpiowskich miejscowo-
ści tworzących obecnie gminę 
Turośl, wkroczyły oddziały nie-
mieckie. Wcześniej w tym re-
jonie partyzanci zabili czterech 
żandarmów. Hitlerowcy podjęli 
decyzję, że za każdego wywiezio-
nych zostanie 100 Polaków. 

- Dała o sobie znać "niemiec-
ka dokładność". Zatrzymali 412 
osób, więc 12 wypuścili - z gory-
czą wspominał Władysław Małż. 
Jego ojca, Bolesława, nie było 
wśród szczęśliwców.

Niemcy zabierali ludzi zupeł-
nie przypadkowo: pracujących 
na polu, idących drogą...         

- Pamiętam ten dzień - płacz, 
lament.. Wrócił dziadek i powie-
dział, że to stało się, gdy kosili tra-
wę. Babcia chciała zanieść buty 
mojemu ojcu, ale już nie zdążyła. 
Pamiętam, że od tej zawsze było 
smutno. Najgorsze były święta. 
Wydaje mi się, że wojna zabra-
ła nam, sierotom, coś więcej niż 
ojca. Zabrała nam poczucie bez-
pieczeństwa. Jest taka piosenka 
"Nie boję się, gdy ciemno jest. 
Ojciec za rękę prowadzi mnie". 
Mnie już nigdy nie poprowadził. 
Ale może też wojna wyzwoliła 
naszym narodzie dobre cechy: 

odwagę, chęć niesienia pomocy, 
pracowitość  - mówiła z trudem 
powstrzymując łzy Władysła-
wa Jakimowicz. Miała 4 lata, gdy 
straciła ojca.  

Jak opowiadał wójt Piotr Nie-
dbała, gmina Turośl utraciła na-
gle 400 mieszkańców, przeważ-
nie młodych mężczyzn (choć nie 
tylko). Wieś Ksebki - 21 osób. Był 
jeszcze cień szansy na uratowa-

nie aresztowanych, bo na drodze 
w kierunku Kolna czekał polski 
oddział partyzancki, ale Niemcy 
wybrali drogę na Myszyniec.     

- Trafili do obozów koncen-
tracyjnych, obozów pracy... Tyl-
ko kilku po wojnie wróciło. Po-
mnik to jest tylko taki symbol, 
gdzie możemy przyjść, pomodlić 
się powspominać, położyć kwia-
ty. Prawdziwe pomniki musimy 

nosić w sercach Pamiętać, rozma-
wiać, mówić o historii młodym 
pokoleniom - stwierdził wójt.

Uroczystość w Ksebkach roz-
poczęła się mszą celebrowaną 
przez księdza Romana Ziemaka, 
proboszcza parafii Zalas, który 
także poświęcił pomnik. Obelisk 
odsłonili wicemarszałek Marek 
Olbryś i radna gminy Turośl Iwo-
na Małż. Wieńce i wiązanki kwia-
tów złożyli wójt Piotr Niedba-
ła, wicemarszałek Marek Olbryś 
wspólnie z Juliuszem Jakimowi-
czem, wicestarosta kolneński Ka-
rol Pieloszczyk, samorządowcy, 
leśnicy (m. in. Władysław Małż 
i jego syn), mieszkańcy. Zosta-
ły odczytane wszystkie nazwiska 
ofiar. 

- We wszystkich relacjach 
i wspomnieniach powraca mo-
tyw tego, że nie zdążyli się na-
wet z bliskimi pożegnać. Niech 
to dzisiejsze wydarzenie będzie 
takim ich pożegnaniem ze strony 
dzieci, wnuków i krewnych - mó-
wił Juliusz Jakimowicz, wnuk Bo-
lesława Małża.

Na zakończenie słowa po-
dziękowania przekazał Włady-
sław Małż, inicjator upamiętnie-
nia ofiar represji.        

- Dziękuję władzy samorzą-
dowej, a szczególnie wicemar-
szałkowi, staroście i wójtowi, któ-
rzy bardzo zaangażowali się w tę 
sprawę, a także wszystkim którzy 
przyczynili się np. do sporządze-
nia dokładnej listy nazwisk  czy 
pomagali w organizacji uroczy-
stości - powiedział.

Szczególnie miłe dla wice-
marszałka Marka Olbrysia było 
końcowe wystąpienie wójta Pio-
tra Niedbały.

- Jak się okazało, że mamy 
w Urzędzie Marszałkowski takie-
go Marka Olbrysia, to wiadomo 
było, że na życzliwość i pomoc 
możemy liczyć. Nie tylko zresz-
tą w sprawie pomnika, ale wielu 
także inwestycji oraz inicjatyw 
samorządowych - powiedział 
wójt Piotr Niedbała.                 

Gmina Turośl. Pomnik 
hitlerowskich ofiar w Ksebkach 
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- Chciałbym wszystkim, któ-
rzy historię tej uczelni tworzą 
i tworzyli przez lata pogratulo-
wać – rozpoczął swoje wystą-
pienie Wojciech Murdzek. – Ży-
czę wam, zwłaszcza jako szkole 
wyższej w szczególnym obsza-
rze ochrony zdrowia, abyście się 
rozwijali i by dzięki wam przy-
bywało dobrych absolwentów. 
Czas pandemii uwrażliwił nas na 
ten szczególny obszar związany 
z ludźmi, którzy stają na pierw-
szej linii konfrontacji i walki 
o zdrowie i życie drugiego czło-
wieka.  Życzę Panie Rektorze 
– zwrócił się do Witolda Win-
cenciaka – byście nadal mogli 
zjednywać sobie życzliwych lu-
dzi, aby to dzieło rozwijać i kon-
tynuować, a tam gdzie będzie 
możliwa nasza pomoc – dodał 
minister – proszę korzystając 
z pośrednictwa wojewody i posła 
Kołakowskiego - będziemy ten 
dialog prowadzić – zadeklarował 
minister Murdzek.

Odznaczenia, wyróżnienia 
i konferencja 

Podczas uroczystości wręczo-
no również odznaczenia i wyróż-
nienia. Medalem Stulecia Odzy-
skanej Niepodległości - nagrodą 
przyznawaną na pamiątkę stule-
cia odrodzenia Państwa Polskie-
go obywatelom polskim, którzy 
od czasu odzyskania niepodle-
głości przyczyniali się do budo-
wania i wzmacniania suweren-
ności, niepodległości, kulturowej 
tożsamości i materialnej pomyśl-
ności Rzeczypospolitej odzna-

czony został prof. dr hab. Jerzy 
Robert Ładny. Złotą odznaką ho-
norową Zasłużony Popularyzator 
Wiedzy TWP odznaczona zosta-
ła Krystyna Michalczyk-Kondra-
towicz, prezes łomżyńskiego od-
działu Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Łomżyńskiej. Łomżyński 
oddział jest członkiem wspiera-
jącym Towarzystwo Wiedzy Po-
wszechnej. Natomiast honoro-
wy prezes Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej w Łomży prof. dr 
Witold Wincenciak odznaczony 
został Gwiazdą Pamięci „Polska 
Niepodległa 

Elementem świętowania była 
także konferencja  na-
ukowo - jubileuszo-
wa poświęcona szcze-
pieniom w kontekście 
skutecznej walki i zwy-
cięstwa człowieka nad 
wirusami. O Epide-
miach w Polsce i ich 
wpływie  na naszą hi-
storię opowiadał  prof. 
dr hab. Sławomir Pan-
cewicz.

- Pandemia Co-
vid-19 bardzo mocno 
wpłynęła na gospo-
darkę i społeczeństwo 
w sensie postrzegania 
tego, co się wokół nas 
dzieje, bardzo mocno 
wpłynęło na społeczeń-
stwo w każdym wieku 
i będzie miała długo-
trwały wpływ na nas 
– stwierdził profesor 
Pancewicz. - Z historii 
Polski wiemy, że epi-

demie bardzo mocno odbiły się 
na kondycji państwa zwłaszcza 
politycznej, militarnej i przede 
wszystkim ludnościowej. Co 
prawda porównuje się Covid – 
19 do grypy hiszpanki, na pewno 
jeśli chodzi o zasięg, ale kondycja 
państwa była wówczas zupełnie 
inna. Hiszpanka była po zakoń-
czeniu pierwszej wojny świa-
towej czyli po konsekwencjach 
głodu, stresu i chorób związa-
nych z warunkami ekonomicz-
nymi – wyjaśnia profesor. - Tak 
więc hiszpanka trafiła na bardzo 
mocno osłabione społeczeństwo, 
a Covid trafił na społeczeństwo 
w bardzo dobrej kondycji – mam 
na myśli Polskę i Europę, a jed-
nak jest to zjawisko zdecydowa-
nie globalne – podsumował prof. 
dr hab. Sławomir Pancewicz, kie-
rownik Kliniki Chorób Zakaź-
nych i Neuroinfekcji UM w Bia-
łymstoku.

Referat poświęcony Bezpie-
czeństwu Personelu Medyczne-
go w dobie Covid -19 przedstawił 
prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny, 
który współtworzył łomżyńską 
uczelnię. Ważna była także od-
powiedź na pytanie o szczepienia 
powszechne. – Wszystkie szcze-
pionki dopuszczone na terenie 
Unii Europejskiej są bezpiecz-
ne – zapewnił profesor Ładny. – 
Ewentualne powikłania zakrze-
powe i inne to są ułamki promili 
i mogły się zdarzyć i w związku 
i bez związku ze szczepieniem. 

Czystych przypadków silnych 
reakcji poszczepiennych jest od 
90 -100 osób w skali kraju, u któ-
rych wystąpiły poważne powi-
kłania – ocenił prof. dr hab. Je-
rzy Robert Ładny, konsultant 
krajowy w dziedzinie medycyny 

ratunkowej. – Zale-
cam oczywiście nadal 
ostrożność, dystans 
społeczny i higienę 
osobistą. 

Za ratownictwo 
medyczne w dużym 
stopniu w naszym wo-
jewództwie odpowia-
da wojewoda podlaski 
Bohdan Paszkowski. 
Przy okazji jubileuszu 
szkoły wojewoda po-
informował o mobil-
nym punkcie szcze-
pień w mieście Łomża. 

– Atutem takiego 
punktu jest to, że wła-
ściwie z „marszu” moż-
na do niego wejść i się 
zarejestrować, a szcze-
pionka, którą będzie-
my oferować to jedno-
dawkowa Johnson& 
Johnson – zachęca do 
szczepień wszystkich 

mieszkańców Ziemi Łomżyń-
skiej wojewoda Paszkowski. 

Albert Einstein twierdził, 
że życie poświęcone drugiemu 
człowiekowi jest warte przeżycia, 
czego wobec tego można życzyć 
szkole, która kształci ratowników 
medycznych? 

– Zdrowia przed wszystkim - 
z uśmiechem odpowiedział prof. 
dr Witold Wincenciak, rektor 
uczelni, która w nazwie ma wła-
śnie ochronę zdrowia . – Zdrowia 
dlatego, by dalej rozwijać i umac-
niać naszą uczelnię, bo pracowni-
cy ochrony zdrowia są potrzebni 
społeczeństwu nie tylko w okre-
sie pandemii – dodał rektor Wyż-
szej Szkoły Ochrony Zdrowia 
w Łomży.

Spotkanie zakończyło się po-
kazem ratownictwa medyczne-
go studentów Wyższej Szkoły 
Ochrony Zdrowia, który koordy-
nowała mgr Krystyna Ościłowicz  
specjalista pielęgniarstwa ratun-
kowego.

Wszystkim pracownikom i stu-
dentom Wyższej Szkoły Ochro-
ny Zdrowia w Łomży życzymy 
tylko sukcesów, jeszcze wielu tak 
pięknych jubileuszy, ale przede 
wszystkim własnej siedziby. 

Życie poświęcone drugiemu człowiekowi jest warte  
przeżycia, czyli 10 lat Wyższej Szkoły Zawodowej  

Ochrony Zdrowia TWP 



Muzeum Północno - Mazowieckie 
w Łomży  zaprasza na wystawę: Kie-
runek Sztuka. To wyjątkowa okazja 
do zapoznania się z obrazami, rysun-
kami najznakomitszych polskich ma-
larzy i rysowników m.in. Jana Matej-
ki, Kazimierza Tetmajera czy Józefa 
Chełmońskiego. Zachwyt nie tylko 
koneserów sztuki wzbudzają także 
liczne wyroby rzemiosła artystyczne-
go zwłaszcza porcelana z najsłynniej-
szych manufaktur w Miśni, Wiedniu 
i Berlinie oraz szkło ze śląskich i cze-
skich wytwórni.

- Nasza wystawa pokazywa-
na była w wielu muzeach – mó-
wił dr Krzysztof Przylicki – dy-
rektor Muzeum Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. – 
Zależy nam, by nasze zbiory 
upowszechniać, gdyż obecnie 
na KUL-u nie mamy możliwo-
ści ich eksponowania, bowiem 
jesteśmy w trakcie prac pro-

jektowo – budowlanych i wła-
sną przestrzeń wystawienniczą 
prawdopodobnie zyskamy za 
dwa-  trzy lata. Do tego czasu 
chcemy, żeby nasza kolekcja była 
ambasadorem KUL- u i wędro-
wał po ważnych ośrodkach kul-
turalnych w Polsce, żeby cieszy-
ła oko i nie leżała w magazynach 
–dodawał dr Przylicki podczas 
wernisażu w Łomży.

Muzeum KUL w obecnej 
formule powstało 1 września 
2016 roku w wyniku konsolida-
cji dwóch jednostek o charakte-
rze muzealnym. Trzon zbiorów 
stanowi gromadzona od 1956 
roku kolekcja dzieł sztuki z reak-
tywowanego po wojnie Muzeum 
Uniwersyteckiego, działającego 
nieprzerwanie pod różnymi na-
zwami do 2016 roku. Uzupełnia-
ją je dokumenty i pamiątki zgro-
madzone w latach 2008-2016 

w Muzeum Uniwersyteckim Hi-
storii KUL.

Wśród prezentowanych ob-
razów unikatem w skali kraju 
jest namalowany na blasze XVII-
-wieczny flamandzki obraz „Kor-
degarda małp” z kręgu Davida 
Teniersa Młodszego. 

- Mam dużą przyjemność za-
prosić państwa do Muzeum Pół-
nocno – Mazowieckiego w Łom-
ży – mówi Magdalena Mucha, 
koordynator wystawy ,,Kieru-
nek Sztuka”. – Czekaliśmy na tę 
wystawę bardzo długo, ze wzglę-
dów pandemicznych termin był 
ciągle zmieniany, ale doczekali-
śmy się. Jest to wielka przyjem-
ność, że możemy w skromnych 
progach naszego Muzeum go-
ścić absolutne arcydzieła, naj-
ważniejsze nazwiska malarstwa 
polskiego i zagranicznego – za-
chęca koordynatorka. – Jest 
tutaj tyle wątków malarskich, 
możemy zrobić tyle ścieżek in-
terpretacyjnych jeżeli chodzi 
o ekspozycję, są tu wątki sakral-

ne, pejzażowe, martyrologiczne 
- po prostu całe bogactwo moty-
wów. Zapraszam serdecznie, bo 
bardzo długo przez pandemię 
byliśmy pozbawieni możliwości 
obcowania ze sztuką i partycy-
powania w świecie kultury. Tym 
bardziej Państwa zapraszam na 
piękną podróż absolutnie fan-

tastyczną przygodę, bo oprócz 
oczywiście obrazów jest także 
porcelana – dodała Magdalena 
Mucha.

Wystawa w Łomży jest udo-
stępniona do 24 listopada 2021 
roku. W czasie zwiedzania obo-
wiązuje przestrzeganie zasad 
reżimu sanitarnego.

5kultura i sztuka

Nakładem Muzeum Przyrody – Dworu Luto-
sławskich w Drozdowie ukazała się książka 
„Panie Lutosławskie. 

Losy niezwykłych kobiet na tle hi-
storii dwóch stuleci” autorstwa kustosza 
Tomasza Szymańskiego. Jest to popular-
nonaukowa publikacja ukazująca życio-
we doświadczenia, troski oraz wartości 
moralne kolejnych pokoleń kobiet na-
leżących do ziemiańskiego rodu związa-
nego z Drozdowem nad Narwią. Wśród 
Pań Lutosławskich przedstawionych na 
kartach książki znalazły się między inny-
mi typowana do literackiego Nobla poet-
ka i pisarka Sofia Casanova Lutosławska, 
patriotka dwóch ojczyzn – Polski i Hisz-
panii; jej córka Izabella z Lutosławskich 
Wolikowska – autorka bestsellerowych 
w dwudziestoleciu międzywojennym 
powieści obyczajowych; doktor Maria 
Lutosławska – matka geniusza muzyki 
poważnej Witolda Lutosławskiego i za-

razem lekarka oraz działaczka społeczna 
czy Maria z Lutosławskich Niklewiczo-
wa – ostatnia właścicielka drozdowskie-
go dworu, który dzięki jej determinacji 
przetrwał najgorsze czasy PRL-u i mógł 
w 1984 roku stać się siedzibą muzeum 
przyrodniczego.

