
To była wielka fiesta sportu, 
muzyki i z dozą ostrożności moż-
na powiedzieć, że słońca także. 
A mowa o pierwszym w histo-
rii Łomży turnieju piłki ręcznej 
w odmianie plażowej. Na bo-
iskach łomżyńskiej muszli kon-
certowej, które przygotowano 
przywożąc 700 ton piasku, od 2 
do 4 lipca zmierzyło się 20 dru-
żyn z całej Polski. Rozegrały one 
w sumie 57 meczów. Publiczność 
dopisała, pogoda również - choć 

samo uhonorowanie zwycięzców 
odbyło się już w strugach desz-
czu. Łomżyniacy, ale nie tylko, 
nie zawiedli i gromko podzięko-
wali za sportowe emocje. Okaza-
ły puchar drugiego tegorocznego 
turnieju z cyklu PGNiG Summer 
Superligi wznieśli zawodnicy 
i zawodniczki klubu BHT GRU 
JUKO Piotrków Trybunalski.

- Czujemy się rewelacyjnie, 
tak jak na zwyciężczynie przysta-
ło – mówiła tuż po zejściu z bo-

iska po wygranym meczu Sylwia 
Bartkowiak z BHT GRU JUKO 
Piotrków Trybunalski. - Mecze fi-
nałowe zawsze są trudniejsze, bo 
wiążą się z nimi dodatkowe emo-
cje. Drżą ręce i trudno zebrać my-
śli. Niemniej jednak udało się i tu 
w Łomży bawiłyśmy się świetnie. 
Miejsce jest rewelacyjne i mamy 
nadzieję, że PGNiG Summer Su-
perliga zagości tu jeszcze nieje-
den raz – podkreślała zawodnicz-
ka zwycięskiej drużyny.

Nieco trudniejszą walkę 
o zwycięstwo musiały stoczyć 
drużyny męskie, którym przyszło 
grać w strugach deszczu.  

- W takich warunkach trudno 
jest opanować piłkę i to było wi-
dać. 

Via Carpatia, czyli kluczowy 
korytarz transportowy łączący 
Europę Północną i Południo-
wą, to szlak, na który szcze-
gólną nadzieję ma wschodnia 
część kraju. 

Stanowić ma niezwykle wygodne 
połączenie Suwałk, Białegostoku, Lu-
blina, Rzeszowa i Krosna. To również 
trasa, która połączy Kłajpedę na Litwie 
z Salonikami w Grecji, czyli polskie 
i litewskie nadbałtyckie porty z tymi 
na południu Europy. Dzisiaj szlak Via 
Carpatia – częściowo już dostępny, 
a częściowo realizowany i projektowa-
ny – liczy kilka tysięcy kilometrów. Na 
terenie Polski to trasa, której łączną dłu-

gość szacuje się na około 700 km. Na 
terenie Polski w skład szlaku drogowe-
go Via Carpatia wchodzą odcinki dróg 
ekspresowych S61, S16, S19 pomiędzy 
miejscowościami Budzisko (granica 
państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lu-
blin, Rzeszów, Barwinek (granica pań-
stwa). Dotychczas w ramach szlaku Via 
Carpatia w Polsce do użytkowania od-
dano: obwodnicę Suwałk, obwodnicę 
Augustowa oraz jednojezdniowe ob-
wodnice Kocka i Woli Skromowskiej 
oraz Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu 
drogi ekspresowej S19, zachodnią ob-
wodnicę Lublina w ciągu S19, a także 
trasę Sokołów Małopolski - Stobierna - 
Rzeszów Południe. W sumie to odcinki 
o łącznej długości 75,3 km. 
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VIA CARPATIA PRZEZ ZAMBRÓW I ŁOMŻĘ
Ochrońmy cenne przyrodniczo tereny 

i wzmocnijmy gospodarczo Łomżę  
– mówi poseł Lech Antoni Kołakowski

Wielka fiesta sportu i muzyki, czyli PGNiG Summer Superliga w Łomży za nami 
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Zasłużony dla Polski w wielu dzie-
dzinach ród Lutosławskich i Roman 
Dmowski będą mieli swoje szczególne 
miejsce w Drozdowie. Jak zapowie-
dział starosta łomżyński Lech Marek 
Szabłowski, w dworze należącym nie-
gdyś do rodziny Lutosławskich i w któ-
rym ostatni okres życia spędził Roman 
Dmowski, powstanie poświęcone im 
muzeum. 

Informację  tę starosta prze-
kazał podczas spotkania „Histo-
ria Niepodległości” zorganizo-
wanego w Muzeum Przyrody 
– Dworze Lutosławskich w Droz-
dowie w 102. rocznicę podpisa-
nia Traktatu Wersalskiego, który 
kończył pierwszą wojnę świato-
wą i potwierdzał odrodzenie nie-
podległej Polski. 

Wśród uczestników spo-
tkania powitanych przez Annę 
Archacką, dyrektor Muzeum 
Przyrody – Dworu Lutosław-
skich, byli m. in. Adam An-
druszkiewicz, wiceminister 
w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów, Dariusz Piontkowski, 
wiceminister edukacji , sena-
tor Marek Adam Komorowski, 
poseł Lech Antoni Kołakow-
ski, wicewojewoda Tomasz Ma-
dras, samorządowcy powiatu 
łomżyńskiego i tworzących go 
gmin, przedstawiciele wojska, 
środowisk naukowych i kultu-
ralnych, a także Marta Nikle-
wicz-Dworak, wnuczka Ma-
rii Niklewicz z Lutosławskich 
i Mieczysława Niklewicza, któ-
rzy gościli Romana Dmowskie-
go w ostatnim okresie jego ży-
cia. Honory gospodarzy pełnili 
starosta Lech Marek Szabłow-
ski i wicestarosta Maria Dzie-
końska.

- Co łączy salę lustrzaną Pała-
cu Wersalskiego z dworem rodzi-
ny Lutosławskich w Drozdowie? 
To patriotyzm najwyższej pró-
by prezentowany przez Romana 
Dmowskiego i jego przyjaciół, 
mieszkańców tego dworu, którzy 
od pokoleń służyli Polsce. Chce-
my w tym dniu zainicjować nowy 

projekt polegający na utworze-
niu nowej instytucji kultury po-
wiatu  łomżyńskiego, czyli prze-
kształceniu Muzeum Przyrody 
w Muzeum Rodu Lutosław-
skich i Romana Dmowskiego, ale 
z zachowaniem również dorobku 
przyrodniczego placówki. Jako 
władze powiatu, w którego posia-
daniu znajduje się to niezwykłe 
miejsce, czujemy się szczególnie 
zobligowani do niesienia świa-
dectwa wolności, patriotyzmu 
oraz krzewienia historii - mówił 
starosta Lech Marek Szabłowski.  

Jak poinformował, starostwo 
zgromadziło już na tworzenie 
nowej placówki  fundusze w wy-
sokości około 5 milionów zło-
tych z różnych źródeł. Podstawą 
jest Rządowy Fundusz Inwesty-
cji Lokalnych (RFIL), a są także 
środki Funduszu Patriotycznego, 
który jest w gestii Instytutu Dzie-
dzictwa Myśli Narodowej imie-
nia Romana Dmowskiego i Igna-

cego Jana Paderewskiego.
Zanim jednak uczestnicy spo-

tkania bliżej zapoznali się z przy-
gotowaniami od otwarcia nowej 
placówki, królowała historia.

- Cieszę się, że to miejsce jest 
tak biało-czerwone, tak emanuje 
polskością - mówił wiceminister 
Adam Andruszkiewicz. 

Na ręce starosty i wicestarosty 
przekazał symboliczny czek na 4 
miliony złotych z RFIL, a w re-
wanżu otrzymał grafikę przedsta-
wiającą dwór w Drozdowie 

- Potrzebujemy takich mate-
rialnych śladów, dowodów obec-
ności wielkich osób czy wielkich 
idei i cieszę się, że tu w pobliżu 
Łomży, gdzie Ruch Narodowy 
miał swoich wielu zwolenników, 
takie Muzeum powstanie – pod-
kreślał wiceminister edukacji 
i nauki Dariusz Piontkowski.

Podobne refleksje zawarli 
w swoich wystąpieniach także se-
nator Marek Adam Komorowski 

i poseł Lech Antoni Kołakowski.  
- W skromnym Drozdowie, 

w sercu Ziemi Łomżyńskiej, do-
tykamy kawałka historii. Mamy 
szczęście, że w tym miejscu losy 
swoje związał z nami Roman 
Dmowski – powiedział wicewo-
jewoda Tomasz Madras.

Obszernie o Traktacie Wer-
salskim i roli jaką odegrali 
w tworzeniu dokumentu Roman 
Dmowski i Ignacy Jan Paderew-
ski mówił profesor Jan Żaryn, 
dyrektor Instytutu Dziedzictwa 
Myśli Narodowej im. Romana 
Dmowskiego i Ignacego Jana Pa-
derewskiego.

- To głównie dzięki nim Pol-
ska znalazła się w gronie państw, 
które wygrały pierwszą wojnę 
światową. To swoisty fenomen 
- gdy trwała wojna nie mieli-
śmy jeszcze swojego państwa. 
Za sprawą takich osobowości 
jak Ignacy Jan Paderewski i Ro-
man Dmowski byliśmy stroną 
wpływającą nie tylko na sprawy 
polskie, ale na cały przebieg ro-
kowań – stwierdził profesor Jan 
Żaryn.

Mówił o talentach dyploma-
tycznych i językowych Roma-
na Dmowskiego, które zjednały 
mu szacunek (choć nie zawsze 
sympatię) przedstawicieli in-
nych państw przy „wersalskim 
stole”. O Ignacym Janie Pade-
rewskim, który swoją świato-
wą sławę i popularność wyko-
rzystywał wyłącznie do walki 
o sprawy polskie. Zapowiedział 
współpracę kierowanego przez 
siebie Instytutu z łomżyńskim 
Starostwem przy tworzeniu no-
wego muzeum, a w imieniu mi-
nistra kultury, wicepremiera Pio-
tra Glińskiego, także możliwość 
przyjęcia przez ministerstwo roli 

podmiotu współprowadzącego 
placówkę.    

Projekt tworzenia Ośrodka 
Historyczno - Przyrodniczego, 
Muzeum Rodziny Lutosławskich 
i Romana Dmowskiego w Droz-
dowie przybliżyła wicestarosta 
Maria Dziekońska 

- Naszym celem jest jak naj-
wyższa dbałość o całe dzie-
dzictwo tego miejsca, które ma 
ogromny potencjał przez powią-
zanie niezwykłych dokonań rodu 
Lutosławskich, wśród których 
wybyli wybitni chemicy, rolnicy, 
ekonomiści, politycy, duchowni, 
naukowcy, artyści z postacią Ro-
mana Dmowskiego, ale także za 
sprawą przyrody doliny Narwi  - 
mówiła Maria Dziekońska. 

Zasadnicza część koncepcji 
Ośrodka Historyczno - Przyrod-
niczego, Muzeum Rodziny Lu-
tosławskich i Romana Dmow-
skiego. polega na przeznaczeniu 
całego dworu (jego części zie-
miańskiej i willowej) na potrze-
by ekspozycji i wydarzeń  zwią-
zanych z rodziną Lutosławskich 
i Romanem Dmowskim. Zbiory 
i ekspozycje przyrodnicze znaj-
dą swoje miejsce w rozbudowa-
nej części muzeum,  kilkadziesiąt 
metrów od zabytkowego dworu. 
Starosta Lech Marek Szabłow-
ski, dziękując rządowi i wszyst-
kim sprzymierzeńcom, wyraził 
nadzieję, że całe przedsięwzięcie 
będzie możliwe do sfinalizowa-
nia pod koniec przyszłego roku. 

List do  organizatorów 
i uczestników skierował Marek 
Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego.     

- Z radością przyjmuję ideę 
utworzenia w Drozdowie Ośrod-
ka Historyczno - Przyrodniczego, 
Muzeum Rodziny Lutosławskich 
i Romana Dmowskiego. Jestem 
przekonany, że jego istnienie bę-
dzie wspaniałą formułą krzewie-
nia dorobku historycznego tego 
wielkiego polskiego polityka 
i działacza niepodległościowego. 
A jednocześnie przyczyni się do 
szerokiego upowszechnienia do-
konań wielu przedstawicieli nie-
zwykle patriotycznej rodziny Lu-
tosławskich. Życzę, aby dzisiejsze 
spotkanie było niegasnącą inspi-
racją do podejmowania  przez 
jego organizatorów kolejnych 
działań, promujących wspaniale 
tradycje Ziemie Łomżyńskiej na 
tle historii całego naszego kra-
ju - list podpisany przez  Marka 
Olbrysia odczytał Mariusz Rytel 
z Biura Sejmiku UMWP.

Na zakończenie wydarzenia 
w Drozdowie zaprezentował się 
uczestnikom zespół BioAcoustic, 
a znakomity aktor Jerzy Zelnik 
przeczytał kilka listów (część 
dotąd niepublikowanych), jakie 
wymieniali miedzy sobą Roman 
Dmowski oraz Mieczysław i Ma-
ria (Manita) Niklewiczowie.    
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W Drozdowie powstanie 
muzeum wielkich Polaków 

„Jedynie serce Matki uczuciem zawsze tchnie
Jedynie serce Matki o wszystkim dobrze wie
Dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie
A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć…"

JACKOWI PIORUNKOWI i ROBERTOWI PIORUNKOWI  
        oraz ich najbliższym
         z powodu śmierci

       MAMY
       wyrazy głębokiego współczucia składa

              Artur Filipkowski
                 z pracownikami  Grupy Medialnej Narew
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Wysoka pozycja Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży w prestiżowym rankingu 
pisma „Perspektywy”. Uczelnia zajęła 
trzecie miejsce w kraju wśród publicz-
nych uczelni zawodowych. 

- Bardzo mnie cieszy ten suk-
ces – mówi prof. Dariusz Suro-
wik, rektor PWSIiP. – Świadczy 
on o tym, że jesteśmy jednostką 
rozpoznawalną zarówno w regio-
nie, jak i kraju, a wśród uczelni 
zawodowych mamy już ugrunto-
waną pozycję. Gratuluję wszyst-
kim pracownikom i studentom. 
Jestem dumny z naszej wspólno-
ty akademickiej – dodaje.

Ranking Szkół Wyższych or-
ganizowany jest przez „Perspek-
tywy” po raz 22. Uwzględnia 
27 wskaźników, które składają 
się na sześć grup. PWSIiP najle-
piej wypadła w kategoriach siła 
naukowa, absolwenci na rynku 
pracy i potencjał dydaktyczny. 
W sumie zdobyła 82,2 pkt. Naj-
więcej – 100 pkt - wśród ocenia-
nych uczelni zdobyła za efek-
tywność pozyskiwania środków 
zewnętrznych. Dzięki nim 
PWSIiP realizuje projekty, któ-
re wspierają proces dydaktyczny 
poprzez zakup nowego sprzętu, 
wyposażania pracowni, jak też 
podnoszenie kwalifikacji pra-

cowników i studentów w zakre-
sie znajomości języków obcych 
czy pozyskiwania certyfikatów 
zawodowych. 

W rankingu publicznych 
uczelni zawodowych najważ-
niejszym aspektem jest pozycja 
absolwentów na rynku pracy, 
mierzona przez ogólnopolskie 
badanie Ekonomiczne Losy 

Absolwentów przeprowadza-
ne przez Ministerstwo Eduka-
cji i Nauki. Tu łomżyńska uczel-
nia otrzymała 67,76 pkt, co jest 
czwartym wynikiem w kraju. 
To ważne osiągnięcie, ponieważ 
pokazuje skuteczność dostoso-
wania oferty kształcenia do za-
potrzebowania regionalnej go-
spodarki. 

- Zawsze bierzemy pod 
uwagę potrzeby pracodawców 
– podkreśla rektor Surowik. - 
Proponowane kierunki studiów 
podyplomowych, np. transport 
drogowy, rachunkowość i fi-
nanse, cieszą się dużym powo-
dzeniem wśród studentów, co 
dowodzi, że tacy specjaliści są 
poszukiwani. Z tą właśnie inten-

cją tworzymy w tym roku nowe 
kierunki: mechatronikę oraz 
bezpieczeństwo i certyfikację 
żywności. Mamy nadzieję, że 
one również wpiszą się w zapo-
trzebowania regionu na wysoko 
wykwalifikowanych pracowni-
ków – przyznaje. 

PWSIiP w ubiegłym roku 
uplasowała się na siódmym miej-
scu w rankingu. Tegoroczna po-
zycja świadczy o stałym wzroście 
jakości kształcenia.   

- Uważamy, że jakość kształ-
cenia i badań podlega ocenie 
i właśnie dlatego od lat publiku-
jemy rankingi pomocne zarówno 
dla konkurujących ze sobą szkół 
wyższych, jak i dla kandydatów 
w wyborze najodpowiedniej-
szych studiów – mówi Waldemar 
Siwiński, prezes Fundacji Eduka-
cyjnej Perspektywy.

Ranking „Perspektyw” to je-
den z najbardziej rozbudowa-
nych i najbardziej transparent-
nych rankingów edukacyjnych 
na świecie. Jest też jednym z czte-
rech, które posiadają międzyna-
rodowy certyfikat jakości "IREG 
Approved". Jego metodologię 
opracowuje Kapituła pod prze-
wodnictwem prof. Michała Kle-
ibera, b. prezesa Polskiej Akade-
mii Nauk.

PWSIiP trzecia w kraju

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 
awansowała o 10 miejsc i zajęła 28 miejsce
w RANKINGU PERSPEKTYW 2021
„Najlepsze uczelnie niepubliczne 2021”

 Na 225 Uczelni Niepublicznych działających w Polsce WSA zajęła 28 miejsce 
awansując w porównaniu do 2020 roku o 10 miejsc.

 W gronie 50 najlepszych uczelni niepublicznych WSA jest jedyną uczelnią 
niepubliczną z województwa podlaskiego oraz regionu północno-wschodniego 

(rejon: olsztyński, ostrołęcki, siedlecki i ciechanowski)
 W poszczególnych kategoriach oceny uczelni niepublicznych WSA  

na 50 najlepszych uczelni zajmuje:
2 miejsce – wymiana studencka wyjazdy

6 miejsce – wymiana studencka przyjazdy
6 miejsce – dostępność dla studentów kadry wysoko wykwalifikowanej

18 miejsce – w kategorii absolwenci na rynku pracy  
– ekonomiczne losy absolwentów

20 miejsce – w kategorii nasycenia kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach.
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Ma być szybkim połączeniem między Mazurami, 
Podlaskiem a Mazowszem, w tym z Central-
nym Portem Komunikacyjnym, dzięki któremu 
do sieci kolejowej zostanie włączona Łomża. 
A mowa o o 140-kilometrowym odcinku nowej 
linii kolejowej nr 29: Ostrołęka - Łomża -Giżycko. 
Spółka CPK właśnie wybrała najkorzystniejszą 
ofertę w przetargu. To jedno z ośmiu rozstrzy-
ganych obecnie postępowań na prace przygo-
towawcze dla linii kolejowych CPK w różnych 
częściach Polski. 

– Inwestycje CPK pozwolą uzupeł-
nić braki w sieci kolejowej w Polsce. 
Łomża to dziś jedno z największych 
miast w kraju pozbawionych dostępu 
do kolei pasażerskiej. Po wybudowaniu 
szprychy nr 3 się to zmieni, a czas prze-
jazdu z Warszawy do Łomży wyniesie 1 
godz. 25 minut. W ten sposób zrealizują 
się cele inwestycji kolejowych CPK ta-
kie jak likwidacja wykluczenia komuni-
kacyjnego i poprawa komunikacji w re-
gionach – mówi Mikołaj Wild, prezes 
spółki CPK.

Przedmiotem postępowania jest przy-
gotowanie studium techniczno - ekono-
miczno -środowiskowego (STEŚ). Za naj-
korzystniejszą spółka CPK uznała ofertę 
złożoną przez konsorcjum spółek: Egis 
Polska, Egis Rail i JAF Geotechnika, któ-
re zaproponowało cenę 20,1 mln zł netto. 
O wyborze zdecydowały dwa czynniki: 
cena (w 70 proc.) i doświadczenie perso-
nelu (w 30 proc.).

W ramach STEŚ powstanie analiza 
przebiegów planowanej linii kolejowej 
oraz inne specjalistyczne opracowania: 
techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. 

Na ich podstawie spółka CPK wskaże pre-
ferowany przebieg linii (tzw. wariant inwe-
storski) w zakresie koniecznym do prowa-
dzenia dalszych przygotowań.

Po dopełnieniu wszystkich formalno-
ści spółka podpisze umowę z wykonaw-
cą, który na przygotowanie kluczowych 
trzech etapów STEŚ będzie miał 14 mie-
sięcy. Realizacja i rozliczenie całej umowy 
może potrwać w sumie 19 miesięcy, po-
nieważ w skład zamówienia wchodzi także 

dokumentacja geologiczna i mapy do ce-
lów projektowych.

Budowa szprychy nr 3 CPK – War-
szawa – Tłuszcz – Wyszków – Ostro-
łęka – Łomża – Pisz – Giżycko będzie 
oznaczać liczne korzyści dla pasażerów. 
Do sieci połączeń dalekobieżnych włą-
czone zostaną np. Łomża, Kolno, Pisz 
i Orzysz. Linia zapewni skrócenie prze-
jazdu z Warszawy: do Ostrołęki do go-
dziny, do Łomży do 1 godz. 15 min, do 

Kolna – półtorej godziny, do Pisza – 1 
godz. 45 min, do Orzysza do 2 godz. 
i do Giżycka do 2 godz. 15 min. Ponad-
to na dotychczasowych liniach kolejo-
wych zwiększy się przepustowość na 
potrzeby przewozów regionalnych i to-
warowych.

Według harmonogramu, pierwsze ro-
boty budowlane między Ostrołęką i Łom-
żą mają ruszyć w 2023 r. i potrwać do koń-
ca 2027 r.

Nowa linia kolejowa Ostrołęka-Łomża-Giżycko.  
Spółka CPK wybrała wykonawcę prac przygotowawczych

W województwie podlaskim 
Via Carpatia przebiegać ma przez 
Siemiatycze - Bielsk Podlaski – 
Białystok – Knyszyn – Mońki – 
Grajewo – Ełk – Suwałki. Zmia-
ny jej przebiegu w regionie chce 
poseł Lech Antoni Kołakowski. 
- Zabiegam o to, aby szlak Dro-
gi Ekspresowej Via Carpatia 
zmienić w ten sposób, aby prze-
biegając Polską wschodnią nie 
zagrażał on cennym przyrodni-
czo terenom,  chronionym przez 
Narwiański Park Narodowy, 
a docelowo mógłby stać się tak-
że łącznikiem z Via Balticą tu na 
Ziemi Łomżyńskiej  - mówi par-
lamentarzysta. 

W związku z tym poseł Lech 
Antoni Kołakowski proponuję 
zmianę obecnego przebiegu Via 

Carpatii na odcinku  Siemiaty-
cze – Malewice – Bielsk Podla-
ski. Parlamentarzysta chce, aby 
trasa w Siemiatyczach skierowa-
na została na północny zachód, 
na Wysokie Mazowieckie – Zam-
brów i Łomżę, gdzie w węźle po 
zachodniej stronie miasta łączy-
łaby się z Via Balticą.

W tym celu poseł Lech An-
toni Kołakowski podjął już dzia-
łania o zmianę przebiegu połu-
dniowej obwodnicy Zambrowa, 
wskazując dwa nowe warianty. 
Pierwszy z nich zakłada odda-
lenie obwodnicy od Zambrowa 
poza Długobórz Pierwszy, nato-
miast drugi wariant przewiduje 
oddalenie obwodnicy od Zam-
browa poza Długobórz Drugi 
i skierowanie pod Wdziękoń 

Pierwszy. W drugim warian-
cie poseł Kołakowski proponu-
je budowę nowego bezkolizyj-
nego węzła Zambrów Zachód, 
który pod Łomżą łączyłby się 
z drogą ekspresową Via Baltica. 
Wniosek trafił już do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, która rozpoczęła prace 
nad dokumentacją na to zada-
nie. GDDKiA wyłoniła wyko-
nawcę studium techniczno-eko-
nomiczno-środow iskowego 
z elementami Koncepcji Progra-
mowej. Firma Schuessler Plan 
Inżynierzy połączy etap rozwa-
żań nad możliwym przebiegiem 
obwodnicy Zambrowa (uprosz-
czone Studium Korytarzowe), 
w ramach którego dotychczas 
wskazanych zostało osiem ko-

rytarzy, z opracowaniem STEŚ. 
W ramach STEŚ przeanalizowa-
ne zostaną minimum 3 warianty 
(najbardziej optymalne) z etapu 
uproszczonego Studium Kory-
tarzowego. Wniosek posła Le-
cha Antoniego Kołakowskiego 
także jest rozpatrywany.

- Proponowane przeze mnie 
warianty oddalają od centrum 
Zambrowa Południową Ob-
wodnicę miasta i dają szersze 
możliwości rozwoju miasta Za-
mbrów, terenów budowlanych 
oraz inwestycyjnych – wyjaśnia 
poseł Lech Antoni Kołakow-
ski. - Ale wniosek ten nie do-
tyczy tylko Zambrowa, i jego 
południowej obwodnicy. Jest 
także bardzo ważny pod wzglę-
dem komunikacyjnym dla Pol-

ski wschodniej, gdyż Łomża jest 
miastem strategicznym w tej 
części kraju z uwagi na prze-
biegającą przez nią Via Balticę. 
Połączenie Drogi Ekspresowej 
S61 z Via Carpatią jeszcze bar-
dziej umocniłoby znaczenie go-
spodarcze Łomży – przekonuje 
parlamentarzysta.

Poseł Lech Antoni Kołakow-
ski chce, aby południowa obwod-
nica Zambrowa została uwzględ-
niona jako część składowa Via 
Carpatii. W tej sprawie zamierza 
także osobiście spotkać się z To-
maszem Żuchowskim p.o. Ge-
neralnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Zdaniem 
parlamentarzysty inwestycja mo-
głaby zostać sfinalizowana do 
2028 roku. 