Losy tych oraz innych bohaterek two-
rzą panoramę historii kobiet z rodu Lu-
tosławskich od czasów XIX-wiecznych 
powstań narodowych aż po drugą poło-
wę XX wieku. Ich życie było  ciekawe,  
wielowątkowe, twórcze,  pełne uczuć 
i poświęcenia dla innych ludzi oraz waż-
nych spraw społecznych, nierzadko trud-
ne, bo kształtowane przez wydarzenia 
historyczne takie jak powstanie stycznio-
we, rewolucja bolszewicka czy powstanie 
warszawskie. Wykraczało poza granice 
naszego kraju i dlatego czytelnik natknie 
się na kartach najnowszej publikacji 
drozdowskiego muzeum na rozsiane po 

całym świecie miejsca: Drozdowo nad 
Narwią i znajdujące się tam kiedyś dwa 
dwory,  salon profesorstwa Lutosław-
skich w którym spotykała się krakowska 
elita i gdzie gościł zamyślony oraz uważ-
nie słuchający prowadzonych rozmów 
Wyspiański, miejsce modlitwy i kontem-
placji – klasztor Sióstr Wizytek w Warsza-
wie (jedna z przedstawicielek rodu była 
ważną postacią życia zakonnego), pała-
cyk w Chludowie należący do przyjaciela 
Lutosławskich – Romana Dmowskiego, 
daleką Kanadę, a nawet dwór królewski 
w Madrycie.

Książka w cenie 25 zł jest dostępna 
w sprzedaży wysyłkowej (zamówienie 
należy złożyć na adres e-mail: muzeumd-
rozdowo@wp.pl, po wyborze opcji prze-
syłki oraz dokonaniu przelewu książka 
zostanie wysłana drogą pocztową) lub do 
nabycia bezpośrednio w sklepiku muze-
alnym.

Nowość wydawnicza Muzeum w Drozdowie – książka „Panie Lutosławskie”

Kierunek sztuka, oczywiście w Muzeum 
Północno-Mazowieckim w Łomży
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Misją Centrów Integracji Społecznej 
jest aktywizacja społeczna i zawodo-
wa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Ale nie tylko. To także 
działania długofalowe mające wpływ 
na postawę człowieka i jego spo-
sób funkcjonowania w środowisku. 
W Łomży spotkała się grupa sterująca 
projektem, by podsumować 18 mie-
sięcy pracy CiS.

Z dwudziestu uczestników 
zajęć i szkoleń w Centrum Inte-
gracji Społecznej w Szczepanko-
wie  wszyscy  podpisali umowy 
o pracę. W innych Centrach In-
tegracji Społecznej (CIS), które 
powstały w 2019 r. w wojewódz-
twie podlaskim, wskaźniki sku-
teczności aktywizacji zawodowej 
także przekraczają 90 procent.

Inwestycja w człowieka
- To zestaw działań, któ-

ry jest przede wszystkim in-
westycją w człowieka, w ludzi, 
którzy nie radzą sobie tak do-
brze jak inni w życiu zawodo-
wym czy społecznym. Urząd 
marszałkowski przeznaczył na 

ten projekt 20 milionów zło-
tych przede wszystkim z my-
ślą o nich. Dzisiaj mamy okazję 
porozmawiać, jak pomóc jesz-
cze skuteczniej - stwierdził wi-
cemarszałek Marek Olbryś.

Centra Integracji Społecznej 
to projekt, którego wartość wy-
nosi ponad 25,2 mln zł, w tym 
20 mln zł. wyłożył Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pod-
laskiego (UMWP). Biorą w nim 
udział samorządy miejskie Łom-
ży (podmiot wiodący) i Kolna, 
powiaty - hajnowski, łomżyński, 
siemiatycki, wysokomazowiecki 
i zambrowski oraz gmina Boćki. 
W projekcie uczestniczy również 
ponad 20 partnerskich instytucji, 
od urzędów pracy i ośrodków po-
mocy społecznej po fundacje, fir-
my komunalne i placówki oświa-
towe.       

- To bardzo dobra inicjaty-
wa i mamy sygnały z innych za-

interesowanych powiatów - po-
informował Marcin Sidorczuk, 
zastępca dyrektora Departamen-
tu Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego UMWP.

W województwie podlaskim 
powstało siedem CIS-ów.

- To jedyna w kraju inicjatywa 
na taką skalę. Uważam jednak, że 
nie jest to jeszcze sieć wystarcza-
jąca jak na województwo podla-
skie. Im więcej ośrodków reinte-
gracyjnych, tym większa szansa, 
że wsparcie otrzymają wszystkie 
potrzebujące osoby - podkreśliła 
Magdalena Skup, dyrektor Fun-
dacji Forum Inicjatyw Rozwojo-
wych.

Wskaźniki lepsze od oczekiwanych
O działalności Centrów po-

informował kierujący projek-
tem Dariusz Budrowski. Głów-
nym założeniem było objęcie 
wsparciem 700 mieszkańców 

województwa zagrożonych wy-
kluczeniem ekonomicznym 
czy społecznym. Po zajęciach 
i szkoleniach w CIS dla 540 
z nich, 25 proc. miało uzyskać 
zatrudnienie, a 34 proc. podjąć 
inną aktywność społeczną czy 
zawodową.   Za "wartość doda-
ną" Dariusz Budrowski uznał 
działania, które podejmowali 
uczestnicy zajęć w CIS: sprzą-
tali, remontowali obiekty uży-
teczności, pomagali seniorom, 
szyli covidowe maseczki, robili 
paczki świąteczne, organizowa-
li akcje charytatywne, a nawet 
wydali tomik wierszy.     

- Rzeczywiste wskaźniki re-
integracji, jakie osiągnęliśmy są 
wiele razy lepsze od oczekiwa-
nych - powiedział Dariusz Bu-
drowski.

Kolejno prezentował dokona-
nia CIS-ów, a ich pracownicy słu-
chali pochwał i odbierali symbo-

liczne bony prezentowe za swoją 
pracę. Pierwsze miejsce z najlep-
szym "wskaźnikiem zatrudnie-
niowym" na poziomie 100 proc. 
uzyskał CIS Szczepankowo pra-
cujący z mieszkańcami powiatu 
łomżyńskiego.

- Nie wszyscy nadal pracują, 
ale wszyscy przełamali się i "robią 
coś z sobą". Nasze recepta na sku-
teczność aktywizacji zawodowej 
to uzgodnienia kierunków szko-
leń z uczestnikami i analizy po-
trzeb na rynku pracy - wyjaśniła 
Bogusława Domian-Kruszewska 
z CIS Szczepankowo. 

Podziękowania i gratulacje 
pracownikom Centrum przeka-
zali także wicewojewoda Mar-
cin Sekściński, wiceprezydent 
Łomży Andrzej Stypułkowski 
i burmistrz Kolna Andrzej Duda. 
Dariusz Budrowski i komitet ste-
rujący projektu zwrócił się do 
urzędu marszałkowskiego o prze-
dłużenie tej inicjatywy i wykorzy-
stanie oszczędności, jakie powsta-
ły w wyniku realizacji projektu dla 
kolejnej grupy około 100 miesz-
kańców województwa.

Inwestycja w ludzi, czyli Centra Integracji 
Społecznej subregionu łomżyńskiego

Wymiana nawierzchni, budowa 
mostu, a co za tym idzie poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i nowy komfort jazdy. Z udziałem wi-
cemarszałka Marka Olbrysia i radnej 
sejmiku województwa, Wandy Miecz-
kowskiej oddano do użytku drogę 
wojewódzką 668, na siedmiokilome-
trowym odcinku od Klimaszewnicy 
w kierunku Osowca. Wyboista i dziu-
rawa droga na gruntowny remont 
czekała kilkadziesiąt lat.

- Cieszę się, że zakończyliśmy 
czas niemocy w sprawie tego ko-
munikacyjnie zdegradowane-
go obszaru województwa oraz 
tej bardzo ważnej drogi. To szlak 
istotny ze względów gospodar-
czych - wysoko rozwinięte i zme-
chanizowane rolnictwo - ale także 
turystycznych i poznawczych. To 
przecież tuż obok doliny  Biebrzy 
z parkiem narodowym i unikalną 
przyrodą. Przyjmujemy tu gości 
z całego świata, to jedna z naszych 
wizytówek. Dobre warunki ko-
munikacyjne to sprawa absolutnie 
podstawowa. Przede wszystkim 
dla bezpieczeństwa i komfortu ży-
cia mieszkańców - powiedział wi-
cemarszałek Marek Olbryś.

Droga wojewódzka 668 to 
ponad 50 kilometrów od Piątni-
cy do Osowca. Łączy dwie kra-
jowe trasy nr 64 i 65, jest waż-
nym szlakiem komunikacyjnym 
dla mieszkańców gmin Piątnica, 
Jedwabne, Przytuły, Radziłów 

i Wąsosz, m. in. w kierunku Bia-
łegostoku.

- To była chyba najgorsza 
i najbardziej zapomniana z dróg 
wojewódzkich w naszym regio-
nie. Wiele lat zmagaliśmy się 
z niemożnością doprowadze-
nia do jej remontu. Udaje się to 
dopiero w tej kadencji. Na ręce 
wicemarszałka Marka Olbrysia 
chcę złożyć podziękowania mar-
szałkowi Arturowi Kosickiemu 
i całemu zarządowi wojewódz-

twa. Dziękuję też radnej Sejmi-
ku, Wandzie Mieczkowskiej, któ-
ra niestrudzenie zabiegała o tę 
inwestycję - mówił poseł Kazi-
mierz Gwiazdowski, mieszkaniec 
wsi Mścichy przy drodze 668.

Jego zdaniem rola tej trasy 
jeszcze wzrośnie, gdy powstanie 
ekspresowe połączenie Białego-
stoku z Ełkiem, czyli międzyna-
rodowych szlaków S8 i S61.

Podziękowań władzom wo-
jewództwa nie szczędziła radna 

Wanda Mieczkowska, starosta 
grajewski Waldemar Remfeld 
oraz wójt Radziłowa Krzysztof 
Milewski, który podkreślił, że 
kluczowym problemem była mo-
dernizacja przejścia przez Klima-
szewnicę.

Racje przyznali mu wicemar-
szałek Marek Olbryś i Mariusz 
Nahajewski, dyrektor Podlaskie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich.

- To było najbardziej kosz-
towne zadanie z nowym mo-

stem, odwodnieniami, ścieżka-
mi rowerowymi, chodnikami.   
Modernizacja całej trasy to 
duże przedsięwzięcie, dlatego 
realizujemy je w etapach. Dzi-
siaj kończymy jeden i zaczyna-
my kolejny, także w Klimaszew-
nicy i dalej w stronę Mścich. 
Myślę, że w 2023 roku cała dro-
ga od Osowca do Piątnicy bę-
dzie "jak Pan Bóg przykazał"- 
zapowiedział wicemarszałek 
Marek Olbryś.

Droga wojewódzka z Klimaszewnicy  
w kierunku Osowca w końcu wyremontowana
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Marszałek Artur Kosicki i wicemar-
szałek Stanisław Derehajło otrzymali 
odznaczenia za „pielęgnowanie tra-
dycji patriotycznych oraz niestrudzo-
ną służbę Bogu, Kościołowi i Polsce”. 
Wręczył je Wojciech Strzałkowski, 
zwierzchnik Białostockiego Bractwa 
Kurkowego.

- To ważne wyróżnienie i wiel-
ki zaszczyt dla mnie. W ramach 

naszych działań staramy się pie-
lęgnować tradycję patriotyczną, 
nawiązywać do niej, dużo o niej 
mówić, by, szczególnie młode 
pokolenie, pamiętało o tym, co 
wspaniałe w naszej historii – mó-
wił marszałek Artur Kosicki.

Wicemarszałek Derehajło do-
dał, że Województwo Podlaskie 
przykłada dużą wagę do zacho-

wania tradycji i krzewienia war-
tości patriotycznych. 

- Biuro Dziedzictwa Na-
rodowego, które działa 
w urzędzie marszałkowskim 
pod moim nadzorem, wspiera 
działania o charakterze patrio-
tycznym, dba o tożsamość na-

rodową, o nasze dziedzictwo, 
o to wszystko, co jest nam dro-
gie – zaznaczył.

Krzyż Kawalerski Orderu 
św. Wawrzyńca został ustano-
wiony przez Bractwo Kurko-
we Rzeczypospolitej z okazji 
600-lecia ufundowania w roku 

Pańskim 1419 Parafii, przez 
Wawrzyńca z Gąsiorowa herbu 
Ślepowron i jego czterech Bra-
ci, w Kuczynie od Wielkiego 
Księcia Witolda, przez owych 
szlachetnych Rycerzy, za zasłu-
gi w Bitwie pod Grunwaldem 
otrzymanym.

Krzyże Kawalerskie Orderu 
św. Wawrzyńca od Bractwa 

Kurkowego Rzeczypospolitej

Święty Florian przybył na ziemie wo-
jewództwa podlaskiego, a dokładnie 
cząstka jego relikwii, którą przeka-
zał arcybiskup Marek Jędraszewski, 
metropolita krakowski. W kościele 
w Kuczynie w powiecie wysokoma-

zowieckim, w Diecezji Łomżyńskiej, 
odbyło się okazowanie sarmackie 
– Podlaska Introdukcja Relikwii Św. 
Floriana. Wydarzenie to honorowym 
patronatem objął marszałek woje-
wództwa Artur Kosicki. 

- W ten oto sposób wszyscy 
strażacy z województwa podla-
skiego strażacy, a w szczególności 

ci z Ziemi Łomżyńskiej zyskali 
szansę spotykania się w obecno-
ści relikwii swojego patrona, tu 
właściwie w rodzącym się Sank-
tuarium Św. Floriana – tłumaczył 
Gniewomir Rokosz-Kuczyński, 
Wielki Kanclerz Łomżyńskiego 
Bractwa Kurkowego Pospolite 
Ruszenie.

Uroczystej koncelebrze pon-
tyfikalnej przewodniczył ksiądz 
biskup Janusz Stepnowski, ordy-
nariusz Diecezji Łomżyńskiej. 

- Relikwie przybyły do tej 
świątyni, abyśmy przez wsta-
wiennictwo Św. Floriana do Boga 
zanosili modły. Byśmy modlili się 
i prosili szczególnie o to, aby Pan 

Bóg chronił nas od pożaru – mó-
wił ks. bp Janusz Stepnowski, or-
dynariusz Diecezji Łomżyńskiej. 
- Postać Św. Floriana uczy nas 
wszystkich wiary, ale także służ-
by drugiemu człowiekowi, który 
żyje obok nas, i któremu pragnie-
my pomagać – dodawał Ordyna-
riusz Diecezji Łomżyńskiej.

Dla strażaków obecność Św. 
Floriana jest niezwykle ważna. 
Tak samo z resztą jak kościół 
w Kuczynie, który z Florianem 
związany jest od 600 lat. 

- Relikwie Św. Floriana, które 
pojawiły się w kościele w Kuczy-

nie to jest coś naprawdę wspania-
łego dla naszej parafii. Bardzo się 
z tego powodu cieszymy. Będą 
one pierwszymi w tej części pół-
nocno - wschodniej Polski. Jest 
to dla nas niesamowity zaszczyt, 
zarówno dla parafii, jak i miejsco-
wej jednostki -  nie krył porusze-
nia Grzegorz Kulesza, naczelnik 
OSP Kuczyn.

Inicjatorami Podlaskiej In-
trodukcji Relikwii Św. Floriana 
były bractwa kurkowe i strażacy. 
Kościół w Kuczynie będzie teraz 
dziewiątym sanktuarium w Die-
cezji Łomżyńskiej.  

Relikwie Św. Floriana przybyły  
do parafii w Kuczynie 
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Do 30 lipca 2021 r. można zgłaszać 
propozycje zadań do realizacji w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Mia-
sta Łomża 2022. Do podziału jest 2 
500 000 zł na zadania: ogólnomiej-
skie, strefowe, osiedlowe i Młodzieżo-
wego Budżetu Obywatelskiego.
Kto może zgłosić zadanie?

Każdy mieszkaniec Łomży, 
bez względu na wiek. Jeżeli zada-
nie zgłasza osoba niepełnoletnia, 
powinna posiadać zgodę (podpis 
na formularzu) rodzica lub opie-
kuna prawnego.
Jak zgłosić zadanie?