V I A  C A R P A T I A  P R Z E Z  Z A M B R Ó W  I  Ł O M Ż Ę

Ochrońmy cenne przyrodniczo tereny i wzmocnijmy 
gospodarczo Łomżę – mówi poseł Lech Antoni Kołakowski
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Rozpoczął się gruntowny remont 
drogi powiatowej Wizna - Jedwabne. 
Z pierwszym etapem prac zapoznał 
się wicemarszałek Marek Olbryś wraz 
ze starostą łomżyńskim Lechem Mar-
kiem Szabłowskim, burmistrzem 
Jedwabnego Adamem Niebrzydow-
skim, wójtem Wizny Mariuszem Soli-
wodą oraz samorządowcami powiatu 
i gmin.

- Realizujemy tu pilotażo-
wy program, w którym samo-
rząd województwa włącza się ze 
wsparciem inwestycji drogowych 
powiatów i gmin, którym trudno 
byłoby poradzić sobie samodziel-
nie. To wyjątkowo cenna i pilna 
inicjatywa, bo droga Jedwabne 
- Wizna ma znaczenie zdecydo-
wanie większe niż tylko na po-
ziomie powiatu, a przy tym jest 
tak zdegradowana, że nie sposób 
było dłużej czekać z remontem. 
Łączy dwie duże gminy powia-
tu łomżyńskiego, a także stanowi 
element najkrótszego szlaku np. 
z Kolna do Białegostoku - mówił 
wicemarszałek Marek Olbryś.          

Inwestycja ta to jeden z pierw-
szych w kraju, a pierwszy w wo-
jewództwie   przykład   "montażu 
finansowego" z udziałem rządo-

wego Funduszu Dróg Samorzą-
dowych oraz samorządów aż 
trzech szczebli - województwa 
podlaskiego, powiatu łomżyń-
skiego oraz gmin Jedwabne i Wi-
zna. 

Jak poinformował starosta 
Lech Marek Szabłowski z blisko 
13,1 miliona złotych kosztów 

kontraktu (ponad 11,5 kilome-
tra), prawie połowa pochodzi 
z FDS, 20 procent z budżetu wo-
jewództwa, a po 10 procent wy-
kładają samorządy powiatu oraz 
obu gmin.

- Wierzę, że za około rok użyt-
kownicy będą się cieszyć z so-
lidnej i bezpiecznej drogi - po-

wiedział starosta Lech Marek 
Szabłowski.

Burmistrz Adam Niebrzy-
dowski i wójt Mariusz Soliwoda 
są zgodni, że droga łącząca ich 
miejscowości, nieremontowana 
od 30 czy 40 lat, była stale jed-
nym z głównych tematów próśb 
i apeli mieszkańców.

- Cieszę się, że mogliśmy 
skorzystać w tej sprawie z in-
strumentów rządowych i doło-
żyć do tego zgodną współpracę 
samorządów - stwierdził Adam 
Niebrzydowski. - Traktuję to 
już w kategoriach sukcesu, a peł-
ny będzie oczywiście po zakoń-
czeniu prac - dodał Mariusz So-
liwoda.  

Zgodnie z kontraktem,   dro-
ga Wizna - Jedwabne ma być go-
towa do listopada 2022 roku, ale 
samorządowcy spodziewają się, 
że już kilka miesięcy wcześniej   
wjadą na nią pojazdy. Będzie 
miała sześć metrów szerokości 
(obecnie pięć), pobocza. Powsta-
ną chodniki w miejscowościach 
i wszelkie niezbędne obiekty in-
żynieryjne.

Zarządzający drogami po-
wiatowymi w Łomży Krzysztof 
Święcki i kierownik budowy Wi-
told Gołaszewski poprosili użyt-
kowników tej trasy o cierpliwość 
i wyrozumiałość. Przez najbliż-
szych kilkanaście miesięcy cze-
kają na drodze Wizna - Jedwabne 
utrudnienia, odcinki z ruchem 
wahadłowym, a zapewne także 
okresowe objazdy.

Zakończyły się prace na ponad 2,5-ki-
lometrowym odcinku drogi woje-
wódzkiej nr 647. Ich koszt to prawie 
2,5 mln zł. Dlatego symboliczne prze-
cięcie wstęgi na zakończonej budowie 
odbyć się musiało. W imieniu zarządu 
województwa wziął w nim udział wi-
cemarszałek Marek Olbryś. Remont 
został sfinansowany z budżetu Samo-
rządu Województwa Podlaskiego.

Na tę inwestycję mieszkańcy 
Stawisk i Kolna, a także okolicz-
nych miejscowości, czekali od 
wielu lat. Droga ma bardzo duże 
znaczenie komunikacyjne dla ca-
łego powiatu kolneńskiego. Po 
gruntownym remoncie skróci się 
czas podróży pomiędzy Kolnem 
a Stawiskami, a przede wszyst-
kim poprawi się bezpieczeństwo.

Satysfakcji z otwarcia odcin-
ka nie krył wicemarszałek Ma-
rek Olbryś. Jak podkreślał, po 
remoncie fragment drogi wo-
jewódzkiej 647 zyskał bardzo 
wysoki standard. W ramach in-
westycji m.in. wyremontowano 
nawierzchnię i zjazdy.

- To droga nieodbiegająca ja-
kością od dróg krajowych – mó-
wił, dodając, że jednym z prio-
rytetów obecnego zarządu jest 
podniesienie jakości wszystkich 
dróg wojewódzkich w regionie 
do takiego standardu.  - Chcemy 
to zrobić w ciągu najbliższych 

trzech lat – zaznaczył. Marsza-
łek Olbryś przypomniał też, że 
władze województwa systema-
tycznie zwiększają fundusze na 

generalne remonty dróg woje-
wódzkich.

Na to zwrócił uwagę również 
Mariusz Nahajewski, dyrektor 

Podlaskiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich:

- To kolejny rekordowy rok, 
jeśli chodzi o nakłady na remon-

ty dróg. Myślę, że najbliższe lata 
będą obfitowały w kolejne re-
monty dróg.

Poinformował też, że w naj-
bliższych planach jest budowa 
obwodnicy Kolna.

Oddany w piątek fragment 
drogi to część blisko 18-kilome-
trowej trasy pomiędzy Stawiska-
mi a Kolnem. Na remont całego 
odcinka samorząd województwa 
przeznaczył do tej pory 12 mln zł.

Uczestniczący w otwarciu 
drogi poseł Kazimierz Gwiaz-
dowski zauważył, że zrealizowa-
na inwestycja to nie tylko lepsza 
komunikacja w powiecie, ale też 
lepszy dojazd do większych szla-
ków transportowych. A to może 
mieć pozytywny wpływ na roz-
wój gospodarczy tej części woje-
wództwa. 

Za inwestycję dziękowali za-
rządowi województwa również 
Andrzej Duda – burmistrz Kol-
na, Józef Wiśniewski – wójt gmi-
ny Kolno i Kamil Zajączkowski 
– przewodniczący Rady Miasta 
Stawiski.

Kolejny odcinek na trasie  
Stawiski–Kolno oddano do użytku

Droga Wizna–Jedwabne.  
Rządowo-samorządowy montaż inwestycyjny

W uroczystym zakończeniu budowy kolejnego odcinka na trasie Stawiski - Kolno wzięli udział m.in. Kamil Zajączkowski, 
przewodniczący Rady Miasta Stawiski, Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego, Józef Wiśniewski, wójt 
gminy Kolno, Kazimierz Gwiazdowski, poseł na Sejm RP, Andrzej Duda, burmistrz Kolna i Mariusz Nahajewski, dyrektor PZDW

Wizyta studyjna na drodze Wizna - Jedwabne, w której udział wzięli wicemarszałek Marek Olbryś wraz ze starostą 
łomżyńskim Lechem Markiem Szabłowskim, burmistrzem Jedwabnego Adamem Niebrzydowskim,  
wójtem Wizny Mariuszem Soliwodą oraz samorządowcami powiatu i gmin
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Rusza 
„Profilaktyka  

40 plus”
Przez najbliższe pół roku osoby po-
wyżej 40 r.ż. będą miały możliwość 
skorzystania z pakietu badań profi-
laktycznych. 

1 lipca ruszył zapowiadany od 
wielu tygodni program „Profilak-
tyka 40 plus”, którego zadaniem 
jest wytypowanie wśród pacjen-
tów czynników i objawów choro-
bowych, we wczesnym etapie ich 
rozwoju. 

Osoby, które chciałyby sko-
rzystać z programu przyspieszo-
nej diagnostyki, muszą pamiętać, 
że badania nie wchodzą w zakres 
przywilejów pacjenta na stałe. 
Trwanie akcji przewidziane jest 
na okres pomiędzy 1 lipca a 31 
grudnia br. Aby z niego skorzy-
stać, należy wykorzystać e-skie-
rowanie na pakiet badań, które 
aplikacja Internetowe Konto Pa-
cjenta wystawi automatycznie, 
po wypełnieniu stosownej an-
kiety. Osoby nieposiadające IKP 
mogą skontaktować się w tym 
celu z infolinią pod nr 989.

Lista placówek realizują-
cych programowe świadczenia 
widoczna jest w Internetowym 
Koncie Pacjenta. Taką informa-
cję można uzyskać również kon-
taktując się z infolinią a także na 
stronie internetowej https://pa-
cjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-
-sobie-e-skierowanie-na-bada-
nia, gdzie przygotowana została 
mapka z oznaczeniem gabinetów.

Aby uzyskać skierowanie, na-
leży wypełnić ankietę, która po-
może wytypować, jakie badania 
będą kluczowe w diagnostyce pa-
cjenta. Pytania w niej zawarte do-
tyczą m.in.: masy ciała, wzrostu, 
obwodu mierzonego w pasie; ry-
zyka chorób układu krwiono-
śnego; aktywności fizycznej; na-
wyków żywieniowych i używek; 
ryzyka chorób onkologicznych. 
Osoby powyżej 65 r.ż. skorzysta-
ją z ankiety w łatwiejszej formie 
(TAK/NIE).

Jakie badania przysługują w ramach 
programu?

Pakiet dla kobiet:
- morfologia ze wzorem odsetko-
wym i płytkami krwi,
- poziom cholesterolu,
- stężenie glukozy,
- enzymy wątrobowe,
- kreatynina,
- badanie moczu,
- kwas moczowy,
- krew w kale.
Pakiet dla mężczyzn:
- morfologia krwi obwodowej,
- cholesterol,
- stężenie glukozy,
- enzymy wątrobowe,
- badanie moczu,
- kreatynina,
- krew w kale,
- badanie w kierunku raka prostaty.

Pakiet wspólny dla kobiet i męż-
czyzn:
- pomiar ciśnienia tętniczego,
- badanie rytmu serca,
- pomiary parametrów ciała oraz 
wyliczenie wskaźnika masy ciała.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda wręczył odznaczenia 
państwowe osobom zasłużonym 
w działalności na rzecz zwalczania 
epidemii SARS-CoV-2. Wśród osób 
tych znaleźli się pracownicy Szpitala 
Wojewódzkiego im. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Łomży. 

W Ogrodach Zewnętrznych 
Pałacu Prezydenckiego, Prezy-
dent Polski Andrzej Duda wrę-
czył kilka dni temu odznaczenia 
państwowe osobom zasłużonym 
w działalności na rzecz zwal-
czania epidemii wirusa SAR-
S-CoV-2. W swoim wystąpie-
niu Prezydent wyraził dumę, iż 

w imieniu Rzeczypospolitej Pol-
skiej może podziękować odzna-
czonym, przedstawicielom róż-
nych dziedzin: medycyny, nauk 
medycznych, lekarzom, pielę-
gniarkom, ratownikom, naukow-
com, pracownikom laboratoriów, 
adeptom nauki polskiej za ich 
pracę. 

- Wszyscy państwo służyliście 
jednej sprawie - drugiemu czło-
wiekowi – podkreślał Prezydent 
Polski Andrzej Duda. 

W uroczystości wręczenia 
Krzyża zasługi uczestniczyli tak-
że przedstawiciele Szpitala Woje-
wódzkiego im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Łomży. Decyzją 
Pana Prezydenta Andrzeja Dudy 
odznaczonych zostało 12. pra-
cowników Łomżyńskiego Szpitala 
i osób wspierających działalność 
szpitala. Za zasługi w działalno-
ści na rzecz zwalczania zagrożeń 
biologicznych oraz w działalno-
ści naukowo-badawczej złotym 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi od-
znaczono: Joannę Chilińską, Anitę 
Świętochowską, Halinę Łupińską, 
Annę Markowską, Annę Matys, 
Pawła Radoma, Leszka Poppe, Jo-
annę Zajkowską, Izabelę Ziółek, 
Irenę Dworakowską, Piotra Zen-
gotę i Piotra Owłasiuka. 

Jak przekazuje Jolanta Gryc pełno-
mocnik dyrektora Szpitala Woje-
wódzkiego im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży ds. Systemu 
Zarządzania Jakością i Akredytacją, 
placówka z dniem 1 lipca nie realizuje 
już świadczeń zdrowotnych III pozio-
mu specjalistyki dla pacjentów z Co-
vid-19. 

Na podstawie decyzji woje-
wody podlaskiego z dn. 30 czerw-
ca br. zostały zlikwidowane łóżka 
covidowe na oddziałach specjali-
stycznych. Pacjentki z patologią 
ciąży i do porodu od poniedział-
ku (5 lipca) mogą już zgłaszać 
się do Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży, natomiast pacjentki 
ciężarne z zakażeniem Covid-19 
mogą być leczone w każdym 

szpitalu posiadającym w swoich 
strukturach Oddział Ginekolo-
giczno-Położniczy. 

Decyzja Wojewody Podla-
skiego wpłynęła także na liczbę 
łóżek covidowych w całym szpi-
talu w wyniku, której szpital za-
bezpiecza 1 łóżko intensywnej 
terapii dla dorosłych, 2 respirato-
rowe i 28 na oddziale zakaźnym 
dla pacjentów z podejrzeniem za-
każenia i zakażonych oraz 6 łóżek 
obserwacyjnych na SOR dla pa-
cjentów z podejrzeniem zakaże-
nia. Tym samym zwiększyła się 
liczba łóżek dla pacjentów nieza-
każonych Covid-19.

Od 1 lipca wszyscy pacjenci 
z Covid-19 wymagający pomocy 
specjalistycznej w trybie stacjo-

narnym mogą być hospitalizowa-
ni w każdym szpitalu posiadają-
cym dany zakres specjalistyki.

Od 1 lipca działalność wzno-
wiła także Poradnia Diabetolo-
giczna w Szpitalu Wojewódzkim 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży. Świadczenia 
medyczne będą realizować leka-
rze specjaliści z zakresu diabeto-
logii. Do poradni wymagane jest 
skierowanie od lekarza POZ lub 
lekarza specjalisty.

Godziny pracy Poradni Dia-
betologicznej:

Wtorek 12.30-15.30
Środa 11.00- 15.30
Piątek 11.00- 15.30
Godziny pracy rejestracji:
codziennie 7.00-14.30.

- Zapraszamy do rejestracji 
telefonicznej w godzinach 10.00-
14.00 pod nr telefonu 864733329 
lub za pomocą e-rejestracji do-

stępnej na portalu pacjenta – 
mówi  Jolanta Gryc pełnomocnik 
dyrektora ds. Systemu Zarządza-
nia Jakością i Akredytacją. 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Szpitalu 
Wojewódzkim w Łomży wraca do normalnej 

pracy. Poradnia Diabetologiczna także

Pracownicy Łomżyńskiego Szpitala 
odznaczeni Krzyżami Zasługi
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Program Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści „Praca dla więźniów” po pande-
micznym zwolnieniu nabiera tempa. 
Zatrudnienie osadzonych na terenie 
i poza terenem Zakładu Karnego 
w Czerwonym Borze odnotowuje dy-
namiczny i stały wzrost. 

- Zakład Karny w Czerwonym 
Borze jest pierwszą jednostką 
Okręgowego Inspektoratu Służ-
by Więziennej w Białymstoku na 
terenie, której powstała hala pro-
dukcyjna w ramach programu 
Ministra Sprawiedliwości „Praca 
dla więźniów”. Umowa z łomżyń-
ską firmą Drew-Bet umożliwiła 
zatrudnienie tam 100 osadzonych 
przy produkcji mebli i to z pa-
wilonów zakładu typu zamknię-
tego – tłumaczy kpt. Dariusz 
Śmiechowski, z-ca rzecznika pra-
sowego Dyrektora Zakładu Kar-
nego w Czerwonym Borze. - Stale 
rosnąca liczba skazanych zatrud-

nionych na terenie, pracowników 
gospodarczych, sprzątających 
oraz zatrudnionych w grupach 
transportowych i innych jedno-
znacznie określają obecne  prio-
rytety w polityce oddziaływań 
wobec więźniów. Pandemia 
i wprowadzone związane z nią 
ograniczenia zmusiły kierownic-
two jednostki do przeorganizo-
wania funkcjonowania instytucji 
także w sferze zatrudnienia. Obo-
strzenia i zamrożenie gospodarki 
wymusiło wstrzymanie zatrud-
nienia więźniów u kontrahentów 
zewnętrznych. Nastąpiła rów-
nież redukcja grup osadzonych 
wykonujących pracę na terenie 
więzienia. Niemniej dzięki prze-
myślanemu i konsekwentnemu 
wprowadzeniu procedur sanitar-
nych udało się utrzymać zatrud-
nienie w przywięziennej hali pro-
dukcyjnej na wysokim poziomie 

90% – kontynuuje kpt. Dariusz 
Śmiechowski. - Odpowiedzią na 
nową pandemiczną rzeczywi-
stość było także podjęcie przez 
kierownictwo kroków w kie-
runku pozyskania chętnych do 
współpracy przy uruchomieniu 
produkcji w  kolejnej hali na tere-
nie jednostki – dodaje.

Przed wprowadzeniem ogra-
niczeń w związku z pandemią 
zatrudnienie u kontrahentów ze-
wnętrznych znalazło 165 więź-
niów z Czerwonego Boru. 

- Zredukowane do minimum 
w szczycie obostrzeń, teraz dy-
namicznie rośnie i osiągnęło już 
poziom około 140 zatrudnio-
nych. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że liczba podmiotów z któ-
rymi współpracuje Zakład Karny 
w Czerwonym Borze nie uległa 
spadkowi. Kadra ds. zatrudnie-
nia osadzonych prowadzi szero-

ką akcję promocyjną i czyni sta-
rania, by pozyskać nowe firmy 
do współpracy w zakresie zatrud-
nienia więźniów. Bardzo ciekawa 
jest propozycja ulokowania pro-

dukcji bądź bazy usługowej na te-
renie jednostki przy wykorzysta-
niu istniejącej już infrastruktury 
lub możliwość wybudowania no-
wej hali – wyjaśnia kpt. Dariusz 
Śmiechowski, z-ca rzecznika pra-
sowego Dyrektora Zakładu Kar-
nego w Czerwonym Borze.

O nowoczesne systemy sortowania odpadów 
i pozyskiwania wartościowego kompostu wzbo-
gacił się Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwia-
nia Odpadów w Czerwonym Borze prowadzony 
przez samorząd Zambrowa. W uroczystości 
otwarcia wzięła udział silna reprezentacja Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Podla-
skiego i Sejmiku z wicemarszałkiem Markiem 
Olbrysiem, przewodniczącym Sejmiku Bogu-
sławem Dębskim, Joanną Sarosiek, dyrektor 
Departamentu Rozwoju Regionalnego i Anną 
Krysztopik, dyrektor Departamentu Ochrony 
Środowiska.

- Widać tu imponujący porządek, a de-
cyduje o tym nie tylko wysokość nakła-
dów inwestycyjnych, ale przede wszyst-
kim wiedza, doświadczenie i jakość 
zarządzania. Widać rękę prawdziwego 
gospodarza. Tym bardziej, że zakład ten 
znajduje się w otulinie lasów Czerwonego 
Boru, a zatem musi ze szczególną troską 
podchodzić do spraw środowiska – mówił 
wicemarszałek Marek Olbryś. – Czerwony 
Bór  to jedna z sześciu wielkich instalacji 
tego typu w województwie. Jest przykła-
dem stałego i konsekwentnego podnosze-
nia jakości swoich działań – dodał. 

Wicemarszałek zapewnił też wspiera-
nie kolejnych przedsięwzięć, które zbliżać 
będą Czerwony Bór i pozostałe zakłady do 
europejskich wskaźników odzyskiwania 
i powtórnego zagospodarowania odpa-
dów: plastiku, metali, szkła, papieru.        

ZPiUO w Czerwonym Borze powstał 
w 2012 roku jako część Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. 
Już po kilku latach burmistrz Kazimierz 
Dąbrowski i prezes Mieczysław Kaczyński 
uznali, że niezbędna będzie modernizacja, 
aby sprostać nowym wymogom prawnym 
i technologicznym.  

- Spojrzeliśmy perspektywicznie – tłu-
maczył Kazimierz Dąbrowski.

Historia inwestycji, którą obszernie 
przedstawił Mieczysław Kaczyński, wy-
glądała chwilami jak bieg z przeszkodami 
i pod górkę. Decydujące znaczenie mia-
ło pozytywne podejście samorządowych 
władz województwa  poprzedniej i tej ka-
dencji 

- Ogromne podziękowania kieruję do 
marszałka Artura Kosickiego i wicemar-
szałka Marka Olbrysia, obu pań dyrektor 
Joanny Sarosiek i Anny Krysztopik i ich 
współpracowników, z którym mieliśmy 
kontakt na bieżąco – mówił Mieczysław 
Kaczyński.

Gratulacje przekazała szefowi ZPiUO 
cała delegacja urzędu marszałkowskiego. 

- Zazdroszczę – powiedział wicemar-
szałek Marek Olbryś wyrażając opinię sze-
fów wszystkich instalacji w województwie. 
– Podziwiam jak dobrze układa się współ-
praca z samorządami i podmiotami do-
starczającymi odpady, które przecież mają 

wolny wybór partnera – dodał przewodni-
czący Bogusław Dębski.

Dyrektor Joanna Sarosiek przekaza-
ła specjalną tabliczkę informacyjną oraz 
list z podziękowaniami za proekologicz-
ną inwestycję od przedstawiciela Komi-
sji Europejskiej. „To wyraz solidarności 
wszystkich obywateli Unii Europejskiej” 
– napisał Christopher Todd. Od dyrektor 
Anny Krysztopik z kolei Mieczysław Ka-
czyński otrzymał dokument zatwierdzają-
cy zmiany w działalności zakładu.          

- To inwestycja w naszą przyszłość – 
powiedział senator Marek Adam Komo-
rowski. Poseł Stefan Krajewski poinfor-
mował o przygotowaniu projektów dwóch 
ustaw dotyczących uznania wszelkich od-
padów szklanych za zwrotne oraz o obo-
wiązku producentów o umieszczaniu na 
opakowaniach informacji dla konsumen-
tów do jakich pojemników mają określony 
wyrób wyrzucać.      

Krzysztof Janka, prezes Krajowego Fo-
rum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania 

Miast zwrócił się najpierw nie do szefo-
stwa ZPiUO… 

- Gratuluję 160 tysiącom mieszkańcom 
tych 26 miast i gmin (21 podlaskich i 5 ma-
zowieckich), którzy korzystają z usług za-
kładu w Czerwonym Borze.  Możemy po-
kazywać tego typu obiekty całej Europie 
– powiedział wręczając burmistrzowi Kazi-
mierzowi Dąbrowskiemu medal i dyplom 
Polonia Pura, a Mieczysławowi Kaczyń-
skiemu Honorowy Tytuł Europejskiego 
Lidera Innowacji  za wdrażanie technolo-
gii wykorzystujących odpady jako źródła 
energii i surowców, natomiast Zenobia 
Dzierzyc dyrektor zakładu w Czerwonym 
Borze odznaczona została medalem za 
ofiarną pracę w utrzymaniu czystości i po-
rządku. Jest to wyjątkowe odznaczenie, bo 
wydano i wręczono je po raz pierwszy na 
wniosek Krajowego Forum Dyrektorów 
Zakładów Oczyszczania Miast. 

Na zakończenie uroczystości „pre-
zent” przekazał także prezes Mieczysław 
Kaczyński.

- Nie zamierzamy w tym roku podno-
sić cen – zapowiedział. 

Goście uroczystości obejrzeli zapo-
znać się z pracą nowych instalacji w zakła-
dzie w Czerwonym Borze. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł  
21.946.212,88 zł brutto, wartość dofinanso-
wania z UMWP - 12.132.865,58 zł netto.

W ramach projektu rozbudowana 
i zmodernizowana została sortownia oraz 
kompostownia a także zakupione wyposa-
żenie instalacji.

W wyniku realizacji inwestycji zwięk-
szyła się moc przerobowa oraz wydajność 
instalacji mechaniczno-biologicznej prze-
twarzania odpadów w Czerwonym Borze 
oraz wzrosło zatrudnienie.

Program „Praca dla więźniów” nie dał się pandemii

Wszyscy zazdroszczą. Nowoczesna kompostownia 
i sortownia odpadów w Czerwonym Borze 

Uroczystą wstęgę przecięli (od lewej): Senator Marek Komorowski, wicemarszałek Marek Olbryś, 
dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP Anna Krysztopik, poseł Stefan Krajewski, 
prezes zarządu PGK Sp. z o.o. w Zambrowie Mieczysław Kaczyński, dyrektor Departamentu Rozwoju 
Regionalnego UMWP Joanna Sarosiek, burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski, wicestarosta 
zambrowski Jacek Murawski i przewodniczący Sejmiku województwa podlaskiego Bogusław Dębski

Ziemia Łomżyńska
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Oblicza miłości, czyli koncert w wykonaniu Jacka 
Szymańskiego (tenor) Rafała Lewandowskiego 
(fortepian) oraz Dariusza Wójcika (recytacja), 
w programie, którego znalazły się kompozycje: 
Emanuela d’Astorga, Johanna Sebastiana Ba-
cha, Giulio Caccini, Francesco Durante, Christo-
pha Willibalda Glucka, Georga Friedricha Haen-
dla czy  Scarlattiego zainaugurowały duchową 
ucztę, czyli XXVIII Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża. 