Na formularzu zgłoszenia 
zadania, który można pobrać 
z www.lomza.pl, wydrukowane 
formularze są wyłożone w Urzę-
dzie Miejskim w Łomży, Pl. Stary 
Rynek 14 (parter). Można rów-
nież wypełnić formularz elektro-
niczny w Internecie, do którego 
należy załączyć skan listy osób 
popierających zadanie.
Jakie zadania można zgła-
szać i o jakiej wartości?

a) Zadania inwestycyjne 
– wyłącznie na działce Miasta 
Łomża (np. budowa lub remont 
chodników, ulic, ścieżek rowero-
wych, placów zabaw, stref rekre-
acji i wypoczynku, boisk, zago-
spodarowanie terenów zielonych 
itp.) do szacunkowej kwoty:

-w kategorii ogólnomiejskiej 
– 600 000 zł,

-w kategorii strefowej – 300 
000 zł (na każdą z trzech stref: 
Centrum, Łomżyca, Południe),

- w kategorii osiedlowej – 60 
000 zł (na każde z 15 osiedli),

- w kategorii Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego – 100 
000 zł.

b) Zadania społeczne (np. 
organizacja spotkań, w tym in-
tegracyjnych, sąsiedzkich, kultu-
ralnych, a także szkoleń, warsz-
tatów, akcji społecznych, w tym 
w zakresie zdrowia, pomocy spo-
łecznej itp.):

- w kategorii osiedlowej – do 
kwoty 10 000 zł,

- w kategorii Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego – do 
kwoty 20 000 zł.
Ile zadań można zgłosić?

W 9. Edycji Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Łomża 2022 
można zgłosić dowolną liczbę za-
dań we wszystkich kategoriach.
Jak wypełnić formularz?

Wypełniając formularz, nale-
ży:

- wybrać kategorię, w której 
zgłoszone zostanie zadanie: ogól-
nomiejskiej, strefowej, osiedlo-
wej czy Młodzieżowego Budżetu 
Obywatelskiego,

- wpisać proponowaną nazwę 
zadania, jego lokalizację i określić 
szacunkowy koszt (w określeniu 
szacunkowego kosztu i możliwo-
ści realizacji zadania w danej lo-
kalizacji pomogą urzędnicy),

- opisać zadanie, uzasadnić, 
dlaczego istnieje potrzeba jego 
realizacji i w jaki sposób wpłynie 
ono na rozwój Łomży,

- wpisać do formularza infor-
mację o zgodach, deklaracjach, 
analizach prawnych czy doku-
mentacji technicznej, jeśli autor 
wniosku jest w ich posiadaniu,

- podać swoje dane kontak-
towe – telefon, e-mail, adres za-
mieszkania,

- zebrać podpisy osób popie-
rających zadanie (10 mieszkań-
ców Łomży, w przypadku osiedli 
– 10 mieszkańców osiedla, któ-
rych dotyczy zadanie);

- podpisać się czytelnie pod 
Klauzulą informacyjną kończą-

cą formularz, wyrażając zgodę 
na przetwarzanie danych osobo-
wych w celach związanych z re-
alizacją Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Łomża 2022.

Gdzie złożyć formularz?
Wypełniony i podpisany czy-

telnie formularz można:
- wysłać listem na adres: 

Urząd Miejski w Łomży, Pl. St. 
Rynek 14, 18-400 Łomża z dopi-
skiem „Budżet Obywatelski”,

- zeskanować i wysłać mailem 
na adres budzetobywatelski@
um.lomza.pl

- wypełnić i wysłać w wersji 
elektronicznej – po udostępnie-
niu formularza elektronicznego 
na www.lomza.pl (trzeba wów-
czas załączyć skan listy popar-
cia).

Ważne telefony:
• W kwestiach formalno – or-

ganizacyjnych: tel. 86 216 80 68
• W kwestiach własności 

działki: tel. 86 215 68 24
• W kwestiach oszacowania 

kosztów inwestycji: tel. 86 215 
68 01

HARMONOGRAM BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 2022
24 maja – 13 czerwca – kampa-
nia informacyjna,
14 czerwca – 30 lipca – zgłasza-
nie zadań przez mieszkańców,
2 sierpnia – 5 września – wery-
fikacja formalna i merytoryczna 
zgłoszonych zadań,
6 - 19 września – publikacja li-
sty zadań poddanych i niepodda-
nych pod głosowanie,
6 - 14 września – przyjmowanie 
odwołań od autorów zadań nie-
poddanych pod głosowanie,
15 - 24 września – rozpatrywa-
nie odwołań,
27 września – ogłoszenie osta-
tecznej listy zadań poddanych 
i niepoddanych pod głosowanie,
27 września – 10 października – 
działania informacyjne,
11 - 31 października – głosowa-
nie,
2 - 19 listopada – liczenie głosów,
22 listopada – ogłoszenie wyni-
ków,
Głosowanie odbędzie się w Punk-
cie Obsługi Mieszkańców Urzę-
du Miejskiego w Łomży przy Pl. 
Stary Rynek 14 (parter) oraz:
- w Szkole Podstawowej nr 5, ul. 
Polna 40 A,
- w budynku Pływalni Miejskiej 
nr 2, ul. Wyszyńskiego 15.

Finalistki Miss Ziemi Łomżyńskiej 
przymierzyły suknie ślubne

Budżet Obywatelski Miasta Łomża 2022.  
Urząd czeka na pomysły!

Za finalistkami Miss Ziemi Łomżyńskiej 2021 
kolejne przymiarki. Dziewczęta odwiedziły sa-
lon sukien ślubnych Paraiso w Ostrołęce, gdzie 
po raz pierwszy każda z nich mogła poczuć się 
jak prawdziwa panna młoda. Suknie ślubne 
o najróżniejszym kroju oraz fasonie zaprezen-
towane będą podczas gali finałowej Miss Ziemi 
Łomżyńskiej 2021. Pokaz tych wyjątkowych 
białych kreacji należy zwykle do najpiękniej-
szych i najbardziej wzruszających.

Miniony tydzień przyniósł  sukces 
dwóm finalistkom. 8 czerwca zakończył 
się plebiscyt na Miss Colibra oraz Miss 
Colibra Nastolatek 2021. Pierwsze dwa 
tytuły przyznane w tegorocznej edycji 
konkursu powędrowały do Zambrowa. 
Miss Colibra 2021 została Julia Zaremba, 
natomiast Miss Colibra Nastolatek 2021 - 
Alona Krokhmalova.

- Obie dziewczyny otrzymały całe 
mnóstwo prezentów oraz propozycję 
współpracy z marką (produkującą bi-
żuterię) w roli Ambasadorek. Pamiąt-
kowe szarfy, diademy oraz prezenty, zo-
staną im przekazane w dniu wręczania 
tytułów komplementarnych – mówi 
Anna Kurządkowska-Kosińska, organiza-
torka Miss i Miss Nastolatek Ziemi Łom-
żyńskiej. 
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Na pierwszy rzut oka Love Story jest 
schematycznym melodramatem o nie-
szczęśliwej miłości, lecz wbrew pozorom 
to jeden z najbardziej wpływowych � l-
mów w historii kina. Przez wielu dzieło 
to nazywane jest najsłynniejszą historią 
miłosną od czasów Przeminęło z wiatrem, 
a nawet Romea i Julii. 

Wszystko ich dzieli: on jest na Harvar-
dzie – ona w college, on jest bogaty – ona 
uboga, on jest protestantem – ona kato-
liczką, on interesuje się sportem – ona 
muzyką poważną. Mimo tych przeciwno-
ści zakochują się w sobie bez pamięci.

Oliver Barre�  IV (Ryan O'Neil) to po-
tomek bogatej bostońskiej rodziny, cieszą-
cy się wielkim powodzeniem wśród kole-
żanek, przystojny student Harvardu, gdzie 
poza nauką gra również w uczelnianym 
zespole hokeja na lodzie. Podczas jednego 
z pobytów w bibliotece poznaje rezolutną 
i dowcipną studentkę muzyki klasycznej, 
Jennifer Cavalleri (Ali MacGraw), cór-
kę ubogiego piekarza. Jenny kpi z jego 
pochodzenia i bogactwa, ale Oliverowi 
podobają się jej dowcipne komentarze. 
Dziewczyna imponuje mu nie tylko urodą 
i inteligencją, ale także pewnością siebie 
i niezależnością poglądów. Znajomość 
między nimi wkrótce przeradza się w wiel-
ką miłość. Mimo tego, że oboje pochodzą 
z zupełnie innych światów, zakochują się 
w sobie i wkrótce zostają parą. 

Jenny w przyszłości ma zamiar stu-
diować w Paryżu, ale Oliver chciałby, aby 
w jej planach był także i on. Oświadcza się 
więc dziewczynie, a gdy oświadczyny zo-
stają przez nią przyjęte, Oliver zabiera ją 
do domu, by poznała jego rodziców. Uwa-
ża, że nie będzie im przeszkadzała różnica 

klas, jaka dzieli jego i Jenny. Staje się ina-
czej i rodzice Olivera nie są pod wraże-
niem jego wybranki. Sytuacja zaognia się 
do tego stopnia, że ojciec (Ray Milland) 
ostrzega Olivera, że przestanie łożyć na 
jego studia, jeśli wbrew jego woli poślubi 
Jennifer. 

Mimo to młodzi pobierają się, choć 
o dzielące ich społeczne różnice martwi 
się też ojciec dziewczyny ( John Marley). 
Ojciec Olivera dotrzymuje słowa i od tej 
pory chłopak ma problem z opłacaniem 
studiów prawniczych. Aby mu pomóc, 
Jenny rozpoczyna pracę jako nauczyciel-
ka w prywatnej szkole. Dzięki niej Oliver, 
pozbawiony teraz � nansowego wsparcia 
rodziców, kończy jednak studia i zaczy-
na odnosić pierwsze sukcesy zawodowe. 
Oboje coraz częściej myślą o dziecku. 

Z perspektywy czasu Love Story jest 
� lmem do bólu przewidywalnym. Kiedy 
jednak w 1970 roku obraz pojawił się na 
ekranach, był powiewem świeżości. Siła 
� lmu tkwi w jego prostocie. Przejrzysta, 
choć angażująca fabuła, świetna muzy-
ka, ciekawi bohaterowie i bliski każdemu 
człowiekowi miłosny temat sprawiają, że 
mało który widz przejdzie obojętnie obok 
tego dzieła – czytamy w recenzji � lmweb.

Ciekawa jest historia powstania Love 
Story. Erich Segal, 33-letni wówczas pro-
fesor literatury na uniwersytecie Yale na-
pisał scenariusz, który sprzedał wytwórni 
Paramount Pictures. Aby pomóc rozrekla-
mować � lm, władze wytwórni poprosiły 
go, by na podstawie swojego scenariusza 
napisał książkę, która potem zadebiu-
towała na półkach księgarskich 14 lute-
go w dniu zakochanych. Segal ani przez 
chwilę nie przypuszczał, że oto stworzył 

bestseller światowej miary. Książkowa 
wersja Love Story okazała się bestselle-
rem, zanim � lm tra� ł na ekrany w 1970 r. 
Przenosząc książkę na ekran, reżyser Ar-
thur Hiller pozostał wierny literackiemu 
pierwowzorowi: stworzył sentymental-
ną opowieść o zwyczajnej, a przez to tak 
poruszającej wszystkich miłości dwojga 
amerykańskich studentów, których łączy 
młodość, podobne spojrzenie na życie, 
zainteresowania. 

Film otrzymał w 1971 r. Oscara za 
muzykę oraz sześć nominacji do nagrody 
Akademii we wszystkich najważniejszych 
kategoriach: dla najlepszego � lmu, za re-
żyserię, scenariusz, dla najlepszego aktora 
i aktorki oraz za drugoplanową rolę męską 
dla Johna Marleya. Ponadto zdobył pięć 
Złotych Globów (najlepszy � lm, reżyser, 
scenariusz, muzyka i aktorka pierwszopla-
nowa). 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 173 

miliony dolarów, kosztował 2,2 miliony.
Na castingu do roli Olivera pojawiło się 

tysiąc kandydatów. Na pierwszym przesłu-
chaniu oboje, Ali MacGraw i Ryan O'Neal, 
pocałowali się tak namiętnie, że Ryan był 
pewien, że dostał tę rolę. Ale potem okaza-
ło się, że Ali MacGraw wszystkich całowała 
w ten sposób.

Na uwagę zasługuje oscarowa ścieżka 
muzyczna Francisa Laia która, stała się 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
motywów � lmowych. Tę melodię znał i nucił 
dosłownie każdy.

To � lmowy debiut Tommy'ego Lee Jone-
sa w niedużym epizodzie.

Ryan O'Neal otrzymał gażę w wysokości 
25 tys. dolarów.

Film został po raz pierwszy wyemito-
wany w telewizji ABC 1 w październiku 
1972 roku i oglądany na 27 milionach 
odbiorników stał się rekordzistą � lmowym 
w telewizji.

Cytat z � lmu: „Miłość oznacza, że ni-
gdy nie musisz przepraszać”, został uzna-
ny przez Amerykański Instytut Filmowy za 
najlepszy cytat � lmowy wszech czasów.

Aby przygotować się do swoich ról, Ryan 
O'Neal nauczył się jeździć na łyżwach, a Ali 
MacGraw grać na klawesynie.

Oliver Barre�  prosi (i otrzymuje) 5000 
dolarów od swojego ojca. W 2020 roku 
te 5000 dolarów byłoby równowartością 
31 000 dolarów.

Love Story
TVP Kultura niedziela 12.00  

Czas leci: 2016 rok, 46 lat po premierze � lmu. 
Ali MacGraw i Ryan O'Neal, bohaterowie Love Story, 
na Uniwersytecie Harvarda, gdzie kręcono zdjęcia.

Love Story

Po prostu 
miłość

Piękna muzyka, świetni aktorzy, � lm prosty i cichy, a jednak 
prawdziwy i przez to nieśmiertelny! Choć od premiery minęło już 

pół wieku (!), historia Oliviera i Jenny wciąż potra�  chwycić za serce. 
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Parker
TV Puls piątek 21.45

Sensacyjny. Jeden z najlepszych złodziei na świecie, 

Parker, pada ofiarą zdrady. Niebawem podejmuje plan 

zemsty na nielojalnych przyjaciołach. Jako bogaty 

Teksańczyk łączy siły z piękną agentką nieruchomości.

Riddick

TV Puls sobota 20.00

SF. Riddick (Vin Diesel), zdradzony przez towarzyszy 

i pozostawiony na spalonej słońcem obcej planecie, 

walczy o przetrwanie. Musi się zmierzyć z olbrzymimi 

drapieżnikami. Na domiar złego podążają za nim łowcy 

nagród.

Święty interes

Zoom TV sobota 20.00

Komedia. Leszek i Janek są rozczarowani treścią 

testamentu ojca, który zapisał majątek fundacji 

papieskiej, a im zostawił stodołę oraz zdezelowany 

samochód. Okazuje się jednak, że auto należało kiedyś do 

papieża.

Sześć dni, siedem nocy

TV Puls niedziela 18.00

Komedia romantyczna. Robin i jej narzeczony wyjeżdżają 

na egzotyczne wakacje. Dziewczyna musi przerwać urlop 

i wrócić na jeden dzień do pracy. Wynajmuje awionetkę. 

Samolot rozbija się na bezludnej wyspie.

King Kong

TVN7 niedziela 20.00

Przygodowy. Nowy Jork, 1932 r. Artystka wodewilowa 

dostaje rolę w filmie, do którego zdjęcia powstaną na 

tajemniczej wyspie. Uprowadzona i złożona w ofierze 

olbrzymiemu gorylowi kobieta wzbudza jego uczucie.

Jak to robią 

single
wybierz  

coś  
dla siebie

Mów mi Vincent

Piękna przyjaźń
Vincent MacKenna (Bill Murray) to starzejący 

się alkoholik, weteran wojny w Wietnamie, który 
nienawidzi ludzi i wcale się z tym nie kryje. Jest też 
uzależniony od hazardu i papierosów. Dni upływają 
mu na wyścigach konnych oraz na przesiadywaniu 
w ulubionym barze. Jedyni przyjaciele Vincenta to 
prostytutka Daka (Naomi Watts) oraz jego kot Felix. 
Pewnego razu do domu obok wprowadza się Mag-
gie Bronstein (Melissa McCarthy), młoda, samotna 
matka z 10-letnim synem Oliverem. W nowej szkole 

Oliver zostaje okradziony z kluczy i portfela, a kiedy 
po powrocie do domu nie zastaje matki, prosi sąsia-
da o pomoc. Stale cierpiący na brak gotówki Vincent 
proponuje Maggie, że za odpowiednią opłatą może 
zawsze zajmować się jej synem. Bardzo szybko się 
zaprzyjaźniają. Vincent uczy swego podopiecznego, 
jak skutecznie się bronić przed agresywnymi kolega-
mi. Maggie przeżywa szok, gdy jej syn wraz z Vincen-
tem idzie na wyścigi konne.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 55 milionów dola-

rów, kosztował 13 milionów.
Naomi Watts, w roli Daki, nauczyła się rosyjskiego 

akcentu oglądając filmy na YouTube i chodząc do ro-
syjskiego spa.