- Minął już ponad rok od rozpoczę-
cia ,,tego’’, co przeżywamy. Obserwowali-
śmy,  ale i uczestniczyliśmy w koncertach 
internetowych, podczas których artyści 
występowali  bez udziału publiczności. 
Kłaniali się do kamery, sami sobie bili bra-
wo albo brawo biło im kilka osób z obsługi 
technicznej lub administracyjnej. Słychać 
było te smutne, pojedyncze  ,,klap-klap’’. 
Brakowało żywej publiczności i interakcji 
- tego wzajemnego emocjonalnego  łado-
wania się estrady i widowni, wzajemnej, 
pozytywnej afirmacji, co uskrzydla każde-
go artystę. Teatr, koncert i każde inne wi-
dowisko to rodzaj umowy między ludźmi, 
którzy spotykają się o jakiejś godzinie, aby 
na jakiś czas wspólnie odejść w inny świat. 
I to jest wspaniałe. Bardzo uroczysty i za-
razem smutny tegoroczny Koncert Nowo-
roczny z Wiednia poprowadził Riccardo 
Muti, który powiedział: "Jeśli zabierzemy 
naszym dzieciom możliwość podejścia do 
sztuki, poezji, piękna, jednym  słowem do 
kultury, to przyczyniamy się do stworze-
nia świata pełnego płytkich i niebezpiecz-
nych  ludzi. Właśnie dlatego musimy bro-
nić sektora, który istnieje nie po to, aby 
dawać zyski,  ale mówić bezpośrednio do 
ludzi.  Podkreślam, że orkiestra symfonicz-
na kosztuje dużo, ale znacznie mniej niż 
piłkarz. Dyktatorzy od zawsze próbowali 
zamknąć usta artystom i intelektualistom, 
bo kultura, mimo estetycznego bogactwa, 
której jesteśmy świadkami, nadal jest duszą 
ludzi. Europa ma za plecami bardzo ważną 
historię, pod względem kulturowym od 
dawna jest  liderem na świecie. Teraz nie 
może o tym zapomnieć: aby powstać i da-
lej być liderem, wystarczyłoby, żeby rządy 
różnych krajów wzięły trochę pieniędzy 
z rzeczy zbędnych i wydały je najpierw na 
edukację, a potem na edukację, a potem na 
edukację. " – mówił dr Jacek Szymański, 
Dyrektor Artystyczny XXVIII Festiwalu 
Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2021. 

Poza koncertem inauguracyjnym od-
było się także kilka innych koncertów. 
W łomżyńskiej Katedrze odegrano koncert 
organowy ,,Od Bacha do Współczesności”. 
W kościele pw. Krzyża Świętego w Łomży 
wystąpiła śpiewająca rodzina Kaczmarków, 
zaś w Kinie Millenium w Łomży odbyła się 
projekcja filmu Pavarotti, intymnego por-
tretu najbardziej ukochanego śpiewaka 
operowego wszech czasów. Autorem do-
kumentalnego filmu o Luciano Pavarottim 
jest laureat Oscara, twórca Wyścigu i Pięk-
nego umysłu Ron Howard.

To jednak nie koniec i przed nami jesz-
cze kilka wyjątkowych wydarzeń.

PROGRAM XXVIII MIĘDZYNARODOWEGO 
FESTIWALU MUZYCZNE DNI DROZDOWO-ŁOMŻA 
2021 7-11 LIPCA 2021
• 7 lipca 2021, środa, godz. 18.45
Łomża - Katedra Łomżyńska
TANIEC INSTRUMENTÓW
muzyka organowa i akordeonowa
Wykonawcy:
Stanisław Maryjewski – organy
Trio Akordeonowe
w składzie:
Piotr Komorowski
Jakub Kozłowski
Michał Olchowik
Daniel Saulski – słowo wiążące
Program:
utwory organowe na przestrzeni wieków oraz 
transkrypcje akordeonowe znanych utworów 
muzycznych
• 9 lipca 2021, piątek, godz. 19.00
Łomża - Hala Kultury (Stary Rynek)
POD CIENIEM CZEREŚNI
Wykonawcy:
Dariusz Wójcik – bas
oraz
Szaweł Lipski Klezmer Quartet

w składzie:
Przemysław Skałuba – klarnet
Andrzej Czapliński – skrzypce
Rafał Grząka – akordeon
Paweł Lipski – fortepian/kierownictwo mu-
zyczne
Jacek Szymański – słowo wiążące
Program:
motywy żydowskie w muzyce świata.
Impreza towarzysząca: wystawa fotograficzna 
pt. Chasydzi. Autor wystawy: Joanna Sidoro-
wicz
Na koncert obowiązują imienne wejściówki,
do odebrania w Regionalnym Ośrodku Kultu-
ry w Łomży, ul. Małachowskiego 4
• 10 lipca 2021, sobota, godz. 19.00
Łomża - PWSIiP - Aula Wielka
BRUNETKI, BLONDYNKI CZYLI TENOR W OPA-
ŁACH
komediowe widowisko muzyczne
Wykonawcy:
Barbara Gutaj-Monowid – sopran/scenariusz/
reżyseria
Joanna Horodko – sopran
Marek Szymański – tenor
Jakub Czerski – fortepian

Na koncert obowiązują imienne wejściówki,
do odebrania w Regionalnym Ośrodku Kultu-
ry w Łomży, ul. Małachowskiego 4.
• 11 lipca 2021, niedziela, godz. 9.00
Dąbrówka Kościelna - kościół pw. św. Anny
... MUZYKĄ i SERCEM...
artystyczna oprawa mszy świętej i koncert 
wokalno-instrumentalny
Wykonawcy:
Anna Kinga Osior – sopran
Daniel Saulski – tenor/prowadzenie
Andrzej Wojciechowski – klarnet
Rafał Lewandowski – fortepian
Program:
muzyka oratoryjno-kantatowa, instrumental-
na i popularna
• 11 lipca 2021, niedziela, godz. 9.45
Łapy - kościół pw. Świętego Krzyża
NIEŚCIE CHWAŁĘ MOCARZE
uroczysta oprawa mszy świętej i koncert 
wokalno-organowy
Wykonawcy:
Marlena Borowska – sopran
Jacek Szymański – tenor
Katarzyna Olszewska – organy
Program:
muzyka oratoryjno-kantatowa i organowa
• 11 lipca 2021, niedziela, godz. 12.00
Łapy - kościół pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła
ZACZNIJMY OD BACHA
koncert organowy - prezentacja instrumentu
Wykonawcy:
Katarzyna Olszewska – organy
Jacek Szymański – słowo wiążące
Program:
muzyka organowa na przestrzeni wieków
• 11 lipca 2021, niedziela, godz. 11.45
Łomża – kościół pw. Krzyża Świętego
PANU NA CHWAŁĘ
artystyczna oprawa mszy świętej i koncert 
wokalno-organowy
Wykonawcy:
Joanna Nawrot – sopran
Dariusz Wójcik – bas
Mateusz Rzewuski – organy
Ewa Sadecka – słowo wiążące
Program:
muzyka sakralna i organowa
• 11 lipca 2021, niedziela, godz. 17.00
Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich 
w Drozdowie
WIELKA GALA W PAŁACU
Jacek Szymański i jego goście
Wykonawcy:
Barbara Gutaj - Monowid,
Joanna Horodko,
Joanna Nawrot,
Anna Kinga Osior,
Ewa Przestrzelska,
Jakub Czerski,
Piotr Komorowski,
Jakub Kozłowski,
Rafał Lewandowski,
Michał Olchowik,
Daniel Saulski,
Jacek Szymański,
Marek Szymański,
Andrzej Wojciechowski,
Dariusz Stanisław Wójcik

Międzynarodowy Festiwal  
Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 
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Klasyczna komedia romantyczna z lat 
dziewięćdziesiątych z Tomem Hanksem 
oraz Meg Ryan w rolach głównych. 

Główny bohater, to wdowiec wy-
chowujący syna, Sam Baldwin (w tej roli 
Hanks). Mężczyzna pogrążony w żało-
bie nie jest gotowy na nowy związek — 
wręcz odrzuca od siebie myśl, że mógłby 
ponownie się zakochać. Przeprowadzka 
z Chicago, gdzie wszystko kojarzy mu się 
ze zmarłą żoną, do spokojnego Sea� le, 
ma być dla niego nowym startem. Mimo 
przeprowadzki z dala od budzących wspo-
mnienia kątów, Sam wciąż nie może zapo-
mnieć o żonie, którą stale opłakuje. Zanie-
pokojony takim stanem rzeczy ośmioletni 
Jonah chciałby, żeby tata był szczęśliwy 
i znalazł sobie nową żonę. 

W Wigilię dzwoni do stacji radiowej 
i przekonuje ojca, by w nadawanej tam 
na żywo audycji opowiedział o tym, jak 
bardzo kochał Maggie i jak mocno za 
nią tęskni. Sam przejmuje słuchawkę od 
syna i opowiada o tym, jak wspaniała była 
jego ukochana oraz o swoich problemach 
z bezsennością.

Audycja wzrusza setki kobiet, które 
jej słuchały, są oczarowane pięknymi sło-
wami usłyszanymi w radiu, a Sam zostaje 
zasypany stosem listów. Jedną ze słucha-
czek jest dziennikarka Annie Reed (Meg 
Ryan), która pod wpływem impulsu pro-
ponuje Samowi w liście spotkanie w dniu 
świętego Walentego na szczycie Empire 
State Building. Annie to niepoprawna ro-
mantyczka, do której stopniowo dociera, 

że w jej związku z uczulonym niemal na 
wszystko Walterem (Bill Pullman), coś 
nie gra. Słuchając opowieści matki o tym, 
że prawdziwe uczucie jest czymś w ro-
dzaju magii, podaje swoje narzeczeństwo 
w coraz większą wątpliwość. Nie zamie-
rza jednak wysyłać napisanego listu, ale 
za sprawą wydawczyni Becky, korespon-
dencja rusza w świat. List Annie zostaje 
przeczytany przez Jonaha, który bezsku-
tecznie próbuje przekonać ojca, by ten 
pojechał na zaproponowane spotkanie 
do Nowego Jorku. Sam aktualnie spoty-
ka się koleżanką z pracy, której chłopiec 
nie lubi. Jonah postanawia odpisać na list 
w imieniu ojca.

Annie, która pracuje jako dziennikar-
ka, otrzymuje zlecenie, aby opisać głośną 
sprawę „Bezsennego z Sea� le”. Przylatuje 
z Baltimore, w którym mieszka, do Sea� le, 
by na polecenie Becky z bliska przyjrzeć 
się bohaterom historii, która wzruszyła 
cały kraj – streszcza � lm viva.pl.

„Bezsenność w Sea� le” nie jest typo-
wą komedią romantyczną. Bohaterowie 
nie poznają się już na początku i nie dążą 
przez cały � lm do zrozumienia swoich 
uczuć i � nalnego idealnego związku. Mo-
ment poznania następuje dopiero w ostat-
niej scenie i tak naprawdę nie jesteśmy 
w stanie stwierdzić czy Sam i Annie odnaj-
dą się w nowej sytuacji. Być może okaże 
się, że zupełnie do siebie nie pasują? Może 
początkowa fascynacja zaprowadzi ich do 
krótkiego i namiętnego związku, który 
bardzo szybko się skończy? Tego możemy 

się już tylko domyślać. Annie zakochuje 
się raczej w wyobrażeniu o mężczyźnie, 
niż w faktycznym człowieku, którego głos 
usłyszała w radiu – pisze Katarzyna Jar-
czak na stronie www.gsf.pl/wkf.

Obraz w reżyserii trzykrotnie nomi-
nowanej do Oscara, Nory Ephron ma 
niepowtarzalny klimat. Jego atutem jest 
również rewelacyjna ścieżka dźwiękowa 
z wieloma hitami.

Na początku lat 90. w kinie rozkwitły 
komedie romantyczne. Co prawda model 
scenariusza „ona i on się spotykają i ko-
chają, ale pokonają wiele zabawnych prze-
szkód zanim się pobiorą i będą żyć długo 
i szczęśliwie” występował właściwie od 
początku kina, ale to w roku 1993 powstał 
� lm, który jest pierwowzorem komedii 
romantycznej –  to właśnie „Bezsenność 
w Sea� le”.

Film zdobył dwie nominacje do Osca-
ra – w kategoriach najlepszy scenariusz 
oryginalny oraz najlepsza piosenka. 

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 228 

milionów dolarów, kosztował 21 milionów.
★ Sylwetka kobiety i mężczyzny na 

pudełku czekoladek w sklepowej witrynie 
naprzeciwko domu Annie jest w rzeczywi-
stości... sylwetką Toma Hanksa i Meg Ryan.

★ Meg Ryan i Tom Hanks są razem na 
ekranie tylko około dwóch minut.

★ Rita Wilson (� lmowa Suzy) jest 
żoną Toma Hanksa.

★ Film kręcono w Sea� le, w tym także 
sceny, które miały miejsce w Baltimore i No-
wym Jorku. Scenogra� a do � lmu została 
zbudowana w starych hangarach na lotni-
sku marynarki wojennej Sand Point, wyco-
fanej z użytku bazy morskiej w Sea� le. 

★ Pierścionek, który należał do matki 
Waltera, jest w rzeczywistości pierścionkiem 
Ti� any & Company. Chociaż nie jest już 
produkowany, na Ti� any.com dostępny jest 
bardzo podobny za 4 900 dolarów.

★ To drugie ekranowe spotkanie Toma 
Hanksa i Meg Ryan. Pierwszy raz zagrali 
razem w nieudanej komedii romantycznej 
„Joe kontra Wulkan”.

★ Tom Hanks, kiedy wspomina lata 
swojej młodości, najczęściej używa określe-
nie „koszmar”. Ojciec był kucharzem, któ-
ry zmieniał pracę. Rodzina bardzo często 
przeprowadzała się. Tomowi nie było dane 
nawiązać bliższych relacji z rówieśnikami, 
gdyż zmieniał adres nawet dwa razy do 
roku. Był wycofany, małomówny i wręcz cho-
robliwie nieśmiały. Jego matka opuściła ro-
dzinę bez żadnego wyjaśnienia. Remedium 
na psychiczne kłopoty okazał się teatr i � lm. 
Zdobył dwa Oscary i pięć Złotych Globów 
(w 2020 roku za całokształt twórczości). Za 
sukces często dziękuje żonie – Ricie Wilson, 
z którą tworzy udany związek od 1988 r.

Bezsenność w Seattle
Nowa TV sobota 23.10, 

niedziela 21.30

Bezsenność w Seattle

Randka 
na szczycie

Fantastyczne dialogi, 
duża dawka humoru, 

niepowtarzalny klimat 
oraz na swój sposób 
uroczy bohaterowie, 
których nie można 

nie polubić. 
I szczypta magii!
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Mały
Nowa TV piątek 21.00

Komedia. Liliput Calvin z wspólnikiem kradną diament 

wart sto tysięcy dolarów. Podczas ucieczki przed policją 

złodzieje w desperacji decydują pozbyć się łupu. Wrzucają 

kamień do torebki przypadkowej kobiety. 

Metro strachu

Nowa TV piątek 23.00, sobota 21.00

Sensacyjny. Ryder dowodzi grupą przestępczą, 

której udaje się przejąć kontrolę nad składem metra 

i przebywającymi w nim pasażerami. Dowodzenie nad 

akcją odbicia pociągu przejmuje były dyrektor metra.

Pocałunek smoka 

TV Puls piątek 23.35

Film akcji. Policjant Liu Jian przyjeżdża z Chin do Paryża, 

by wspólnie z inspektorem Richardem aresztować 

szefa chińskiej mafii. Podczas akcji mafioso ginie, 

a skorumpowany policjant oskarża Liu o morderstwo.

Bitwa o Midway

TV4 sobota 10.05, niedziela 8.25

Wielki fresk historyczny o jednej z największych 

bitew rozegranych podczas drugiej wojny światowej 

na Pacyfiku. Rok 1942. Japońska flota zmierza ku 

amerykańskim wyspom Midway w celu zniszczenia bazy 

wojskowej wroga.

Po własnych śladach

Zoom TV sobota 20.00

Kryminalny. Nieudany skok na bank przywódca 

gangu przypłaca amnezją i zamknięciem w zakładzie 

psychiatrycznym dla przestępców. Gdy po latach udaje mu 

się zbiec – desperacko próbuje natrafić na ślad ukrytych 

po napadzie pieniędzy. 

Stosunki 
międzymiastowe

wybierz  
coś  

dla siebie

Rozmowy nocą

Dwie połówki?
Matylda (Magdalena Różczka) zarabia na życie 

lepiąc anioły z ciasta. Wie, że szukanie faceta na całe 
życie to zadanie na... całe życie. Buduje więc wy-
myślną strategię i daje ogłoszenie do gazety. Bartek 
(Marcin Dorociński) gotuje 
w eleganckiej restauracji. Po 
godzinach pisze książkę kuchar-
ską i nie bardzo może spotkać 
tę jedyną. W końcu przełamuje 
nieśmiałość i wertuje rubry-
kę towarzyską. Obydwoje nie 
przeczuwają jeszcze... 

Ona dokładnie wie czego 
chce. On ma być tylko częścią 

jej planu…Łączy ich głównie to, co najbardziej 
dzieli, czyli skrajna różnorodność. A także, jeszcze 
niezdiagnozowana, ale coraz mocniej doskwierająca 
samotność. Są jednak na tyle niezależni i silni, aby 
przekuwać słabości w zalety. Ona buduje, więc wy-
myślną strategię i postanawia dać ogłoszenie, które 
pomoże osiągnąć upragniony cel. On, raczej dla żar-
tu, szuka bratniej duszy w anonsach towarzyskich.  

To prawdziwy i zabawny portret pokolenia sin-
gli z wielkiego miasta, którzy, 
wbrew powszechnej opinii, 
starają się z całych sił znaleźć 
swoją drugą połówkę. Pogodna 
i pełna optymizmu opowieść 
o ludziach stworzonych dla 
siebie, jednak poszukujących 
szczęścia na różne sposoby.

Rozmowy nocą 
Super Polsat piątek 22.00

Początkującą dziennikarkę  
Erin i pracującego w branży muzycznej 

Garretta łączy wakacyjny romans. 
Poznali sie w Nowym Jorku. Potem wydarzenia 

toczą się według odwróconego romantycznego sche-
matu: seks bez planowania ciągu dalszego, wspólne 
śniadanie, niezobowiązujące spotkania, a na końcu 
– kiełkujące uczucie. I dopiero, gdy w grę zaczynają 
wchodzić silniejsze emocje, pojawiają się problemy. 

Niestety, parę dzielą 
tysiące kilometrów. Jedno 
z nich mieszka w Nowym 
Jorku, a drugie w San Fran-
cisco. Przyjaciele nie dają ich 
związkowi żadnych szans. Jej 
(Drew Barrymore) doradza 
siostra (Christina Applega-
te), zaś jemu ( Justin Long) 
porad udzielają dwaj najlepsi 
przyjaciele, z których jeden 
( Jason Sudeikis), jest sta-
nowczo przeciwny takiemu 
związkowi i doradza koledze, 
aby porzucił swoją wielolet-
nią dziewczynę.

Żadne jednak nie potrafi pogodzić się z rozsta-
niem. Na przekór przeciwnościom losu para sta-
ra się pozostać ze sobą w kontakcie, wymieniając 
liczne SMS-y i prowadząc częste rozmowy telefo-
niczne.

Pewnie nie wiesz...
H Pierwszą sceną Justina Longa nakręconą w fil-

mie była scena, kiedy nagi uprawiał seks z Drew Barry-
more na stole w jadalni.

H Jason Sudeikis (filmowy Box Saunders) nosi 
wąsy w filmie, ponieważ równolegle kręcił inny film, 
w którym musiał je mieć. Specjalnie dopisano scenę, 
w której wyjaśnia, dlaczego nosi wąsy.

H To pierwszy film fabularny reżyserki Nanette 
Burstein. Wcześniej robiła tylko filmy dokumentalne.

H Geoff LaTulippe, scenarzysta filmu, wykorzystał 
historię takiego romansu na odległość, który w praw-
dziwym życiu przeżył jego przyjaciel, producent „Sto-
sunków...” Dave Neustadter.

H Justin Long i Kelli Garner (filmowa Brianna 
Jutsum) są przyjaciółmi w prawdziwym życiu.

Stosunki międzyludzkie
TVN7 piątek 21.00

Miłość na 
odległość
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Dokończenie na str. 13

Pewnego ranka Chev Che-
lios ( Jason Statham) budzi się 
w swoim domu z bardzo dziw-
nym uczuciem. Cały się poci 
i wszystko mu się rozmazuje. 
Koło telewizora znajduje płytę 
CD. Poprzedniego wieczoru 
Chev nie wypełnił zlecenia. Po-
zwolił uciec o� erze, aby skoń-
czyć z dotychczasowym ży-
ciem i rozpocząć nowe u boku 
dziewczyny, Eve. 

Po obejrzeniu płyty wszyst-
ko staje się jasne. Chev został 
zatruty. Gdy się o tym dowia-
duje zaczyna demolować swoje 
mieszkanie i z zaskoczeniem 
stwierdza, że zawroty głowy 
i inne objawy mu przeszły. Po 
kontakcie ze swoim lekarzem 
wie jak zwalczać działanie tru-
cizny aż do momentu zażycia 
antidotum. Musi robić wszyst-
ko, aby jego organizm wytwa-
rzał jak najwięcej adrenaliny, 
która spowalnia działanie tok-
syny. Po otrzymaniu tej infor-
macji Chev wyrusza rozpocząć 
największą rozróbę w historii 
Hollywood.

Wściekły Chev poszukuje 
antidotum oraz chce wyrównać 
rachunki z niejakim Veroną. 
Aby przeżyć stosuje różne pół-

środki w postaci napoi energe-
tyzujących, utarczek z policją, 
bijatyk. W całej tej gonitwie 
stara się także uchronić przed 
gangsterami swoją dziewczynę 
Eve. 

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach 

na świecie 43 miliony dolarów, 
kosztował 12 milionów.

★ W scenie w restauracji, 
gdy Chev wyjaśnia Eve co robił 
w ciągu ostatnich godzin, czkaw-
ka, która ją męczy, jest auten-
tyczna.

★ Odpowiedzialni za re-
żyserię Mark Neveldine i Brian 
Taylor byli jednocześnie opera-
torami dwóch kamer, w których 
jedna miała za zadanie � lmo-
wać ujęcia w szerszej perspek-
tywie, druga zaś była używana 
do zbliżeń.

★ Jason Statham wykonał 
sam wszystkie akrobacje w czasie 
walk i jazdy samochodem.

Adrenalina
Stopklatka

sobota 23.50

Adrenalina

Trucizna w żyłach

Wiem, kto mnie zabił

Szokująca 
tajemnica

Sennym miasteczkiem New Salem 
wstrząsa fala okrutnych zbrodni. Seryj-
ny morderca uprowadza młode kobiety, 

poddaje je sadystycznym torturom, a na-
stępnie okaleczone zabija. Kiedy pewne-
go wieczoru znika bez śladu powszechnie 
lubiana i wszechstronnie utalentowana, 
młoda pianistka i początkująca pisarka, 
Aubrey Fleming (Lindsay Lohan), wszy-
scy są pewni, że jest kolejną o� arą zabójcy. 

Po dwóch tygodniach prowadzonych 
przez FBI poszukiwań dziewczyna nie-
spodziewanie odnajduje się na poboczu 
nieuczęszczanej drogi. Ciężko ranna i na 
wpół przytomna zostaje zabrana do szpi-
tala. Zrozpaczeni rodzice Aubrey, czekają 
u jej boku aż odzyska przytomność. Kie-
dy w końcu jest w stanie mówić, szokuje 
wszystkich twierdząc, że jest striptizerką, 
nazywa się Dakota Moss, wegetuje w pół-
światku i nigdy nie słyszała o jakiejś Au-
brey Fleming.

Lekarze, rodzina i stróże prawa są 
przekonani, że Aubrey cierpi na szok po-
urazowy, i trzeba czekać aż terapia i odpo-
czynek przywrócą jej pamięć. Jednak po 
powrocie do rodzinnego domu dziewczy-
na nadal upiera się, że nie jest tą, za którą 
ją uważają, mimo iż ciało jej jest brutalnie 
pokaleczone, identycznie, jak u wcze-
śniejszych o� ar seryjnego zabójcy. 

Pewnie nie wiesz...
★ Zachowanie Lindsay Lohan stwo-

rzyło wiele problemów podczas kręcenia � l-
mu. Aktorka czasami spóźniała się na plan, 
a czasami w ogóle nie przychodziła. W nie-
których scenach cy� owo nałożono jej twarz 
na sylwetkę dublerki.

★ Lindsay Lohan brała lekcje tańca 
na rurze, aby przygotować się do roli strip-
tizerki.

Wiem, kto mnie zabił 
TV4 niedziela 21.55

Gdy mnisi w klasztorze Lothaire 
wieszają krzyż na ścianie, staje się 
coś niesamowitego: nagle ze ściany 
zaczyna wyciekać krew. Dziwne zja-
wisko? Nie, straszliwe morderstwo, 
ponieważ w ścianie zostaje odkryte 
zamurowane ciało. 

Na miejsce, zbadać sprawę, przy-
jeżdża doświadczony komisarz Pierre 
Niemans ( Jean Reno). Znaki wyryte 
wokół ciała wskazują na zbrodnię ry-
tualną. Kiedy Reda (Benoi Magimel) 
– młody o� cer policji, podczas jednej 
z akcji znajduje przy wejściu do klasz-
toru półżywego człowieka, podob-
nego do Jezusa, sądzi, że ma przywi-
dzenie. Jednak szybko przekonuje się, 
że zdarzenie to ma ścisły związek ze 
sprawą prowadzoną przez Niemans'a. 
Morderstwa powtarzają się. 