Naomi Watts, czytając scenariusz, początkowo my-
ślała, że będzie filmową Maggie (mamą Olivera), po-
nieważ ta postać była do niej bardziej podobna.

Naomi Watts powiedziała w wywiadzie, że była 
przerażona podczas sceny seksu z Billem Murrayem na 
początku filmu. 

Jack Nicholson otrzymał propozycję roli Vincenta; 
odrzucił ją, ale polecił Billa Murraya.

Mów mi Vincent
TV4 niedziela 14.45

W Nowym Jorku roi się od singli poszukujących 
drugiej połówki – pragną miłości na całe życie, roz-
rywki na jedną noc, czy czegoś pomiędzy jednym 
a drugim. 

Główną bohaterkę filmu, Alice (Dakota John-
son), poznajemy, kiedy postanawia zrobić sobie 
przerwę w swoim czteroletnim związku z Joshem. 
Właśnie do niej dotarło, że jeszcze nigdy nie była 
sama – prosto spod skrzydeł rodziców trafiła w ra-
miona poznanego w akademiku chłopaka. Teraz Ali-
ce chce się dowiedzieć, czego naprawdę pragnie. 
Ciekawi ją, jak wygląda życie, gdy nie jest się od 
nikogo zależnym. Na swoje szczęście poznaje w no-
wej pracy idealną osobę, która oprowadzi ją po tym 
nieznanym dotąd świecie. Robin (Rebel Wilson) co 
noc chla na umór i sprowadza sobie do domu coraz 
to brzydszego faceta (bo tęgawe, pyskate baby na 
ładnych nie zasługują).

Każda z obecnych w filmie dziewczyn wzbudza 
dużą sympatię, a do tego prezentuje zupełnie inne 
podejście do życia i związków. Starsza siostra Alice 
(Leslie Mann) zmaga się na przykład z instynktem 

macierzyńskim, a Lucy (Alison Brie), bohaterka 
osobnego wątku, pisze algorytmy umożliwiające 
poznanie idealnego mężczyzny. Pytanie o to, która 
z bohaterek obrała właściwą drogę do osiągnięcia 
w życiu szczęścia, stanowi sedno tej komedii.  

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 112 milionów do-

larów, kosztował 38 milionów.
Dakota Johnson (Alice) miała zakryte wszystkie 

swoje tatuaże.
Jeden z krytyków napisał: „Rebel Wilson ma tu na-

prawdę spore pole do popisu. Sądzę, że jeśli kiedyś ktoś 
chciałby stworzyć aktorską wersję Godzilli, to nie ma 
lepszej kandydatki do tej roli! I żeby była jasność – to 
z mojej strony duży komplement”.

Jak to robią single
TVN7 piątek 21.35

Pogoń za 
szc zęściem
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Dziedzictwo krwi
TV Puls piątek 20.00

Po wyjściu z więzienia John Link stara się trzymać z dala od kłopotów. 
Mężczyzna znalazł sobie ustronne miejsce, w którym wiedzie spokojne 
życie. Zaczął nawet chodzić do kościoła i uczęszcza na spotkania Ano-
nimowych Alkoholików. Cały czas próbuje również nawiązać kontakt ze 
swoją nastoletnią córką. Wkrótce 17-latka, której John nie wiedział od lat, 
staje w jego drzwiach. Okazuje się, że dziewczynę ściga meksykański gang 
narkotykowy. Lydia ma nadzieję, że ojciec jej pomoże.

Sama intryga jest dość prosta i przewidywalna, ale nie po to ogląda się 
takie filmy. Jest ucieczka, pogoń, ukrywanie się w motelach, kartel, har-
leyowcy, kumple z więzienia. Zarówno podczas brawurowego pościgu na 
motorze, czy finałowej konfrontacji na pustyni, tempo jest zachowanie, 
a muzyka buduje napięcie – czytamy na kinoblog.pl

Najważniejszy jest tutaj Mel Gibson, który robi to, co potrafi najle-
piej – klnie jak szewc, wygląda jak menel (owszem, nieźle przypa-

kowany, ale z brodą), strzela, zna sztukę kamuflażu i zabija. 
Granatem, strzelbą, pistoletem. Ma ten błysk desperacji 

i szaleństwa w oku, za co był uwielbiany i kochany. Cała 
reszta postaci jest tylko tłem i dekoracją. Gibson udo-

wadnia jakim jest aktorskim zwierzęciem, magne-
sem na ekranie.

Dziedzictwo krwi

Córka  
w opałach

Mel Gibson  
jako 
bezwzględny 
mściciel, 
który 
nie bierze 
jeńców.

Żniwiarz-zabójca

Co czyha  
za murem

Krwawy film science fiction, przedstawiają-
cy świat po apokalipsie.

W roku 2008 roku na obszarze Szkocji 
dochodzi do epidemii wirusa zwanego Żni-

wiarzem. Umierają setki tysięcy ludzi, a rząd 
Wielkiej Brytanii decyduje się na odgrodze-
nie Szkocji od Anglii wysokim murem, który 
staje się barierą wyposażoną w najnowocze-
śniejszą broń, której nikt nie może przekro-
czyć, a wszyscy próbujący to uczynić zostają 
zabici. Szkocja zostaje odcięta od reszty świa-
ta – na zawsze...

Ćwierć wieku później w Londynie pojawia 
się nowe ognisko choroby. Na zdjęciach sateli-
tarnych Szkocji widać żywych ludzi. Skoro ktoś 
przeżył, musi tam być lekarstwo albo organi-
zmy ocalałych same wyprodukowały skuteczne 
antidotum. Rząd decyduje się wysłać elitarny 
oddział na drugą stronę muru, na tereny nie-
tknięte przez zdrowych ludzi od ponad 25 lat. 
Co leży poza murem jest wielką tajemnicą. 
To co odkryją członkowie oddziału, wykracza 
poza granice wszelkich wyobrażeń ...

Pewnie nie wiesz...
Transportery opancerzone zostały wyprodu-

kowane z prawdziwych stalowych płyt i opance-
rzonych szyb przednich. Projektowanie pojazdów 
trwał pięć tygodni, a budowa dziesięć tygodni. 
Chciano kupić podobne pojazdy, wycofywane 
z eksploatacji, ale tańsze okazało się zbudowanie 
własnych.

Na peronie Sol uderza w twarz mężczyznę; 
aktor niechcący złamał wtedy kaskaderowi nos.

Choć akcja filmu rozgrywa się w Londynie 
i Szkocji, większość głównych zdjęć powstała 
w Afryce Południowej. Wydano na nie jedną trze-
cią szacowanych kosztów produkcji w Wielkiej 
Brytanii.

Rhona Mitra (major Eden Sinclair), ćwiczy-
ła przez jedenaście tygodni przed rozpoczęciem 
zdjęć.

Żniwiarz-zabójca
TV4 sobota 00.05, niedziela 21.50

Czas zemsty

Duch walczy
Na początku filmu czeka nas niespodzianka. Otóż Steven 

Seagal występuje w nim w roli szanowanego i cenionego pro-
fesora, specjalisty od starożytnych Chin. 

Profesor archeologii Robert Burns prowadzi prace wy-
kopaliskowe na granicy Chin i Kazachstanu. Przypadkowo 
odkrywa, że przez teren jego bazy przechodzi kanał, którym 
miejscowa mafia szmugluje narkotyki. Postanawia jak najszyb-
ciej opuścić niebezpieczne miejsce, ale gangsterzy ruszają za 
nim w pościg. Podczas ucieczki ginie asystentka Burnsa, a on 
zostaje ujęty przez chińską policję i osadzony w więzieniu. 
Agent FBI i chińska policjantka postanawiają wykorzystać na-
ukowca jako przynętę w rozgrywce przeciwko mafii.

To nie koniec. Dowiadujemy się, że w przeszłości bohater 
był Duchem – najgroźniejszym złodziejem Szanghaju, Nowe-
go Jorku i Paryża oraz poznał tajniki wschodnich sztuk walk 
w stopniu mistrzowskim (czego będziemy przez kolejnych kil-
kadziesiąt minut świadkami). 

Pewnie nie wiesz...
Film kręcono w Bułgarii.

Rachel Grant, filipińska i brytyj-
ska aktorka i modelka, oskarżyła 

Stevena Seagala o napaść sek-
sualną przed produkcją fil-

mu. Grant spotkała Seagala 
i reżysera Michaela Oblo-
witza w bułgarskim apar-
tamencie hotelowym, 
a kiedy Oblowitz wy-

szedł z pokoju, Grant 
stwierdziła, że Seagal  
zdjął jej bluzkę. 

Czas zemsty
TV6 piątek 22.55
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Na tę kulturalną ucztę miesz-
kańcy Łomży, i nie tylko Łomży, 
czekali długo. Po wielu miesiącach 
zamknięcia i izolacji wreszcie mo-
gli stanąć twarzą w twarz z żywym 
teatrem, zaczerpnąć pierwszy głę-
boki oddech będący namiastką 
normalności i nasycić się magią 
niepowtarzalnego obrazu. 

Widowisk zróżnicowanych 
pod względem tematycznym, 
poruszających problemy naj-
bardziej aktualne, zarówno dla 
widza dorosłego, jak i dziecka. 
Wszystko za sprawą 34. Między-
narodowego Festiwalu Teatralne-
go Walizka. W ciągu czterech dni 
w mieście miała miejsce rekor-
dowa w historii festiwalu liczba 
wydarzeń. W programie konkur-
sowym znalazło się 17 przedsta-
wień prezentowanych przez te-
atry z 10 krajów z różnych stron 
świata. Poza tym w wydarzeniach 
pozakonkursowych wystąpiły te-
atry z Krakowa, z Wolimierza, 
z Gliwic, Poznania z Wrocławia 
i gospodarz wydarzenia: Teatr 
Lalki i Aktora w Łomży, a w Gale-
rii pod Arkadami otwarta została 
wystawa ,,Psychologia Głębi Lal-
ki” Jadwigi Mydlarskiej–Kowal. 

W ciągu czterech festiwalo-
wych dni w sumie odbyło się 27 
wydarzeń. Teatr był po prostu 
wszędzie! Z uwagi na utrzymu-
jącą się skomplikowaną sytuację 
związaną z przemieszczaniem 
i przekraczaniem granic, orga-
nizatorzy podjęli decyzję o or-
ganizacji festiwalu w formie hy-
brydowej. Prezentacje spektakli 
zagranicznych odbywały się za-
tem w łomżyńskiej Hali Kultu-
ry. Spektakle polskie grane były 
na żywo na scenie Teatru Lalki 
i Aktora w Łomży, Miejskiego 
Domu Kultury – Domu Środo-

wisk Twórczych i innych prze-
strzeniach miejskich. 

Grand Prix tegorocznej edy-
cji międzynarodowego festiwa-
lu w wysokości 4 tysięcy złotych 
ufundowane przez Prezyden-
ta Miasta Łomża zdobył duet 
z Hiszpanii - Karla Kracht & An-
drés Beladiez ze spektaklem pt. 
"2062", który został zaprezento-
wany w Hali Kultury.  Nagrodę 
otrzymała opowieść o XXI wie-
ku, który zmienił nas na zawsze. 
Jednak My Ludzie, jeszcze tego 
nie widzimy. Jeszcze wszystko 
wygląda tak samo… Karla Kracht 
& Andrés Beladiez opowiadają 
o tym jak dalekich zmian granic 
lub ich całkowitego zniknięcia je-
steśmy świadkami. Dawne idee 
zostaną pogrzebane, ale powsta-
ną nowe mury. Wojny też staną 
się inne, lecz ideologie dalej będą 
niosły śmierć. Nieokiełznany ka-
pitalizm zaleje cały świat, a rzą-
dy przekażą władzę wielkim kor-
poracjom. Rozpoczną się nowe 
migracje, gdy krwawiąca Europa 
będzie walczyć o przetrwanie, 
a konsumpcjonizm stanie się źró-
dłem tożsamości. Świat już nigdy 
nie będzie taki sam. 

Burzliwe dyskusje i werdykt 
- Zakończona właśnie 34 edy-

cja Międzynarodowego festiwalu 
Teatralnego Walizka pokazała, że 
powrót do życia teatralnego w wa-
runkach pandemii jest możliwy. 
Program tegorocznego festiwalu 
był wyjątkowo bogaty i atrakcyj-
ny. Publiczność w różnych kate-
goriach wiekowych, a także juro-
rów, ucieszył wyjątkowo wysoki 
poziom prezentacji. Stąd werdykt 
zapadł po burzliwych, gorących 
dyskusjach. Jury dziękuje organi-
zatorom, wszystkim pracującym 

na rzecz festiwalu, władzom go 
wspierającym, teatrom biorącym 
udział w festiwalu, a także świet-
nej publiczności za niepowta-
rzalną atmosferę tego festiwalu 
– mówiła podczas zakończenia 
festiwalu, będąc głosem całej ka-
pituły (Ewa Sokół-Malesza, Bo-
żena Sawicka, Zbigniew Krzy-
wański oraz Jarosław Perszko), 
Joanna Gerigk przewodnicząca 
jury 34. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Teatralnego Walizka. 

Nagrodę w wysokości 3 ty-
sięcy złotych ufundowaną przez 
Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu otrzymała 

Ulrike Quade i Jo Strømgren za 
reżyserię przedstawienia „Coco 
Chanel” Ulrike Quade Company 
(Holandia).

Nagrodę w wysokości 3 ty-
sięcy złotych ufundowaną przez 

Marszałka Województwa Podla-
skiego otrzymała Marika Wojcie-
chowska za scenografię do przed-
stawienia „Rutka” Teatru Lalek 
Arlekin im. H. Ryla w Łodzi.

Nagrodę w wysokości 3 ty-
sięcy złotych ufundowaną przez 
Starostę Powiatu Łomżyńskiego 
otrzymała Kapela ze Wsi Warsza-
wa za muzykę do przedstawienia 
„Baśń o trzech konikach” Teatru 
Animacji w Poznaniu.

Zespołową nagrodę aktor-
ską w wysokości tysiąca złotych 
ufundowaną przez Wójta Gmi-
ny Łomża otrzymał zespół Kha-
barovsk State Regional Puppet 
Theatre (Rosja) za rolę w spekta-
klu „Tevli station”.

Zespołową nagrodę aktor-
ską w wysokości tysiąca złotych 

kultura

„Walizka” zamknięta 
Grand Prix tegorocznej edycji międzynarodowego 
festiwalu wędruje do Hiszpanii za sprawą duetu 

Karla Kracht & Andrés Beladiez 
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ufundowaną przez Wójta Gmi-
ny Łomża otrzymała Anna Przy-
goda-Budna i Tomasz Kowol za 
rolę w spektaklu „Czy umiesz 
gwizdać, Joanno?” Teatru Lalek 
Guliwer (Warszawa).

Dwie równorzędne nagrody 
aktorskie po 500 złotych ufundo-
wane przez Wójta Gminy Łomża 
otrzymała Katarzyna Pałka i Te-
resa Kowalik za role w spektaklu 
„Rutka” Teatru Lalek Arlekin im. 
H. Ryla w Łodzi.

Nagrodę specjalną – grawer-

ton ufundowany przez Wojewo-
dę Podlaskiego otrzymał Śląski 
Teatr Lalki i Aktora Ateneum 
(Katowice) za spektakl „Łysek 
z pokładu Idy” w reżyserii Konra-
da Dworakowskiego.

Hybrydowa formuła strzałem 
w dziesiątkę 

Jarosław Antoniuk, organi-
zator Festiwalu, dyrektor Teatru 
Lalki i Aktora w Łomży przyznał, 
że koncepcja jego przygotowania 
w formule hybrydowej była jak 
najbardziej słuszna. 

- Pewnie gdybyśmy chcieli go 
w pełni zorganizować na żywo 
z zaproszeniem teatrów ze świa-
ta, to byłby duży problem, gdyż 
wiele z nich mogłoby nie doje-
chać. A docierają do nas głosy, 
że fantastycznie zaprezentowały 
się one online w Hali Kultury i ta 
forma też spodobała się widzom, 
gdyż było widać wszystkie szcze-
góły i niuanse – mówił dyrektor 
Jarosław Antoniuk dodając, że 

teatry z Polski grały tradycyjnie, 
co stanowiło radość dla widzów, 
którzy mogli wrócić do budynku 
teatru, ale też dla artystów, że wy-
rwali się ze swoich miast i mogli 
być z innymi.

Jarosław Antoniuk podzięko-
wał również wszystkim instytu-
cjom wspierającym Festiwal: Mi-
nisterstwu Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, Marszał-
kowi Województwa Podlaskiego, 
Prezydentowi Miasta, Staroście 
Łomżyńskiemu i Wójtowi Gmi-
ny Łomża. 

Zamykając 34. Międzynaro-
dowy Festiwal Teatralny "Wa-
lizka" prezydent Mariusz Chrza-
nowski nie ukrywał, że dla 
mieszkańców Łomży był on wiel-
ką, kulturalną ucztą. 

- Dziękuję teatrom, akto-
rom, organizatorom, panu dy-
rektorowi i wszystkim współ-
pracownikom z teatru oraz 
wolontariuszom pomagającym 
przy Festiwalu. Przede wszyst-

kim dziękuję mieszkańcom 
Łomży za uczestnictwo w wyda-
rzeniu, które jest jedną z naszych 
najlepszych promocji – powie-
dział prezydent Mariusz Chrza-
nowski wyrażając jednocześnie 
radość z faktu, że co roku najlep-
sze teatry przyjeżdżają ze swoimi 
przedstawieniami do naszego 
miasta.

Szary Widz 
Swoje nagrody, jako ,,szary 

widz’’ przyznała także tradycyj-
nie Anna Jakubowska. W tym 
roku już po raz 20. Obchodząc 
swój jubileusz przyznała w sumie 
aż osiem nagród kierując się sło-
wami padającymi w spektaklach 
i myślach w nich zawartymi. 

Nagrodę ,,szarego widza” 
otrzymały następujące spektakle: 
„Baśń o trzech konikach” Teatru 
Animacji w Poznaniu, „Planeta 
Einsteina” Teatru Lalki i Aktora 
„Kubuś”, „Rutka” Teatru Lalek 
Arlekin im. H. Ryla w Łodzi, „Czy 
umiesz gwizdać, Joanno?” Te-
atru Lalek Guliwer, „Łysek z po-
kładu Idy” Śląskiego Teatru Lalki 
i Aktora Ateneum, „Coco Cha-
nel” Ulrike Quade Company oraz 
„Tic Toc – The Hero Of Time” 
Omar Alvarez Títeres Puppetry 
Arts Company. Anna Jakubow-
ska postanowiła przyznać także 
nagrodę spektaklowi bez słów, 
występującemu poza konkursem, 
a chodzi o Teatr Klinika Lalek 
(„Kosmiczna podróż Guliwera”). 

- Nagroda przyznana jest za 
wierność zasadzie, że spektakl 
zapowiedziany musi się odbyć – 
mówiła Anna Jakubowska, ma-
jąc na myśli niesprzyjającą aurę 
i deszcz.

Na zakończeniu festiwalu 
w amfiteatrze ze spektaklem ple-
nerowym ,,Synowie Muzytronu” 
wystąpił Teatr Muzikanty z Gli-
wic budząc skrajnie różne emo-
cje i wrażenia. 

Dla mieszkańców Łomży 
było to prawdziwe szczęście go-
ścić tak interesuje spektakle oraz 
twórców na 34. Międzynarodo-
wym Festiwalu Teatralnym Wa-
lizka. Chyba każdy z widzów 
liczy na to, że za rok teatry zagra-
niczne wystąpią na żywo i ubar-
wią nasze miasto. 
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Szlak snów

Filmowa podróż
Większość z nas kocha kino. Mamy swoje 

ulubione filmy, seriale, bohaterów. Ale czy kie-
dykolwiek zadaliśmy sobie pytanie, co to jest 
w ogóle film? A może film to podróż? Podróż 
bohatera i widza wyruszających razem ku przy-
godzie w tajemniczym filmowym świecie? 

W podróż po Dolnym Śląsku, szlakiem fil-
mów zrealizowanych we Wrocławskiej Wytwór-

ni Filmów Fabularnych, wyrusza aktor Edwin 
Petrykat. Odwiedzi miejsca, w których reali-
zowane były pamiętne sceny ze znanych i tych 
mniej znanych, filmów takich jak: „Sami swoi”, 
„Wielki Szu”, „Rękopis znaleziony w Saragos-
sie”, „Pętla”, „Popiół i diament”, „Jańcio Wod-
nik”, „Stawka większa niż życie”, „Mała Moskwa” 
i wiele innych. Poprzez fragmenty tych filmów 
przypominane są miejsca Dolnego Śląska, gdzie 
kręcone były sceny. 

Dolny Śląsk to kraina rekor-
dów. To tutaj znajduje się najwię-
cej w Polsce zabytków, najwięcej 

zamków i pałaców, najwięcej uzdro-
wisk. To także tajemnice poszczegól-
nych obiektów, tych, które sięgają naj-
wyżej, które nie mają sobie równych, 
od których próżno szukać starszych 
w kraju, Europie, na świecie. 

Szlak snów
TVP Historia piątek 22.35

Krzeszów to europejska perła baroku. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Ocean's Twelve: Dogrywka

Europejski 
skok

Słynna jedenastka Danny'ego Oce-
an (George Clooney) zgarnęła ponad 
160 milionów dolarów i zniknęła bez 
śladu. Danny i jego piękna małżonka 
Tess ( Julia Roberts) rozkoszują się 
w ukryciu odzyskanym rodzinnym 
szczęściem i materialnym bezpieczeń-
stwem. Po ostatnim skoku na nowo-
czesny i bardzo zasobny sejf Terry'ego 
Benedicta, ani im, ani ich wspólnikom, 
niczego nie brakuje. Za to Terry Bene-
dict cierpi z powodu utraconych pie-

niędzy. Ktoś życzliwy podpowiada mu, 
gdzie ukrywają się Danny i jego ludzie. 
Od tej chwili akcja toczy się wartko. 
Każdego ze wspólników odwiedzają 
niezapowiedziani goście, wszyscy z tym 
samym przesłaniem. Pieniądze wraz 
z odsetkami mają wrócić do prawowi-
tego właściciela w ciągu dwunastu dni. 

Pieniądze można zdobyć tylko za 
pomocą kolejnego genialnego planu. 
Na amerykańskim gruncie Danny 
i jego ludzie są spaleni, ale w Europie 
mogą działać spokojnie. Ponadto tylko 
tam, w tak krótkim czasie mogą zor-
ganizować udany skok, który pokryje 
wszystkie ich zobowiązania. Wybór 
pada na Amsterdam.

Tropem gangu podąża piękna 
i doskonale do swojej misji przygoto-
wana agentka Europolu, Isabel Lahiri 
(Catherine Zeta-Jones), córka byłego 
złodzieja i była narzeczona Rusty'ego 
Ryana (Brad Pitt).

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 450 

milionów dolarów, kosztował 110 milio-
nów.

Podczas zdjęć w Rzymie, Brad Pitt 
i George Clooney nie zostali wpuszczeni 
do hotelu ponieważ odźwierny myślał, że 
są włóczęgami. Aktorów złapała burza 
podczas joggingu.

Podczas filmowania scen na Sycylii 
trzeba było wzmocnić ochronę, ponieważ 
kilku członków sycylijskiej mafii krążyło 
niedaleko miejsc kręcenia filmu.

Ocean's Twelve: Dogrywka
TVN7 sobota 22.10

Niedokończone życie

Nagłe 
odwiedziny

Emerytowany ranczer Einar Gilky-
son (Robert Redford) wciąż nie może 
otrząsnąć się po śmierci swojego jedy-
nego syna, chociaż ten zginął dziesięć 
lat temu. Jego ranczo popada w ruinę, 
podobnie zresztą jak jego małżeństwo. 
Zostaje przy nim jedynie jego wierny 
przyjaciel Mitch (Morgan Freeman). 
I kiedy wydaje się, że Einar resztę ży-
cia spędzi w samotności rozpamiętu-
jąc przeszłość, pojawia się osoba, któ-
rą Einar wini za śmierć syna. Jest nią 
jego synowa Jean ( Jennifer Lopez), 
która kompletnie spłukana przyjeżdża 
z 11-letnią córką Griff. Jean zaklina się, 
że Griff jest wnuczką Einara, o której 
ten nic nie wiedział. Nagle spokojne 
życie Einara wywraca się do góry no-
gami, powracają gniew i wzajemne 
oskarżenia.

To ciekawa opowieść o losach mło-
dej kobiety, która zmuszona zostaje do 
zamieszkania w domu swojego teścia, 
którego nie znosi. Podczas wspólnego 
życia oboje uczą się wybaczać sobie wy-
rządzone krzywdy i zapominają o wza-
jemnej niechęci.

Pewnie nie wiesz...
Ciężarówka Mercury z 1966 roku uży-

ta w filmie była sprzedawana tylko w Ka-
nadzie, gdzie kręcono zdjęcia.

Akcja rozgrywa się na surowych te-
renach Wyoming, ale została nakręcona 
w Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej (pro-
wincja Kanady). 

Paul Newman był brany pod uwagę 
w roli, którą później objął jego dobry przy-
jaciel, Robert Redford. Zdrowie Newmana 
nie pozwoliło mu na pracę w filmie.

Reżyser Lasse Hallström zabawiał 
ekipę, śpiewając piosenki zespołu ABBA. 
Hallström wyreżyserował film dokumen-
talny o tym szwedzkim zespole.

Niedokończone życie
Metro sobota 20.00
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Dzikie 
historie

Sz
al
eń
st
w
o

Na fabułę tej czarnej komedii składa się sześć krótkich, 
niepowiązanych ze sobą historii. Bohaterów tych opowieści 
łączy wszakże jedno: na ogół cechuje ich spokój, ale pod wpły-
wem różnych okoliczności, puszczają im nerwy i uwalniają 
się najgorsze emocje. Główny wątek obraca się właśnie wokół 
negatywnych ludzkich zachowań, takich jak: gniew, przemoc, 
chęć zemsty i odwetu, nienawiść. 

Modelka, kierowca, kelnerka, milioner, specjalista od ma-
teriałów wybuchowych i panna młoda stają na skraju załama-
nia nerwowego. Wszyscy muszą zmierzyć się z jedną z tych 
sytuacji, które przeżywa się każdego dnia: gadatliwy pasażer 
zajmujący miejsce obok, niespodziewane spotkanie z ko-
chanką męża, bezduszny urzędnik, kolejne spóźnienie, pirat 
drogowy. Wszyscy oni w chwili ogromnego napięcia i stresu, 
wybuchają złością. Nie mogą zapanować nad wzbierającym 
gniewem i wtedy ujawnia się ich najdziksza natura, przekra-
czają granicę między normalnością a szaleństwem.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 36 milionów dolarów, kosz-

tował 3,3 miliona.
Był nominowany do nagrody Oscara w kategorii najlepszy 

film nieanglojęzyczny i do Złotej Palmy w Cannes. 
Każda opowieść jest dłuższa od poprzedniej.
Damián Szifrón, scenarzysta i reżyser filmu, pisał głównie 

w swojej wannie. „Łazienka to świetne miejsce do twórczości, 
szczególnie gdy palące się świece zrobią nastrój, a pod ręką jest 
dobry drink”.

Damián Szifrón miał tak wiele pomysłów na filmy, że wie-
dział, iż nigdy nie będzie w stanie ich wszystkich zrealizować. Te 
pomysły zawarł więc w jednym filmie.

Dzikie historie
TVP Kultura niedziela 20.00

Numer stulecia

Przekręt  
na loterii

Sympatyczny prezenter pogody w fi-
nansowych opałach. 

Komedia kryminalna. Rok 1988. Russ 
Richards ( John Travolta) to uwielbia-
ny przez publiczność prezenter pogody 
w lokalnej stacji telewizyjnej. Russ jest 
wszędzie, wspiera wszystkie szlachet-
ne inicjatywy, cierpliwie i z uśmiechem 
przyjmuje dowody sympatii. Problem 
jest tylko jeden… kłopoty finansowe spo-
wodowane wyjątkowo ciepłą zimą. Jego 
salon sprzedaży skuterów śnieżnych jest 
bliski bankructwa. Jeśli Russ nie spłaci 
długów, straci wszystko. Rozwiązaniem 

może być bliższe poznanie Crystal (Lisa 
Kudrow), która jest prezenterką podczas 
losowań stanowej loterii. Razem opraco-
wują genialny system, który pozwala na 
zgarnianie głównych wygranych. Jednak 
nic co dobre nie trwa długo, chętnych do 
wygranej jest coraz więcej... 

Pewnie nie wiesz...
Film zainspirowany autentycznymi wy-

darzeniami – skandalem w Pennsylvania 
Lottery w 1980 roku. Zmanipulowano wy-
nik losowania za pomocą obciążenia niektó-
rych kul, przez wstrzyknięcie im farby. 24 
kwietnia 1980 roku, ośmiu oszustów wygra-
ło 3,5 miliona dolarów (dzisiaj byłoby to 11 
milionów ). Organizator przekrętu został 
skazany na 7 lat więzienia.

Numer stulecia 
Metro piątek 21.00

The Circle. Krąg

Manipulowana
Trzymający w napięciu film o stosunkach w fir-

mie, gdzie wszystkie chwyty są możliwe, o rywalizacji, 
bezwzględnym wyścigu szczurów. W najpotężniejszej 
firmie internetowej The Circle, dostaje posadę Mae 
Holland (Emma Watson). Jest zafascynowana no-
wym zajęciem i otoczeniem, a także wysokimi zarob-
kami, które umożliwią jej należyte zajęcie się bardzo 
chorym ojcem. Jej szczególną uwagę przykuwa zało-
życiel koncernu, wielki wizjoner i geniusz Eamon Bal-
ley (Tom Hanks). Pochłonięta pracą Mae nie dostrze-
ga, jak szybko stała się narzędziem w rękach Balleya, 
który prowadzi wyjątkowo okrutną i przewrotną grę. 
Początkowo nie dostrzega też grożącego jej niebez-
pieczeństwa. 

Mae wchodząc do firmy, tak naprawdę natychmia-
stowo jest odzierana z prywatności. Jej życie poza pracą 
praktycznie nie istnieje, a nawet więcej – czas wolny jest 
postrzegany przez zwierzchników jako czas, który powin-
no się przeznaczyć na integrację z innymi pracownikami. 
Teoretycznie może z nimi imprezować, faktycznie nie 
wychodzimy poza – wypełnione chyba wszystkimi moż-
liwymi atrakcjami – miejsce pracy. 

Kiedy jednak Mae odkryje przerażającą prawdę o The 
Circle, nie cofnie się przed niczym, by się wyzwolić spod 
kontroli Balleya i całej organizacji. Nie ma jednak pojęcia, 
jak daleko sięgają wpływy pracodawców i ich możliwości 
inwigilacji.

The Circle. Krąg
TVP1 sobota 23.20
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Happy Feet: Tupot małych stóp

Nie śpiewam, 
tańczę!

Pingwinek Mambo urodził się w krainie, która słynie 
z tego, że zamieszkujące ją królewskie pingwiny; wszystkie 
pięknie śpiewają. Jednak Mambo nie ma głosu ani słuchu i jest 
najgorszym śpiewakiem na świecie. Powoduje to liczne kłopo-
ty, choć Mambo ma inny wielkie talent – pięknie tańczy. Ale 
i tak wyraźnie odstaje od reszty, co szczególnie martwi jego ro-
dziców, którzy zdają sobie sprawę, że ich syn być może nigdy 
nie znajdzie pokrewnej duszy. 

Happy Feet: Tupot małych stóp
TVN niedziela 13.40

Minionki rozrabiają

Powrót  
do gry

Gru porzucił życie złoczyńcy, aby móc zająć się wy-
chowaniem Margo, Edith i Agnes. Gdy zniknęły korzyści 
materialne płynące z niegodziwego życia, Gru musi wymy-
ślić, w jaki sposób zapewnić dziewczynkom utrzymanie. Na 
szczęście pojawia się tajna organizacja zajmująca się elimi-
nowaniem zła na świecie. Liga ds. Zwalczania Złoczyńców 
właśnie ściga człowieka odpowiedzialnego za spektakularny 
napad. Szczęśliwy Gru powraca do gry.

Minionki rozrabiają
TVN7 sobota 20.00

Dziennik cwaniaczka

Przetrwać 
szkołę

Niesamowite perypetie obdarzonego ory-
ginalnym poczuciem humoru nastolatka, który 
zmagania ze światem opisuje w prowadzonym 
przez siebie dzienniku. Greg Heffley ma przed 
sobą świetlaną przyszłość, jednak nim osiągnie 
sukces, musi przetrwać najgorsze i najstraszniej-
sze doświadczenie życiowe każdego młodzieńca 
– szkołę! Nie będzie to łatwe, zwłaszcza kiedy 
dookoła grasują owłosione, piegowate i niemą-
dre dzieciaki oraz sery pleśniowe z nuklearnymi 
pasożytami. To nie jest zwykły film – to porad-
nik przetrwania. Doskonała rozrywka dla całej 
rodziny.