Kolejna o� ara jest uśmiercana 
w spektakularny sposób przez posia-
dających niesamowitą moc, dziwnie 
wyglądających mnichów, którzy po 
dokonaniu egzekucji znikają bez śla-
du. Niemans i Reda są całkowicie za-
skoczeni i przerażeni. Dzięki pomocy 

Marie – specjalistki religioznawstwa, 
starają się rozwiązać tę przerażają-
cą zagadkę. Najpierw jednak muszą 
zgłębić przechowywane przez wieki 
tajemnice strzeżone przez siłę, której 
wydaje się, że nic nie może jej po-
wstrzymać...

Pewnie nie wiesz...
★ Camille Na� a, � lmowa Marie, 

by przygotować się do roli chodziła do 
bibliotek, przeglądała manuskrypty, 
dużo czytała, zwłaszcza tekstów reli-
gijnych.

★ Benoît Magimel, który wcielił 
się w postać Redy przygotowywał się 
do roli przez 2 miesiące, m.in. uczestni-
cząc w patrolach policyjnych na terenie 
Paryża. 

★ Sir Christopher Lee (� lmowy 
Heinrich von Garten) przyjął swoją 
rolę głównie dlatego, że chciał praco-
wać z Jeanem Reno.

Purpurowe rzeki 2: 
Aniołowie Apokalipsy

TVN7 sobota 22.25

Purpurowe rzeki 2: 
Aniołowie Apokalipsy

Rytualne 
zbrodnie
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Korona. Symbol siły, energii i odwagi od teraz 
zdobi głowę Aleksandry Wasik oraz Aleksandry 
Żebrowskiej. To właśnie one zostały nowymi 
Miss i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2021. 

- Czuję ogromną wdzięczność. Przy-
znam, że nie spodziewałam się, że to wła-
śnie ja zostanę nową Miss Ziemi Łomżyń-
skiej. Miałam nadzieję na TOP 5, i po cichu 
gdzieś właśnie na to liczyłam, ale o głów-
nym tytule nie myślałam – mówiła tuż po 
zakończeniu gali Aleksandra Wasik, kiedy 
jej  radość mieszała się z niedowierzaniem. 
Do momentu koronacji kilkukrotnie za-
dawała sobie pytanie, czy oby na pewno 
dobrze usłyszała zwycięski numer. - Gdy 
wyszłam na środek sceny zaczęłam zasta-
nawiać się czy to na pewno było 13? Ale 
kiedy na głowę założyłam koronę, a dziew-
czyny wręczyły mi szarfę pomyślałam tak, 
tu chodzi o mnie – nie kryje radości nowa 
Miss Ziemi Łomżyńskiej, któ-
ra ma zamiar godnie reprezento-
wać ten region, wspierać projek-
ty realizowane przez Miss Ziemi 
Łomżyńskiej i zrobić wszystko co 
w jej mocy, by dotrzeć do finału 
Miss Polski.

Jak przyznaje Wiktoria Ciocha-
nowska, Miss Ziemi Łomżyńskiej 
2020, a także II Wicemiss Polski 
2020 przekazanie korony następ-
czyni to dla niej szczególny mo-
ment.

- Czuje się naprawdę szczęśli-
wa. To właściwy czas, by kolejna 
dziewczyna mogła czerpać radość 
z jej posiadania – mówiła lżejsza 
o bogato zdobiony symbol pięk-

ności Wiktoria Ciochanowska, życząc Oli 
przede wszystkim wytrwałości i tego, by 
otaczała się ludźmi, którzy będą ją wspierać 
w tym wyjątkowym czasie, czyli roku pano-
wania. 

I wicemiss Ziemi Łomżyńskiej 2021 zo-
stała Marta Wysocka, II Izabela Rogowska, 
III Natalia Cholewicka, natomiast IV Wi-
cemiss Ziemi Łomżyńskiej 2021 Wiktoria 
Poteraj. Dla każdej z dziewcząt moment ko-
ronacji był wyjątkowy i niezwykły, a sama 
Gala Finałowa dostarczyła wielu momen-
tów wzruszeń i niezapomnianych emocji.

- Czas przygotowań do gali finałowej 
Miss Ziemi Łomżyńskiej 2021 był nie-
zwykle trudny, zarówno z uwagi na pan-
demię Covid-19, ale także ogrom pracy. 
Najważniejsze jest jednak to, że udało nam 
się zorganizować to wydarzenie i w piękny 
sposób zwieńczyć trud – przyznaje Anna 

Kurządkowska-Kosińska, organizatorka 
Miss Ziemi Łomżyńskiej. - Kolejnym eta-
pem, w którym wezmą udział dziewczęta 
będzie ćwierćfinał konkursu Miss Polski, 
a to już niebawem, bo na początku lipca. 
Wtedy dowiemy się, które z nich będą re-
prezentować nasz region w dalszej drodze 
konkursowej – kontynuuje. - Uważam, że 
mamy bardzo mocne kandydatki. Wierzę, 
że powtórzą sukcesy swoich koleżanek 
z ubiegłych lat, i za to mocno trzymam 
kciuki – dodaje.

A mocny doping przyda się także nasto-
letnim zdobywczyniom tytułów, a dokład-
nie Aleksandrze Żebrowskiej, która zdoby-
ła tytuł Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 
2021. 

- Jestem zaskoczona, ale bardzo się cie-
szę. Dla mnie są to emocje, które zapamię-
tam do końca życia. Postaram dać z siebie 

wszystko, by w konkursie Miss 
Polski zajść jak najdalej. Ważne 
jest dla mnie także to, by godnie 
reprezentować Ziemię Łomżyń-
ską – przekonywała ze sceny Alek-
sandra Żebrowska z piękną koro-
ną na głowie i szarfą.

Za powodzenie Aleksandy Że-
browskiej, ale także pozostałych 
dziewcząt, które w ten wieczór 
zdobyły koronę mocno trzyma 
kciuki Ewelina Gutowska, Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 
2020, która w konkursie Miss Pol-
ski Nastolatek dotarła do ścisłego 
TOP 10.  

- Nie ukrywam, że trudno było 
mi rozstać się z koroną, ale mam 

nadzieję, że Ola, która właśnie ją założyła 
przeżyje równie wiele pięknych chwil i do-
zna tylu pozytywnych emocji, co ja przez 
ostatni rok – mówiła wzruszona Eweli-
na Gutowska, życząc swojej następczyni 
przede wszystkim pokory i niegasnącego 
uśmiechu na twarzy.

Korona I Wicemiss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej 2021 powędrowała natomiast 
do Kariny Łebkowskiej, II - do Wiktorii 
Depty, III - Julii Trzcinki, zaś korona IV Wi-
cemiss Ziemi Łomżyńskiej 2021 do Alony 
Krokhmalovej.  

Poza wyborem TOP 10 najpiękniej-
szych, podczas gali finałowej przyznano tak-
że "dzikie karty". Trafiły one do Aleksandry 
Marciniak, Mileny Gacioch, Oliwii Zaręby 
oraz Agnieszki Zawistowskiej. Dzięki temu 
również ta czwórka będzie mogła spróbo-
wać swoich sił w ćwierćfinale Miss Polski 
2021.

Ponadto przyznane zostały  tzw. tytuły 
komplementarne, m. in. Miss Internetu zo-
stały Weronika Falkowska i Karina Łebkow-
ska.

- To była cudowna przygoda, a decyzja 
o wzięciu z niej udziału była jedną z lep-
szych w moim życiu. I tak naprawdę to, co 
wspólnie mogłyśmy przeżyć w trakcie jej 
trwania jest najważniejsze – przyznaje Julia 
Trzcinka, III Wicemiss Ziemi Łomżyńskiej 
2021. - Jestem z siebie dumna, że udało mi 
się zdobyć ten tytuł. Na pewno jury miało 
spory problem, by wybrać tę najpiękniejszą 
– dodaje Julia.

Rzeczywiście wybór nie był łatwy, bo 
każda z kandydatek to uosobienie unikato-
wego piękna, co potwierdza Marzanna Rut-
kowska, przewodnicząca jury Miss Ziemi 
Łomżyńskiej 2021 oraz choreograf konkur-
su. 

- Dziewczęta spisały się doskonale. Mu-
szę przyznać, że wybór był naprawdę bardzo 
trudny, niemniej jednak mam nadzieję, że 
jako jury sprostaliśmy zadaniu – mówi Ma-
rzanna Rutkowska pod, której wodzą pra-
cowało jury. - My z kandydatkami do tytułu 
miss pracujemy dużo wcześniej, także po-
znajemy je, rozmawiamy. Ja jako choreograf 
widzę również jak się poruszają, zachowują, 
ile mają w sobie empatii. Także znam je nie-
co lepiej. Niektórzy członkowie jury także 
odwiedzają nas na próbach, by lepiej poznać 
finalistki – wyjaśnia przewodnicząca kon-
kursowej komisji.

Organizację sobotniego konkursu 
wsparł Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego, a wśród jurorów byli wicemar-
szałek Marek Olbryś oraz Piotr Modzelew-
ski, radny wojewódzki.

- Oczywiście jest to zabawa, ale z całą 
rzetelnością podszedłem do obowiązku - 
powiedział wicemarszałek Marek Olbryś 
- Wśród moich głównych kryteriów był 
uśmiech, inteligencja i osobowość, wdzięk, 
gracja widoczna w sposobie poruszania się. 
Najważniejsze jest jednak to jak pełne am-
bicji, pasji, marzeń są te nawet najmłodsze 
kandydatki. Życzę im, żeby z odwagą i kon-

Aleksandra Wasik i Aleksandra Żebrowska to nowe 
Miss i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2021
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sekwencją realizowały swoje plany 
- dodał.

Obok reprezentantów samo-
rządu województwa w komisji 
konkursowej zasiadali w nim m.in. 
przedstawiciel władz Łomży oraz 
obie Miss Ziemi Łomżyńskiej, peł-
noletnia i nastoletnia, z 2020 roku - 
Wiktoria Ciochanowska i Ewelina 
Gutowska. Byli także przedstawi-
ciele samorządów Grajewa i Zam-
browa, z których pochodziła spora 
grupka uczestniczek. Zresztą, jak 
się okazało, dziewczęta, reprezen-
towały nie tylko większe ośrodki 
jak Łomża, Ostrołęka, Grajewo, 
Zambrów czy Siemiatycze, ale tak-
że np. Nowogród, Czaplice, Wierz-
bowo, Zalas czy Miodusy Wielkie.

Uczestniczki konkursu prze-
prowadzonego w Galerii Veneda, 
prezentowały się jurorom i wi-
dzom w strojach codziennych, lu-
dowych, sportowych, wieczoro-
wych, a starsze także w ślubnych. 
Można było ich sylwetki i zaintere-
sowania poznać z filmowych „wi-
zytówek” zrealizowanych podczas 
przygotowań.

Jak zapowiedziała na starcie 
współprowadząca imprezę Kami-
la Świerc, Miss Polski 2017, na gali 
miało być „kolorowo, energetycz-
nie i pozytywnie”. I było. A czego 
nie dodała - było także wzruszają-
co. W jednej z prezentacji kandy-
datki wystąpiły z dziećmi z inte-
gracyjnego przedszkola „Nutka” 
w Łomży, a były także filmy przed-
stawiające je podczas spotkań 
z dziećmi, których nie oszczędziły 
los i choroby.

Prezentacje urozmaiciły wystę-
py Ali Tracz, która była reprezen-
tantką Polski w ostatnim konkur-
sie Eurowizji Junior oraz Agnieszki 
„Kovy” Kowalczyk z elektryczną 
wiolonczelą.

- Konkurs Miss Ziemi Łom-
żyńskiej oraz Miss Nastolatek Zie-
mi Łomżyńskiej jest integralną 
regionalną częścią najbardziej pre-
stiżowego narodowego konkursu 
piękności Miss Polski. A to ozna-
cza, że szczęśliwe i ukoronowane 
dzisiejszego wieczoru będą repre-
zentować region w krajowych eli-
minacjach konkursu Miss Polski 
i Miss Polski Nastolatek taki przy-
wilej otrzymają także Miss Inter-
netu i zdobywczynie „dzikich kart” 
- podkreśliła Kamila Świerc.

I choć kolejna finałowa Gala 
Miss Ziemi Łomżyńskiej już za 
nami z pewnością obrazy z tych 
chwil na długo jeszcze pozostaną 
w pamięci zarówno w finalistkach, 
jak i  wszystkich, którzy tego wie-
czora byli jej częścią. 

Aleksandra Wasik i Aleksandra Żebrowska to nowe 
Miss i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2021

Miasto Łomża otrzymało ponad 3.500.000 
euro dofinansowania z Funduszy Norweskich. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację 
II etapu nadnarwiańskich bulwarów. Uroczyste 
przekazanie czeku przez sekretarza stanu 
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 
Waldemara Budę odbyło się w Porcie Łomża, 
podczas konferencji prasowej.

Łomżyński wniosek o dofinansowanie 
w konkursie "Rozwój Lokalny” konkurował 
z ponad dwustoma z całej Polski.

- Cieszymy się, że Łomża jest beneficjen-
tem tego projektu. Kwota, którą otrzymuje 
miasto z pewnością przyczyni się do rozwo-
ju tego pięknego miejsca - mówił sekretarz 
stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej Waldemar Buda podczas konfe-
rencji prasowej, dziękując jednocześnie pra-
cownikom Urzędu Miejskiego za pracę wło-
żoną w przygotowanie wniosku.