Dziennik cwaniaczka 
Polsat niedziela 9.25

Ryś i spółka

Porwanie Krysi
Ryś iberyjski z Donana National Park, Ryszard, przyjaźni 

się z podopiecznymi ośrodka weterynaryjnego – kozą Beatą, 
jastrzębicą Olgą, kameleonem Leonem i kretem Krecikiem. 
Pewnego dnia w schronisku pojawia się rysica Krysia. Nie-
zdarny Ryszard zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. 
Gdy obiekt jego uczuć zostaje porwany, ryś postanawia rato-
wać ukochaną. Do akcji zgłaszają się przyjaciele, którzy są zde-
cydowani stawić czoła myśliwemu Warczakowi. 

Ryś i spółka
TV Puls2 sobota 15.55, niedziela 10.35
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Ich marzeniem jest to, żeby każdy od 
nich wyjeżdżał szczęśliwy, czując, że 
przeżył coś fajnego, a nie stracił czas. 
Dziesięć lat temu sprowadzili z Chile 
jedne z pierwszych alpak w Polsce. 
Od roku zapraszają gości do zagrody 
z tymi wdzięcznymi zwierzętami, 
a w najbliższej przyszłości zamierzają 
poszerzyć ofertę dedykowaną tury-
stom.

Agnieszka i Maciej Urban 
(na zdjęciu) z Długiego Ługu, 
miejscowości pod Korycinem, 
prowadzą farmę alpak. Te zwie-
rzęta od początku pojawienia 
się u nich wzbudzały zaintereso-
wanie wszystkich, ale hodowcy 
wtedy jeszcze nie planowali za-
praszania gości do zagrody. Ow-
szem, zawsze ochoczo o nich 
wszystkim opowiadali, pozwalali 
na ich obserwowanie, ale skupiali 

się głównie na reprodukcji mło-
dych i odchowywaniu ich w taki 
sposób, by nadawały się do in-
nych hodowli: oswajaniu, przy-
zwyczajania do dotyku.

Skąd pomysł na taki biznes? 
Maciej odziedziczył gospodar-
stwo po rodzicach, nie chciał jed-
nak utrzymywać bydła, tak jak oni. 
Szukał alternatywy. Padło na al-
paki, wtedy jeszcze nie tak popu-
larne, jak teraz. Na Podlasiu byli 
właściwie pionierami w hodowli, 
w Polsce też było ich tak mało, że 
nawet nie dało się kupić tu stada. 
Nie było weterynarza, który potra-
fiłby zająć się egzotycznymi stwo-
rzeniami, dziś, dzięki gospodar-
stwu Długiego Ługu, ekspertem 
stał się jeden z miejscowych me-
dyków, który wcześniej obsługiwał 
gospodarstwo rodziców Maćka.

Stado ma też swojego pry-
watnego… fryzjera. To specja-
lista krajowy, który upiększa 
większość polskich alpak. Dzięki 
niemu, każda z hodowli Maćka 
i Agnieszki ma inną fryzurę.

Pierwsze pięć sztuk zamó-
wiono w Chile, stamtąd do Dłu-
giego Ługu zwierzęta przyleciały 
dwoma samolotami z przesiadka-
mi. Są u nich do dziś. Od tamte-
go momentu potroili stado. Na-
stawiali się głównie na sprzedaż 
młodych do innych hodowli, ale 
od niedawna oferują czas spę-
dzony w ich zagrodzie. I jest to 
początek ich planów, zamierza-
ją bowiem organizować warszta-
ty nawiązujące do tych zwierząt, 
przyjęcia urodzinowe w towarzy-
stwie alpak.

– Pomysłów mamy dużo, bę-
dziemy je sukcesywnie realizo-
wać, odpowiadając na potrze-
by naszych gości – opowiada 
Agnieszka.

Oboje podkreślają, że nie 
każdy może kupić u nich mło-
de. Przekazują je tylko do 
sprawdzonych hodowli. Zwie-
rzęta traktują niemal jak swo-
je dzieci i chcą, by w nowym 
miejscu miały równie komfor-
towe warunki. Z uwagi na ich 
rosnącą popularność, często za-
interesowani nimi są właścicie-
le mini zoo. Co ważne, aby móc 
cieszyć się ich obecnością u sie-
bie, trzeba na początek zakupić 
minimum dwie sztuki.

– A najlepiej trzy. Są stadne, 
źle czują się bez towarzystwa – 
zaznacza Agnieszka.

Lubią nie tylko swoje, bardzo 
żywo reagują na gości, niemal 
biegnąc na ich widok.

– Wiedzą, że wraz z nimi po-
jawią się smakołyki – tłumaczy ze 
śmiechem Maciek.

Bo u Urbanów alpaki można 
karmić, ale wyłącznie tym, co tu-
ryści dostaną od właścicieli. Mają 
przygotowane specjalne karmy, 
które zwierzaki zjadają wprost 
z ręki. Lubią też marchewkę, ale 
nawet tego warzywa nie można 
przywieźć do Długiego Lugu ze 
sobą.

– Bardzo dbamy o ich zbi-
lansowaną dietę. Nie chcemy, by 
w jej skład wchodziły warzywa, 
które nie pochodzą z upraw eko-
logicznych, a taką pewność dają 
nam tylko te, które wyrosły na 
naszym polu – wyjaśniają.

Te zwierzęta coraz częściej 
wykorzystywane są do alpako-
terapii, aby zrozumieć dlaczego, 
trzeba z nimi chwilę pobyć.

– Obcowanie z nimi, obser-
wowanie zachowań, jest bar-
dzo relaksujące. Są niezwykle 
wdzięczne – mówi właścicielka.

I musi mieć rację, ponieważ 
gości w sezonie u nich nie braku-
je, są tacy, którzy chętnie do nich 
wracają. I to właśnie młodzi ho-
dowcy postanowili wykorzystać 
w działalności. Alpaki nie tylko 
są atrakcją samą w sobie, można 

pozyskiwać wełnę z ich strzyżeń. 
Najcenniejsza jest ta, z młodych. 
Właściciele przyznają jednak, że 
przy stosunkowo niewielkim sta-
dzie, sprzedaż jest mało opłacalna. 
Wełnę z ich zwierząt głównie wy-
korzystują sami, a właściwie robi 
to mama Maćka, dziergając skar-
petki czy szaliczki. Póki co, robi to 
na użytek własny, ale goście coraz 
częściej pytają o ich zakup.

Agnieszka i Maciek nie wy-
kluczają takiej możliwości, chcą 
też wpleść w ofertę planowanych 
warsztatów. W tej chwili są na 
etapie finalizowania dofinanso-
wania na rozwój, które pozyskali 
i myślą nad najoptymalniejszym 
jego wykorzystaniem. O szcze-
gółach na razie mówić nie chcą, 
zdradzają tylko tyle, że w zagro-
dzie powstanie zadaszony obiekt.

Po roku od wprowadzenia 
możliwości odwiedzania ich 
zwierząt, wiedzą, że to był krok 
w dobrą stronę, ponieważ zain-
teresowanie rośnie do tego stop-
nia, że wizyty w gospodarstwie 
trzeba rezerwować z wyprzedze-
niem. Rozwój jest konsekwencją 
tych działań i zalążkiem do kolej-
nych pomysłów. Nie wiedzą, któ-
re uda się zreazlizować. Pewne 
jest tylko to, że nie chcą powięk-
szać stada, bo tylko takiemu, jak 
mają, mogą zapewnić optymalny 
dobrostan. Zwierzęta są dla nich 
najważniejsze.

EWA BOCHENKO
Źródło: www.przedsiebiorczepodlasie.pl 

Zakończył się pierwszy etap ćwicze-
nia DRAGON-21, czyli część praktyczna 
z udziałem wojsk. Brali w nim udział 
żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej.

W ćwiczenie taktyczne z woj-
skami zaangażowanych było po-
nad 9000 żołnierzy, w tym 150 
z 1 Podlaskiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej. Zdecydowana 
większość z nich to ochotnicy 
pełniący terytorialną służbę woj-
skową. Warto podkreślić, że siły 
1 Podlaskiej Brygady Obrony Te-
rytorialnej wydzielone do ćwi-
czenia podlegały pod dowódców 
wojsk operacyjnych działających 
na terenie województwa.

Do głównych zadań teryto-
rialsów należało współdziała-
nie z wojskami operacyjnymi 
(przede wszystkim z 18 Dywizją 
Zmechanizowaną oraz 16 Dywi-
zją Zmechanizowaną) oraz ukła-
dem pozamilitarnym (Podlaskim 

Urzędem Wojewódzkim, policją, 
samorządami oraz Urzędem ds. 
Cudzoziemców).

W ramach ćwiczenia DRA-
GON-21 żołnierze 1 Podlaskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej 
realizowali m.in.:

• zabezpieczenie kluczo-
wych linii komunikacyjnych oraz 
obiektów infrastruktury drogo-
wej,

• ubezpieczenie dróg marszu 
wojsk operacyjnych.

• ochronę zewnętrzną rejonu 
rozwinięcia stanowiska dowo-
dzenia dywizji,

• prowadzenie patroli w sta-
łych rejonach odpowiedzialności 
- pieszych oraz z wykorzystaniem 
pojazdów (m.in. quadów),

• budowę i zabezpiecze-
nie tymczasowego obozu dla 
uchodźców.

Epizody odbywały się poza 
obiektami wojskowymi, w re-

alnym środowisku walki. Tery-
torialsi wykorzystywali etatowe 
uzbrojenie i wyposażenie podod-
działów lekkiej piechoty, w tym: 
karabinki GROT, karabiny wy-
borowe BOR, karabiny maszy-
nowe UKM, granatniki RPG, 
granatniki automatyczne Mk-19 
oraz sprzęt optoelektroniczny. 
Wsparciem działań prowadzo-
nych na lądzie były Bezzałogowe 
Statki Powietrzne FlyEye, któ-
rych operatorzy wykonywali za-
dania rozpoznawcze na rzecz 
ćwiczących pododdziałów. Te-
rytorialsi wykorzystywali także 
sprzęt do działań przeciwkryzy-
sowych, w tym maszty oświetle-
niowe i agregaty prądotwórcze.

Żołnierze 1 Podlaskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej będą 
uczestniczyć także w kolejnym 
etapie DRAGONA-21, czyli ćwi-
czeniu dowódczo-sztabowym, 
który zakończy się 18 czerwca.

DRAGON-21 jest jednym 
z największych przedsięwzięć 
szkoleniowych Sił Zbrojnych RP 
i jednym z kluczowych ćwiczeń 
na wschodniej flance NATO. 
DRAGON to ćwiczenie o cha-
rakterze defensywnym, a jego 
głównym celem jest praktycz-
ne zgrywanie sił podległych Do-
wódcy Generalnemu Rodzajów 

Sił Zbrojnych do wykonywania 
zadań w ramach operacji obron-
nej prowadzonej we współdzia-
łaniu z Wojskami Obrony Tery-
torialnej, siłami sojuszniczymi 
i układem pozamilitarnym. Ra-
mię w ramię wszystkie rodzaje 
Sił Zbrojnych zdobywają tutaj 
doświadczenie współdziałania 
i uzupełniania się na polu walki.

Sprowadzili alpaki na Podlasie
Z Chile do Długiego Ługu leciały samolotem z przesiadkami

Podlascy terytorialsi na ćwiczeniu DRAGON-21
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Młodzież pisała 
o patronach 

roku 2021
Dziesięciu uczniów ze szkół Powiatu 
Kolneńskiego wzięło udział w konkur-
sie "Śladami patronów roku 2021". Do 
wyboru mieli tematy związane z wy-
branymi przez Sejm patronami obec-
nego roku czyli Stanisławem Lemem, 
Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, 
Tadeuszem Różewiczem, Stefanem 
Wyszyńskim i Cyprianem Kamilem 
Norwidem.

W konkursie wzięli udział 
uczniowie szkół podstawowych 
i średnich. Wyróżnionym przez 
jury, nagrody wręczył wicestaro-
sta kolneński Karol Pieloszczyk 
oraz członkowie jury.

- Bardzo się cieszę, że ucznio-
wie zainteresowali się wielki-
mi, polskimi postaciami. Dzię-
ki udziałowi w konkursie mogli 
przypomnieć sobie ich twór-
czość, oraz działalność na rzecz 
kraju. A także zdobyć wiedzę 
szerszą, niż ta, która jest dostęp-
na na zwykłych lekcjach w szko-
łach. Dziękuję wszystkim uczest-
nikom i mam nadzieję, że takich 
konkursów będzie jak najwięcej 
- mówi Karol Pieloszczyk.

Konkurs zorganizowały: I Li-
ceum Ogólnokształcące i Powia-
towa Biblioteka Pedagogiczna 
w Kolnie, pod patronatem Staro-
sty Kolneńskiego.

Prace   uczestników oceniało   
JURY w składzie: 

Katarzyna Pikulińska – 
wicedyrektor I Liceum Ogólno-

kształcącego im. Adama Mickie-
wicza w Kolnie,

Teresa Alina Skrodzka – 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Czerwonem, 

Barbara Sielawa – Kustosz  
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Czerwonem, 

Iwona Kozikowska – na-
uczyciel języka polskiego II Li-

ceum Ogólnokształcącego im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego 
Zespołu Szkół Technicznych 
w Kolnie

Decyzją JURY laureatami PO-
WIATOWEGO KONKURSU 
LITERACKIEGO  „Śladami pa-
tronów roku 2021” zostali:

W KATEGORII   I   -    
UCZNIOWIE  KL 7-8  SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH POWIA-
TU KOLNEŃSKIEGO :

- III miejsce  -   Gabriela 
Parda -   uczennica kl 8, Szko-
ły Podstawowej w Lachowie /za 
esej o Kardynale Stefanie Wy-
szyńskim/. 

W   KATEGORII    II   -   
UCZNIOWIE   SZKÓŁ PO-
NADPODSTAWOWYCH, PO-
NADGIMNAZJALNYCH I   
OSOBY DOROSŁE Z  POWIA-
TU KOLNEŃSKIEGO

- I miejsce -  Paulina Przybo-
rowska -  uczennica kl III, Szkoły 
Branżowej I st. im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego ZST w Kolnie,

- II miejsce   -  Mateusz Ba-
czewski – uczeń kl III, Szkoły 
Branżowej I st. im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego ZST w Kolnie,

- III miejsce     - Natalia Sa-
dłowska – uczennica kl II,   II 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
ZST w Kolnie.

WYRÓŻNIENIA Jury przy-
znało :

Amelii Andrzejczyk - 
uczennicy kl II, I Liceum Ogól-
nokształcące im. Adama Mickie-
wicza w Kolnie,

Natalii Papież - uczennica 
kl I Technikum Rolniczo-Ekono-
micznego  im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego ZST w Kolnie.

Rusza linia 
Plaża

Wakacyjna linia Plaża to specjalny au-
tobus MPK, który latem będzie dowo-
ził mieszkańców w rejon miejskiego 
kąpieliska. Empek będzie kursował 
od 19 czerwca.

Zgodnie z decyzją prezy-
denta Łomży, od 19.06.2021 do 
31.08.2021 zostanie uruchomio-
na Linia Wakacyjna Plaża. Tra-
sa przejazdu jest analogiczna jak 
w latach ubiegłych. Plakaty in-
formacyjne zamieszone zosta-
ną na wszystkich przystankach 
znajdujących się na trasie prze-
jazdu. Dodatkowo rozkład jazdy 
linii Plaża będzie dostępny dla 

wszystkich pasażerów w aplikacji 
mobilnej KiedyPrzyjedzie.pl. 

Otwarcie kąpieliska miejskie-
go w Łomży planowane jest na 
19 czerwca, na godz. 11:00. Za 
wstęp na teren plaży nie będą po-
bierane żadne opłaty. Wypoczy-
wający nad Narwią będą mieli do 
dyspozycji boisko do siatkówki 
plażowej oraz miejsce na ognisko 
z zadaszoną wiatą, ławkami i sto-
likami.   Nad bezpieczeństwem 
osób kąpiących się w rzece od 
poniedziałku do czwartku będzie 
czuwało trzech, a od piątku do 
niedzieli czterech ratowników.

Zasady funkcjonowania ką-
pieliska w okresie pandemii będą 
regulowały aktualne przepisy rzą-
dowe.

Szczątki czterech osób ekshumowa-
ło Stowarzyszenie “Wizna 1939” . 
W lesie przestrzelskim pod Jedwab-
nem na miejscu mordu  spoczywały 
dwa małżeństwa – Mościckich i Bro-
nakowskich. Zostali rozstrzelani przez 
Niemców w 1943 roku za pomoc par-
tyzantom i wrzuceni do dołu śmierci. 
Teraz będą pochowani z honorami na 
cmentarzu.

Stowarzyszenie “Wizna 
1939” ekshumacji dokona-

ło w niedzielę (13 czerwca) po 
decyzji prokuratora. Działało 
wspólnie z żołnierzami Wojsk 
Obrony Terytorialnej i Centrum 
Szkolenia Żandarmerii Wojsko-
wej (Laboratorium Kryminali-
styczne), a także mieszkańcami 
Jedwabnego, zaangażowanymi 
w przygotowanie terenu pod pro-
ces ekshumacji. 

- Okazuje się, że Jedwabne 
to nie tylko niemiecka zbrod-

nia na Żydach, ale 
także szereg zbrod-
ni niemieckich po-
pełnionych na Pola-
kach, mieszkańcach 
Jedwabnego – mówi 
Dariusz Szymanow-
ski prezes Stowarzy-
szenie “Wizna 1939”. 
- To niezwykle dra-
matyczna historia. 
Dwie młode rodziny 
zostały bestialsko za-
mordowane. Osiero-
ciły w sumie 6 dzieci. 
Niektóre z nich to-
warzyszyły nam. Dla 
nich odnalezienie 

po latach ich rodziców, pamięć 
i złożenie szczątków do grobu 
jest niezwykle ważne. To coś, co 
po prostu im się należy – dodaje 
Dariusz Szymanowski. 

Szczątki dwóch małżeństw 
– Mościckich i Bronakowskich 
zostaną dokładnie przebadane, 
w celu dokładnego wyjaśnienia 
okoliczności mordu, poczym 
spoczną na cmentarzu z właści-
wymi honorami. 

Stowarzyszenie „Wizna 1939” 
ekshumowało szczątki dwóch 

małżeństw w lesie pod Jedwabnem 
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Premier i minister zdrowia przedsta-
wili nowe zasady sanitarne na waka-
cje. Pierwsze zmiany weszły w życie 
13 czerwca.

O tej konferencji było głośno 
już na tydzień przed, bo od tego 
czasu politycy zapowiadali, że 
rząd przedstawi zasady sanitarne, 
które mają obowiązywać w waka-
cje. Obecne obostrzenia są waż-
ne do 25 czerwca i wiele osób py-
tało, co dalej. Politycy, w tym sam 
minister zdrowia, studzili  emo-
cje, tłumacząc że zmiany nie będą 
rewolucyjne. Wiadomo było, że 
zostanie zwiększony limit osób 
mogących brać udział w mszach 
w kościołach i w miejscach kul-
tu. Zapowiedział to sam premier 
Mateusz Morawiecki.

To właśnie on rozpoczął kon-
ferencję prasową, która odbyła się 
w miniony czwartek – 3 czerwca. 
Mówił, że „chwila oddechu” jest 
na wyciągnięcie ręki, ale musi-
my "zachować czujność". Dodał, 
że pierwsze zmiany wejdą w ży-
cie już 13 czerwca, a kolejne 26 
czerwca. „W najbliższych dniach 
otworzymy Stadion Narodowy 
dla strefy kibica. Od 13 czerw-
ca więcej osób będzie mogło być 
w kościołach. Połowa miejsc bę-
dzie mogła być zajęta.” – zdradził 
część ze zmian premier.

Potem mówił minister zdro-
wia  Adam Niedzielski. Zanim 
przeszedł do obostrzeń, tłumaczył, 
że negatywne statystyki covidowe 
maleją, a obecnie w szpitalach jest 
14 tys. łóżek dla zakażonych i cały 
czas będzie ich ubywać. „Chcemy 
jednak utrzymać 10 tys. łóżek.” – 
dodał minister.

Zaznaczył, że w każdej wpro-
wadzonej zmianie, w każdym limi-
cie osób, nie są uwzględniane oso-
by zaszczepione. One normom nie 
podlegają, ale ta zasada nie doty-
czy ozdrowieńców. „Chcę zwrócić 
uwagę, że zbliżamy się do limitu 
50 proc. osób zaszczepionych i to 
de facto oznacza możliwość zajęcia 
całej bazy łóżkowej w hotelach.” – 
mówił Niedzielski. Właśnie m.in. 
miejsc noclegowych dotyczy naj-
nowsze luzowanie.

Zmiany od 13 czerwca
Dozwolona sprzedaż oraz 

spożywanie jedzenia i picia 

w kinach, teatrach, na koncertach 
oraz w innych instytucjach kultu-
ry i rozrywki.

Świątynie – maksymalnie 50 
proc. obłożenia . Limit nie doty-
czy osób w pełni zaszczepionych 
przeciw COVID-19.

Zmiany od 26 czerwca
Siłownie, kluby fitness, kasy-

na, obiekty handlowe, placówki 
pocztowe, biblioteki, targi, kon-
ferencje, wystawy i sale zabaw  – 
nowy limit uczestników – 1 oso-
ba na 10 m kw.

Świątynie – maksymalnie 75 
proc. obłożenia.

Dyskoteki – maksymalnie 
150 osób.

Imprezy i spotkania organi-
zowane na świeżym powietrzu, 
w lokalu lub w wydzielonej stre-
fie gastronomicznej - bez zmian, 
maksymalnie 150 osób, Zgroma-
dzenia - maksymalnie 150 osób.

Transport – 100 proc. obło-
żenia. Pasażerowie powinni mieć 
maseczki zakrywające usta i nos.

Wesołe miasteczka – maksy-
malnie 75 proc. obłożenia.

Kina i teatry - maksymalnie 
75 proc. obłożenia.

Hotele - maksymalnie 75 
proc. zajętych pokoi. Limit nie 
dotyczy zorganizowanych grup 
dzieci i młodzieży poniżej 12 
roku życia.

Restauracje – maksymalnie 
75 proc. obłożenia.

Widownia na obiektach spor-
towych – maksymalnie 50 proc. 
obłożenia.

Zmiany w szczepieniach. Pla-
nując wakacje, weź to pod uwagę

26 czerwca zmienią się regu-
lacje dotyczące pełnego zaszcze-
pienia. Mogą one zweryfikować 
nasze plany na urlop.

Unijne regulacje
Od 26 czerwca przechodzi-

my na unijny sposób nabywa-
nia uprawnień o zaszczepieniu. 
Zmieni się status osoby po inie-
kcjach. Będzie on uznawany 14 
dni po zakończeniu tego proce-
su. Jest to spowodowane faktem, 
że po szczepionce przeciw CO-
VID-19 musi upłynąć pewien 
czas, by organizm wytworzył od-
porność na wirusa.

Nowe regulacje mogą zmodyfikować 
nasze plany na wakacje

„Przyjęcie szczepionki prze-
ciw Covid-19 powinno znaleźć się 
na pierwszym miejscu w planach 
urlopowych. To szansa na bez-
pieczne podróżowanie bez obaw. 
Szczepionka zapewni ochronę 
nam i osobom z którymi mamy lub 
będziemy mieli kontakt.” – przeko-
nuje rząd. I tu pojawia się problem. 
Zmiany mogą wprowadzić niemałe 
zamieszanie wśród osób, które  po 
26 czerwca mają wyznaczony ter-
min na przyjęcie drugiej dawki lub 
jednorazowej  Johnson & Johnson 
i od razu po jej zaaplikowaniu pla-
nowali wakacje.

Od 26 czerwca otrzymując 
drugą dawkę szczepionki lub jed-
norazową Johnson & Johnson, je-
śli chcemy swobodnie podróżo-
wać, unikając chociażby testów 
na koronawirusa, to musimy się 
wstrzymać z wszelkimi wyjazda-
mi za granicę przez okres 14 dni.

Status osoby w pełni za-
szczepionej jest na tyle ważny, 
że dotyczy również  luzowania 
obostrzeń. Chodzi konkretnie 
o limity osób miedzy innymi 
w dyskotekach, hotelach  czy si-
łowniach - nie dotyczą one osób 
w pełni zaszczepionych przeciw 
COVID-19.Pojawia się więc py-
tanie, czy tu również obowiązu-

je dwutygodniowy "okres przej-
ściowy".

Limity osób od 26 czerwca:
- Siłownie, kluby fitness, kasy-

na, obiekty handlowe, placówki 
pocztowe, biblioteki, targi, kon-
ferencje, wystawy i sale zabaw – 
nowy limit uczestników – 1 oso-
ba na 10 m2,

- Świątynie – maksymalnie 75 
proc. obłożenia,

- Dyskoteki – maksymalnie 
150 osób,

- Imprezy i spotkania organi-
zowane na świeżym powietrzu, 
w lokalu lub w wydzielonej stre-
fie gastronomicznej - bez zmian, 
maksymalnie 150 osób, Zgroma-
dzenia - maksymalnie 150 osób,

- Transport – 100 proc. obło-
żenia. Pasażerowie powinni mieć 
maseczki zakrywające usta i nos,

- Wesołe miasteczka – maksy-
malnie 75 proc. obłożenia,

- Kina i teatry - maksymalnie 
75 proc. obłożenia,

- Hotele - maksymalnie 75 
proc. zajętych pokoi. Limit nie 
dotyczy zorganizowanych grup 
dzieci i młodzieży poniżej 12 
roku życia,

- Restauracje – maksymalnie 
75 proc. obłożenia,

- Widownia na obiektach 
sportowych – maksymalnie 50 
proc. obłożenia.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Od początku pandemii SAR-

S-CoV-2 do 7 czerwca liczba 
wszystkich przypadków zakażeń 
w województwie podlaskim wyno-
si 69319. Oznacza to, że w naszym 
regionie odnotowano 2,41 proc. 
wszystkich zakażeń koronawirusem 
w Polsce. Jak wynika z danych Mini-
sterstwa Zdrowia łączna liczba zgo-
nów w woj. podlaskim spowodo-
wanych zakażeniem Covid-19, od 
początku epidemii, wynosi 2075. 
Oznacza to, że w naszym regionie 
odnotowano 2,78 proc. wszystkich 
zgonów spowodowanych korona-
wirusem. Ponadto 740 osób w wo-
jewództwie podlaskim znajduje się 
na kwarantannie. W Łomży 42, na-
tomiast w powiecie 21. 

Liczba dostępnych łóżek 
szpitalnych dla pacjentów z CO-
VID-19 w województwie pod-
laskim na tę chwilę wynosi 619, 
z czego zajętych jest 80, co ozna-
cza, iż wolnych mamy 539 łóżek. 
Z kolei liczba dostępnych respi-
ratorów w naszym wojewódz-
twie wynosi 54. Zajętych jest 10, 
a wolnych 44. 

Już 764 472 osoby w woje-
wództwie podlaskim zaszcze-
pione zostały pierwszą dawką 
szczepionki przeciwko Covid-19. 
Drugą dawkę przyjęło natomiast 
308 264osób.  

Stan epidemii. Obostrzenia na wakacje. Są duże zmiany
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W dniach 18 i 19 czerwca o godz. 18:30 
w Hali Kultury swoją premierę będzie 
miał spektakl z pogranicza tańca i te-
atru pt. "SELF ID". Przygotowany zo-
stał przez Movement Direction (Anna 
Sawicka-Hodun, Agnieszka Konopka) 
we współpracy z BK STEP Tancerze: 
Natalią Kisiel, Sylwią Kwiatkowską, 
Natalią Iwaniuk, Julią Jakubiak, Mają 
Dymczyk i Magdaleną Zubrycką. Ze 

względu na obostrzenia sanitarne 
obowiązuje telefoniczna rezerwacja 
miejsc – tel. 86 2156887.

SELF ID przeprowadza nas 
przez pewien proces umieszcza-
nia i definiowania zarówno siebie, 
jak i innych w pewnej przestrze-
ni, pewnym obrazie. Tancerze 
wykorzystując swój potencjał 
ruchowy oraz doświadczenie 

taneczne inspirują znaczenia-
mi. Tożsamość jest wizją wła-
snej osoby jaką każdy człowiek 
ma względem siebie i otoczenia. 
Składają się na to właściwości 
wyglądu, psychiki, zachowania 
się z punktu widzenia odrębno-
ści i niepowtarzalności u innych. 

Tak samo jest z ciałem, które 
posiada pewnego rodzaju toż-

samość ruchową, która komu-
nikuje, mówi, odbiera i prze-
kazuje. Spektakl SELF ID to 
podróż przez relację z ruchem 
scenicznym względem siebie 
i względem innych – jest za-
leżnością, podobieństwami jak 
i przeciwnościami. Spektakl 
w dużej mierze pozostawia wi-
dzowi przestrzeń do własnej 
interpretacji, do poszukiwania 
własnej identyfikacji obrazu 

ruchowego. Przedsięwzięcie to 
można nazwać swoistym ekspe-
rymentem, gdyż po raz pierw-
szy zderzą się ze sobą tak różne 
osobowości, doświadczenia ar-
tystyczne i koncepcje ruchowe. 
Do realizacji projektu zostali za-
angażowani doświadczeni łom-
żyńscy tancerze uliczni z BK 
STEP STUDIO we współpracy 
z działalnością artystyczną MO-
VEMENT DIRECTION.

po godzinach

Obecność na rozkaz diabła  
w Kinie Millenium w Łomży.  
Do tego Piotruś Królik  
na gigancie oraz Tom i Jerry

Repertuar   
18 czerwca – 24 czerwca 2021

Piątek  18 czerwca
Duża sala: Piotruś Królik 2 na gi-
gancie - godz. 15:30 i 17:00, Mina-
ri - godz. 18:30, W jak morderstwo 
-  godz. 20:45,
Mała sala: Tom and Jerry -  
godz.15:30 i 17:45, Obecność 3 na 
rozkaz diabła - godz. 20:00.

Sobota 19 czerwca
Duża sala:  Piotruś Królik 2 na gi-
gancie - godz. 10:00, 12:00, 14:00 

i 16:00, Minari- godz. 18:00,  W jak 
morderstwo -  godz. 20:30,
Mała sala:  Tom and Jerry -  
godz.12:00, 14:00 i 16:00, Druga po-
łowa- godz. 18:00, Obecność 3 na 
rozkaz diabła-godz. 20:00,

Niedziela 20 czerwca
Duża sala:  Piotruś Królik 2 na gi-

gancie - godz. 10:00, 12:00, 14:00 
i 16:00, Minari- godz. 18:00,  W jak 
morderstwo -  godz. 20:30,
Mała sala:  Tom and Jerry -  
godz.12:00, 14:00 i 16:00, Druga po-
łowa- godz. 18:00, Obecność 3 na 
rozkaz diabła - godz. 20:00,

Poniedziałek  21 czerwca
Duża sala: Piotruś Królik 2 na gi-
gancie - godz. 15:30 i 17:00, Mina-
ri - godz. 18:30, W jak morderstwo 
-  godz. 20:45,
Mała sala: Tom and Jerry -  
godz.15:30 i 17:45, Obecność 3 na 
rozkaz diabła - godz. 20:00.

Wtorek  22 czerwca
Duża sala: Piotruś Królik 2 na gi-
gancie - godz. 15:30 i 17:00, Mina-
ri - godz. 18:30, W jak morderstwo 
-  godz. 20:45,
Mała sala: Tom and Jerry -  
godz.15:30 i 17:45, Obecność 3 na 
rozkaz diabła - godz. 20:00.

Środa 23 czerwca
Duża sala: Piotruś Królik 2 na gi-
gancie - godz. 15:30 i 17:00, Mina-
ri - godz. 18:30, W jak morderstwo 
-  godz. 20:45,
Mała sala: Tom and Jerry -  
godz.15:30 i 17:45, Obecność 3 na 
rozkaz diabła - godz. 20:00.

Czwartek 23 czerwca
Duża sala: Piotruś Królik 2 na gigancie - 
godz. 15:30 i 17:00, Minari - godz. 18:30, 
W jak morderstwo -  godz. 20:45,
Mała sala: Tom and Jerry -  
godz.15:30 i 17:45, Obecność 3 na 
rozkaz diabła - godz. 20:00.

Spotkanie autorskie  
z Marcinem Gryglikiem

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży zaprasza na spotkanie au-
torskie z  Marcinem Gryglikiem.  Urodzony w Łomży, z wykształce-
nia dziennikarz, zadebiutował w 2010 roku opowiadaniem "Kot" za-
mieszczonym w czasopiśmie Science Fiction, Fantasy & Horror.

W 2016 roku do księgarń trafiła jego pierwsza powieść grozy 
"Chwile ostateczne", cztery lata później pierwszy kryminał "Irma". 
Spotkanie autorskie poprowadzi znana łomżyńska dziennikarka Mar-
lena Siok.

Zapraszamy serdecznie 17 czerwca (czwartek)  na godz. 18.00 do 
Hali Kultury (wejście od Starego Rynku, sala widowiskowa na parte-
rze).

Obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

SELF ID w Hali Kultury
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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. 

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.

Tanio sprzedam pianino Białoruś, wersal-
kę, regał oraz wyposażenie domu. 
Tel. 502 288 930.

Kawaler bez nałogów pozna panią 
w wieku ok 60 lat do życia we dwoje. 
Tel. 799 085 390.

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. 

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

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.

Do wynajęcia lokal po My Center  
Al. Legionów 60 B obok Żabki.  

Tel. 512 560 894.

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 dekarskie- Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, mon-
taż okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 
508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypoży-
czalnia sprzętu budowlanego i ogrod-
niczego: -młoty wyburzeniowe i inne 
-zagęszczarki 
–rusztowania, 
piły spalino-
we - 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 

Altany ogrodowe komplet na 10 osób ze 
stołem i ławkami 9 tys. huśtawki ogro-
dowe,1500 zł robimy tylko z bali, solidne 
z gwarancją, zatrudnie na produkcje mo-
zliwość zakwaterowania. 
Tel. 535-480-220.

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, muzyka 
romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżudli”. Gwa-
rancja 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.

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

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

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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O wiele za szybko  
w obszarze zabudowanym 

23-latek pędził przez Zbójną 139 kilometrów na godzinę. To nie jedyny kierują-
cy, któremu w zeszłym tygodniu policjanci z łomżyńskiej drogówki zatrzymali 
prawo jazdy. Miejsca kontroli drogowej zostały wskazane przez internautów 
na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci przypominają, że nad-
mierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.

W miniony czwartek (10 czerwca), policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego w Łomży sprawdzali prędkość kierujących na drogach na-
szego powiatu. Tuż przed 18, w Zbójnej zatrzymali do kontroli vol-
kswagena. Jego kierowca jechał z prędkością aż o 89 kilometrów na 
godzinę większą niż dopuszczalna w obszarze zabudowanym. Wy-
przedzał na skrzyżowaniu i na przejściu dla pieszych. 23-latek stracił 
uprawnienia do kierowania na najblizsze 3 miesiace, a za popełnio-
ne wykroczenia został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 
złotych.

Niespełna godzinę później, tym razem przy punkcie kontrolnym 
zlokalizowanym w Nowych Kupiskach zatrzymana została kierująca 
renaultem. Jadąca tamtędy kobieta przekroczyła dopuszczalną pręd-
kość o 51 kilometrów na godzinę. 40-latka straciła prawo jazdy. Zosta-
ła też ukarana mandatem.

Te miejsca wskazywane były przez internautów na Krajowej Ma-
pie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Miś z Misją. 
Pomoże dziecku 

zminimalizować stres 
podczas zdarzenia 

drogowego 

Łomżyńscy policjanci otrzymali kilkadziesiąt pluszowych zaba-
wek, które trafią do dzieci, aby łagodzić nieprzyjemne skutki 
zdarzeń drogowych.

Dyrektor łomżyńskiego Caritas przekazał łom-
żyńskim policjantom kilkadziesiąt pluszowych zaba-
wek. Te sympatyczne pluszowe stworki trafiać będą 
do dzieci – uczestników zdarzeń drogowych, aby po-
cieszać i pomagać im w tego typu stresujących sytu-
acjach. Komendant Miejski Policji w Łomży odbie-
rając Misie z Misją podkreślał, jak ważne są działania 
minimalizujące stres dziecka pojawiający się przy zda-
rzeniach drogowych.

- Takie sytuacje zdarzają się nawet przy niegroźnych 
stłuczkach. Misie, które otrzymaliśmy są cudne ... ale oby 
jak najmniej były potrzebne – mówił inspektor Krzysztof 
Woźniewski , Komendant Miejski Policji w Łomży.

Zatrzymany  
za kradzież  

z włamaniem 
Kryminalni z łomżyńskiej komendy 
zatrzymali 30-latka podejrzanego 
o włamanie do mieszkania. Łupem 
włamywacza padła biżuteria. Po-
krzywdzeni oszacowali straty na po-
nad 9 tysięcy złotych. Funkcjonariu-
sze odzyskali skradzione przedmioty. 
Mieszkaniec Łomży usłyszał już za-
rzut. Za kradzież z włamaniem grozi 
kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W minionym tygodniu do 
łomżyńskiej policji wpłynęło 
zawiadomienie o włamaniu do 
jednego z mieszkań na osiedlu 
Armii Krajowej. Łupem włamy-
wacza padła biżuteria. Okazało 
się, że sąsiadem pokrzywdzo-
nych jest dobrze znany poli-
cjantom ze swojej przestępczej 
działalności 30-latek. Mundu-
rowi w jednym z lombardów 
zabezpieczyli część skradzio-
nych przedmiotów. Policjanci 
ustalili, że sprzedał je właśnie 
podejrzewany 30-latek. Nie-
spełna dwie godziny później, 

na jednej z ulic miasta, 
mundurowi zatrzyma-
li mężczyznę. 30-latek 
nie zdziwił się zatrzy-
maniem. Bardzo szyb-
ko okazało się też, że 
złota ozdoba na jego 
szyi pochodzi z kra-
dzieży z włamaniem. 

30-latek w szczegółach opowie-
dział mundurowym o swoim 
"skoku". Mówił, że doskonale 
wiedział, że jego sąsiedzi wy-
szli z mieszkania. Wybił młot-
kiem dziurę w drzwiach balko-
nowych i wszedł do wnętrza 
mieszkania. Nie przeszkadzał 
mu nawet fakt, że mieszkania 
usytuowane są na 3 piętrze. 
Przy zatrzymanym, kryminalni 
znaleźli również gotówkę i po-
nad gram substancji odurzają-
cej. Mieszkaniec Łomży od razu 
trafił do policyjnego aresztu.

Zgromadzony przez łomżyń-
skich śledczych materiał dowo-
dowy pozwolił na przedstawie-
nie 30–latkowi zarzutu kradzieży 
z włamaniem, za co zgodnie z Ko-
deksem karnym grozi kara do 10 
lat pozbawienia wolności. Mun-
durowi nie wykluczają rozszerze-
nia zarzutów w związku z posia-
daniem środków odurzających.

Na ryby  
z amfetaminą 

38-latek wpadł w ręce policjantów podczas 
wędkowania. Mężczyzna posiadał przy so-
bie narkotyki. Mieszkaniec Łomży usłyszał 
już zarzut. Zgodnie z Ustawą o przeciwdzia-
łaniu narkomanii za to przestępstwo grozi 
kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policyjni wodniacy patrolujący Na-
rew  jak zwykle kontrolowali wędka-
rzy pod kątem posiadania zezwoleń. 
W pewnym momencie mundurowi 
zauważyli dwóch mężczyzn przygoto-
wujących się do połowu. Gdy funkcjo-

nariusze do nich podeszli, starszy 
z wędkarzy chciał odejść, tłuma-
cząc się pilną potrzebą fizjologicz-
ną. Bardzo szybko okazało się, co 
tak naprawdę zmuszało mężczyznę 
do oddalenia się. W bluzie 38–latka 
mundurowi znaleźli zawiniątko fo-
liowe z białym proszkiem. Wstępne 
badanie narkotesterem wykazało, że 
zabezpieczona substancja to amfe-
tamina. 

Mieszkaniec Łomży jeszcze tego 
samego dnia usłyszał zarzut. Zgod-
nie z Ustawą o przeciwdziałaniu 
narkomanii za to przestępstwo grozi 
kara do 3 lat pozbawienia wolności.
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Rekordy na bieżni, ale też rekordy 
logistyczno - organizacyjne bije Klub 
Sportowy PREFBET-SONAROL. 

- Nigdy do tej pory nie zda-
rzyło się, abyśmy wzięli udział 
w tak dużej liczbie zawodów 
w jeden weekend. Nasi zawod-
nicy dosłownie rozjechali się po 
Polsce. W sumie było to siedem 
startów, na Pomorzu, w górach, 
na zachodzie, wschodzie  i w cen-
trum oraz w stolicy naszego kra-
ju- relacjonuje prezes klubu An-
drzej Korytkowski. 

Zaczyna jednak od wydarze-
nia międzynarodowego.  

- Najważniejszy dla nas start 
odbył się w Wielkiej Brytanii, 
a konkretnie w Birmingham na 
Pucharze Europy na 10 000 me-
trów - mówi Andrzej Korytkow-
ski. - Podczas tych zawodów 
drużyna Polek, w której składzie 
biegła reprezentantka KS Pre-
fbet-Sonarol Iwona Bernardelli, 
wywalczyła brązowe medale. Po-
mimo zdobycia medalu Iwona 
będzie niezbyt miło wspominać 
pobyt na wyspach ponieważ na 
skutek nie do końca rozpoznane-
go bólu jamy brzusznej oraz go-
rączki nie przespała nocy przed 
startem, a po zakończonym biegu 
była obowiązkowa wizyta w ka-
retce i następnie w szpitalu. Rów-
nież do zawodów przystąpiła na 
własną odpowiedzialność. W ta-
kich okolicznościach ukończenie 
biegu i jej czas 34:49,77 należy 

uznać za bardzo dobry wynik – 
przyznaje Andrzej Korytkowski.

Jak wylicza, świetny występ 
w Lublinie podczas PKO Pół-
maraton Solidarności zanotowali 
Ewa Jagielska i Przemysław Dą-
browski. 

- Ewa zwyciężyła z czasem 
1:17,22, a Przemek wywalczył 
drugą lokatę uzyskując na pagór-
kowatej trasie 1:08,01. Biegało 
88 kobiet ora 369 mężczyzn.

W Łodzi podczas Memo-
riału redaktora Ludwika Szu-
mlewskiego Beata Trzonkowska 
po rzucie dyskiem na odległość 
48,95 m stanęła na najniższym 
stopniu podium.

Niezawodny Piotr Łobodziń-
ski wraz z żoną Iwoną Wicha, tym 

razem odwiedzili Podhale, a kon-
kretnie miejscowość Murzasichle, 
gdzie w Sichlańskiej Piętnastce tj, 
czyli biegu górskim w stylu anglo-
saskim (różnica wzniesień 600 m) 
Piotr zwyciężył w gronie 64. za-
wodników, natomiast Iwona wśród 
26. pań wywalczyła trzecią lokatę.

Na Pomorzu, a konkretnie 
w Pelplinie w Biegach Papieskich 
na dystansie 10 kilometrów zwy-
ciężył Mateusz Niemczyk. W za-
wodach wzięło udział 240 osób.

Warszawę na miejsce star-
tu obrała Monika Nawrat, która 
podczas 38. Biegu Chomiczów-
ki wywalczyła 3. lokatę z czasem 
59,09. Bieg ukończyło 64 pań.

W okolicach miejscowości 
Gorzewo pod nazwą ,,Rykowi-

sko Ultra Trail” odbył się bieg 
na dystansie 36,6 km, w którym 
drugą lokatę zajęła Monika Byt-
nar-Kwiatkowska.

- Kolejne miejsce, które od-
wiedziliśmy to Piaseczno i Me-
moriał trenera Sławomira Ro-
słonia. Na tych zawodach Dawid 
Likwiarz ubiegłoroczny mistrz 
Polski juniorów na 1500 metrów 
na tym samym dystansie pobił 
o 4 sekundy rekord życiowy, wy-
kręcając czas 3:58,08 sekund – 
opowiada prezes i szkoleniowiec 
KS Prefbet-Sonarol.

Ostatnie zawody to dwudnio-
we Mistrzostwa Polski Zrzesze-
nia LZS rozegrane w Słubicach. 

-Na tych zawodach co praw-
da nie wywalczyliśmy meda-

lu, ale siedmiokrotnie byliśmy 
w finałach, z czego aż trzy razy 
tuż za podium. Na szczególną 
pochwałę zasługuje Paweł Dą-
browski, który poprawił rekord 
życiowy o 25 setnych uzysku-
jąc czas 10.91( trzeci wynik 
w historii Łomży) i minimum 
na Mistrzostwa Polski juniorów. 
Również awans na mistrzostwa, 
ale juniorów młodszych uzyska-
ła Wiktoria Grabowska debiu-
tująca na 1500 m z przeszkoda-
mi. Jej czas to 5:28,88. Martyna 
Krawczyńska natomiast po raz 
kolejny potwierdziła minimum, 
uzyskując swój najlepszy wynik 
w sezonie 2:13,65 na 800 m – 
podsumowuje Andrzej Koryt-
kowski. 

Intensywny 
czerwiec 

szachistów
Czerwiec to miesiąc, w którym po 
długiej przerwie spowodowanej pan-
demią, powróciło wiele turniejów dla 
miłośników królewskiej gry. 

Podopieczna Akademii Sza-
chowej Sobocińscy - Malwina 
Szewczyk, wywalczyła II miejsce 
w Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Niesłyszących w Szachach 
Klasycznych Kobiet. Zawody 
rozgrywane były w dniach 2-6 
czerwca w Rybniku. Tym samym 
uzyskała nominację do reprezen-
towania Polski na I Mistrzostwach 
Europy ICCD w szachach szyb-
kich i błyskawicznych, które zosta-
ną rozegrane w Cordobie (Hisz-
pania) wiosną 2022 r. Wcześniej, 
bo w październiku 2021 roku, 
Malwinę, uczennicę łomżyńskie-
go Ekonomika, czekają zmagania 
na Mistrzostwach Europy ICCD 
w szachach klasycznych w Am-
sterdamie (Holandia).

Również młodsi zawodnicy 
Akademii, być może następcy 
Malwiny, podczas weekendu mo-
gli spróbować swoich sił w bar-

dzo silnie obsadzonym turnieju. 
W dniach 4-6 czerwca w Wasil-
kowie zostały rozegrane XXIII 
Mistrzostwach Województwa 
Podlaskiego do lat 18. Startowało 
prawie 130 zawodników w dwu-
nastu kategoriach wiekowych 
z całego województwa. Drużyna 
Akademii Szachowej Sobocińscy 
to: Maja Szewczyk (SP 9) D08 - 

5 miejsce, Anna Dziewa (SP 10) 
D12 - 8 miejsce, Filip Chaberek 
(SP 2) C08 - 15 miejsce, Wojtek 
Zabielski (SP 10) C08 - 16 miej-
sce, Paweł Taraszkowski (SP 9) 
C10 - 17 miejsce, Bartek Strą-
czyński (SP 10) C10 - 18 miej-
sce, Mateusz Such-Kaczanowicz 
(SP 4) C14 - 19 miejsce. Zawod-
nicy wrócili z zawodów z jeszcze 

większym zapałem do treningów 
i motywacją do pogłębiania tajni-
ków królewskiej gry. 

A już wkrótce będziemy mogli 
poinformować o wynikach kolej-
nych turniejów: Indywidualnych 
Powiatowych Mistrzostw Zrze-
szenia LZS Łomża w szachach 
oraz Powiatowego Turnieju Sza-
chowego LZS o „Złotą Wieżę”. 

Również w czerwcu (22.06) 
dla wszystkich najmłodszych 
miłośników szachów planowany 
jest Turniej z Okazji Dnia Dziec-
ka i Zakończenia Roku Szkolne-
go. Wszelkie szczegółowe infor-
macje o zawodach jaki i zapisach 
można znaleźć na profilu FB:   
https://pl-pl.facebook.com/
AkademiaSzachowaSobocinscy.

Jeden weekend – dziewięć imprez



24 reklama BIURO REKLAMY :: TEL. 862 167 444

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

3aktualności

PODLASKI UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU
we współpracy z
PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ 
SZKOŁĄ INFORMATYKI  
i PRZEDIĘBIORCZOŚCI  
w Łomży  
zaprasza seniorów 60+ do 
zgłaszania się do projektu: 
„Akademia Zdrowego 
Seniora”.

BEZPŁATNE szkolenia odbywać się będą  
od czerwca do września 2021.  
Miejsce: Pensjonat Jędrusiowa Dolina,  
ul. Stawiskowska 59, 18-421 PIĄTNICA.

TEMATY SZKOLEŃ:
MODUŁ I: Profilaktyka zdrowotna seniorów 
i chorób cywilizacyjnych
MODUŁ II: Dietetyka i zdrowe odżywianie
MODUŁ III: Opieka Geriatryczna i stan 
psychofizyczny seniorów
MODUŁ IV: Wpływ zajęć sportowych 
i aktywności fizycznej na stan zdrowia osób 
starszych
MODUŁ V: Zasady higieny i bezpieczeństwa 
w dobie wirusa SARS-COV
MODUŁ VI: Korzystanie z narzędzi 
cyfrowych w czasie pandemii

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 (chętni z Łomży i pow. 
łomżyńskiego).

Zambrów, ul. Fabryczna 3 lok. 121,  
Ewa ŚLESIŃSKA tel. 507 798 165  
(chętni z pow. zambrowskiego).
Kolno, ul. 11 Listopada 1 lok. 15,  
Krystyna JANKOWSKA tel. 661 021 171  
(chętni z pow. kolneńskiego i grajewskiego).

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

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

507 065 957
lomza.szkolenia@gmail.com

Łomża, 
budynek NOT ŁOMŻA 

ul. Polowa 45 
(na parterze)