Program "Rozwój Lokalny” finansowa-
ny ze środków Mechanizmu Finansowe-
go Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego 2014-2021. Ma na celu wsparcie 
samorządów średnich miast we wzmocnieniu 
spójności społecznej i gospodarczej, poprzez 
kompleksowe działania nakierowane na pod-
niesienie jakości środowiska naturalnego, do-
stępności i standardu życia mieszkańców oraz 
zatrzymania negatywnych trendów depopu-
lacyjnych.

Władze Łomży zgłosiły do tego progra-
mu projekt pn. "ŁOMŻA – Miasto, w któ-
rym żyję i pracuję”. Głównym działaniem 
w ramach realizacji projektu będzie budowa 
II odcinka bulwarów nad rzeką Narew wraz 
z zagospodarowaniem plaży miejskiej, na 
odcinku od Portu Łomża do mostu Majora 
Henryka Dobrzańskiego – Hubala. 

- To wsparcie jest niezwykle ważne. Spra-
wi, że nasze miasto będzie jeszcze szybciej się 
rozwijało, także turystycznie. W planach jest 
m.in. budowa ciągu pieszego ze ścieżką ro-
werową, placu zabaw, plaży miejskiej, a nawet 
parku linowego - wyliczał prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski. Dziękując w imieniu 
mieszkańców za otrzymane fundusze zapew-
nił jednocześnie, że miasto będzie aplikowało 
o kolejne środki na rozwój.

W konferencji prasowej wziął udział rów-
nież poseł Lech Antoni Kołakowski.

- Gdy patrzymy na dzieje Łomży dostrze-
gamy w nich okresy wzlotu, rozwoju, ale też 
trudne lata, na które mieszkańcy miasta nie 
mieli wpływu. Dwadzieścia lat temu Łom-
ża straciła status miasta wojewódzkiego, co 
znacznie osłabiło możliwość pozyskiwania 
środków. Ten trudny czas jednak minął – mó-
wił poseł Kołakowski. – Dzięki wielkim inwe-
stycjom rządowym możemy rozwijać nasze 
piękne miasto – dodał i przypomniał trwają-
ce inwestycje, takie jak: Via Baltica, szprycha 
kolejowa, którą udało się przybliżyć do Łom-
ży, dzięki czemu do Warszawy będzie można 
dojechać w godzinę i pięć minut. - To właśnie 
rządowe inwestycje mogą przywrócić rozwój 
tego miasta, jego siłę gospodarczą, bo Łomża 
to spokojne miejsce do życia i pracy – pod-
kreślał poseł Kołakowski zwracając się do wi-
ceministra Waldemara Budy. - Dlatego, by lo-
kalne samorządy mogły się rozwijać wsparcie 
rządowe jest niezbędne, takie jak to, z którego 

miasto Łomża korzysta. Chcę podziękować 
wszystkim dotychczasowym prezydentom, 
radom miasta i przyjaciołom Łomży, za to 
że zabiegali o nasze miasto i jego rozwój. Do-
wodem tego jest dzisiejsza uroczystość i do-
finansowanie dobrze napisanego wniosku - 
podsumował poseł Lech Antoni Kołakowski.

Prace nad opracowaniem zarysu projek-
tu w ramach Programu "Rozwój Lokalny” 
samorząd Łomży rozpoczął w czerwcu 2019 
roku. W tym czasie m.in. przeprowadzo-
no badania ankietowe wśród mieszkańców, 
omówiono program z Radą Gospodarczą, 
odbyły się wywiady grupowe z liderami in-
stytucji publicznych, liderami społecznymi, 
przeprowadzono pogłębione badania an-
kietowe wśród grup łomżyńskiej młodzieży 
maturalnej oraz wśród lokalnych przedsię-
biorców. Zbierano także pomysły dla Łom-
ży wśród mieszkańców, przeprowadzono 
analizę SWOT-SRGG uwzględniającą za-
soby i produkty miasta, profil miasta i sytu-
ację podobnych miast oraz kluczowe czyn-
niki rozwoju wynikające ze specyfiki miasta, 
a także badano zadowolenie klientów Urzę-
du Miejskiego. W październiku ub.r. podpi-
sano list intencyjny z Gminą Piątnica wyra-
żający wolę współpracy w przygotowaniu 
i realizacji projektu pn. "ŁOMŻA – Miasto, 
w którym żyję i pracuję”.

Wartość projektu wynosi 42,5 mln zł, 
a otrzymane dofinansowanie to ponad 15 
mln zł.

Miliony euro dla 
Łomży z Funduszy 

Norweskich 
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Wydział Rosja

Tajne 
dokumenty

Porywająca historia mistrza powieści szpiegowskiej, Johna LeCarre. Bry-
tyjski wydawca (Sean Connery) i piękna rosyjska redaktorka (Michele Pfeif-
fer) zostają wciągnięci w śmiertelnie niebezpieczny świat międzynarodowych 
szpiegów…

Brytyjski wydawca Barley Blair, wolnomyśliciel i birbant, miłośnik jazzu 
i wysokoprocentowego alkoholu, jest sympatykiem rosyjskiej literatury. Czę-
sto odwiedza Rosję, jeździ regularnie na targi książek do Moskwy. Lubi po-
czucie humoru Rosjan i ich egzystencjalną zadumę nad beznadziejnością. 
Podczas pobytu w Rosji Blair poznaje naukowca Sawieliewa, wybitnego fizyka 
pracującego dla przemysłu zbrojeniowego, który zebrał dane dotyczące poten-
cjału militarnego swego kraju. Chcąc przyspieszyć rozbrojenie i pierestrojkę, 
Sawiliew proponuje Blairowi opublikowanie zebranych danych na zacho-
dzie. Manuskrypt zawierający informacje o uzbrojeniu Armii Czerwonej ma 
przeszmuglować do Londynu Katja, piękna redaktorka.

Pewnie nie wiesz...
H Reżyser, Fred Schepisi otrzymał od władz – wówczas jeszcze radzieckich – 

zgodę na realizację filmu w ZSRR. Wpłynęło to znacznie na wzrost autentyczności 
obrazu – choć krytyka bezlitośnie wyśmiewała zbyt łagodny wizerunek rzeczywi-
stości radzieckiej.

H Film był kręcony w Moskwie i Petersburgu. Sceny początkowe i końcowe 
zostały nakręcone w Lizbonie w Portugalii.

H Cała żywność dla 150 osobowej ekipy filmowców była dowożona z Lon-
dynu. To był rok 1989. Michelle Pfeiffer zaprotestowała, kiedy dowiedziała się, 
że zachodnie firmy filmowe nie mogą 
karmić rosyjskich statystów, których 
zatrudniają. „W kraju, w którym 
nie można dostać jedzenia, gdzie 
nie można dostać mydła, ludzie 
patrzyli jak pochłaniamy gorące, 
parujące spaghetti”. 

Wydział Rosja
TVP Kultura 

niedziela 20.00

We wszechświecie od wieków istnieje 
potężna siła. Jej strażnikami są członkowie 
Korpusu Zielonych Latarni, odpowiedzial-
ni za pokój i sprawiedliwość. Jest to grupa 
wojowników, którzy przysięgli strzec mię-
dzygalaktycznego porządku. Bractwo wo-
jowników posiada zielone pierścienie, które 
dają im nadprzyrodzoną siłę. Kiedy jednak 
złoczyńca Parallax zaczyna zagrażać istnieniu 
Kosmosu, jedyną nadzieją staje się Ziemia-
nin – utalentowany, choć zbyt pewny siebie 
pilot testowy Hal Jordan (Ryan Reynolds). 
Jak dotąd, Zielone Latarnie nie darzyły ludzi 
wielkim szacunkiem i zaufaniem. Hal będzie 
pierwszym człowiekiem, który dostąpi za-
szczytu założenia pierścienia. Jeśli uda mu się 
przezwyciężyć własne lęki, nie tylko pokona 
Parallaxa, ale też stanie się najznamienitszym 
wojownikiem w historii Zielonych Latarni.

Pewnie nie wiesz...
H Przygotowanie charakteryzacji Te-

muera Morrisona (filmowy Abin Sur) trwało 
każdorazowo 4 – 5 godzin.

H Podczas kręcenia filmu zrezygnowano 
z prawdziwego kostiumu głównego bohatera. 
Odtwórca głównej roli, Ryan Reynolds, na 
planie filmu nosił specjalny kombinezon, na 
który później komputerowo nakładano ko-
stium.

H Ryan Reynolds, który grał głównego 
bohatera, przyznał, że miał kiepskie stosun-

ki z reżyserem. Reynolds i Martin Campbell 
wielokrotnie ścierali się na planie. Campbell 
nieustannie krytykował aktora, zmuszał go do 
wielu powtórek.

H Martin Campbell ostro skrytykował 
studio za zniszczenie filmu, poprzez montaż 
niezgodny z jego intencjami, co spowodowało 
pominięcie lub zmianę wielu elementów, które 
były w filmie bardzo ważne.

H Ryan Reynolds poznał swoją żonę Bla-
ke Lively na planie tego filmu. Pobrali się we 
wrześniu 2012 roku, mają troje dzieci. Wcze-
śniej (od 2008 do 2011 r.) żoną Reynoldsa 
była Scarlett Johansson.

H Fryzjerzy wykonali 14 prób, aby uzy-
skać odpowiedni odcień włosów Blake Lively.

Green Lantern 
TVN7 sobota 20.00

Green Lantern

Człowiek  
z pierścieniem
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Pitch Perfect

Słuch 
absolutny

Beca, świeżo upieczona studentka 
pierwszego roku, nie ma chęci do inte-
gracji z jakąkolwiek grupą studentów. 
Ostatecznie decyduje się przyłączyć 
do szkolnej grupy wokalnej Bellas, 
która składa się z różnych mniej lub 
bardziej zwariowanych dziewczyn. 
Bellas łączy tylko jedno – staranie o to, 
aby śpiewać razem najlepiej, jak się 
da. Beca wnosi do zespołu potrzebną 
dawkę energii, dzięki czemu dziew-
czyny podejmują rywalizację z mę-
skim chórem, który podczas wystę-
pów wykonuje skoczne show złożone 
ze znanych przebojów.

Siłą filmu jest świetnie dobrana obsa-
da – Anna Kendrick, Skylar Astin, Brit-
tany Snow, Anna Camp, Adam DeVine 
i Rebel Wilson są motorem napędowym 
tej produkcji.

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

113 milionów dolarów, kosztował 17 mi-
lionów.

H Scenę, w której Gruba Amy zostaje 
uderzona burrito powtarzano pięć razy. 
Bumper (Adam DeVine) rzucając z auto-
busu burrito, przypadkowo trafił w kame-
rzystę.

H Większość kwestii, które Rebel Wil-
son (Gruba Amy) wypowiada w filmie jest 
przez nią zaimprowizowana.

H Anna Kendrick (Beca Mitchell) 
i Brittany Snow (Chloe Beale) były cał-
kowicie nagie podczas kręcenia sceny pod 
prysznicem. Kendrick stwierdziła, że cho-
ciaż początkowo były zdenerwowane, póź-
niej napięcie ustąpiło i czuły się komfortowo 
ze swoja nagością.

H W prawdziwym życiu Skylar Astin 
(Jesse) poślubił Annę Camp (Aubrey) 10 
września 2016 r. Rozwiedli się w 2019 r.

H „Perfect pitch” znaczy „słuch abso-
lutny”.

Pitch Perfect
TVN sobota 22.15

Witaj w domu, panie Jenkins

Nie będzie 
łatwo

Doktor Roscoe Jenkins (Martin La-
wrence) prowadzi talk show, w którym 
udziela życiowych rad milionom swoich 
oddanych widzów. Sławny prezenter te-
lewizyjny, po latach nieobecności, jedzie 
wraz z synem i narzeczoną w odwiedziny 
do rodziców, którzy obchodzą jubileusz 
pięćdziesięciolecia. Już od pierwszych 
chwil pobytu na głębokiej amerykańskiej 
prowincji, zaczynają się spełniać jego oba-
wy przed powrotem do koszmarów dzie-
ciństwa i młodości. Zwariowani krewni 
i dawni znajomi nie dadzą mu zapomnieć, 
jakim człowiekiem był w przeszłości.

Nieznośni członkowie jego licznej ro-
dziny dają mu popalić i ani myślą trakto-
wać go jak człowieka sukcesu. Do domu 
Jenkinsów przyjeżdża również Clyde, 
z którym dzisiejszy telewizyjny gwiazdor 
od najmłodszych lat prowadził życiową ry-
walizację, z której obaj ponowie wcale nie 
wyrośli. Cały ciąg niezwykle zabawnych 
nieporozumień wynika za sprawą zderze-
nia wielkomiejskiego snobizmu z mało-
miasteczkowym ciemnogrodem. 

Witaj w domu, panie Jenkins
Stopklatka piątek 20.00, niedziela 15.40

Mad Max 

Na śmierć  
i życie

Jeden z najbardziej kultowych fil-
mów w historii kina.

Mroczna, klasyczna już, bo nakrę-
cona na początku lat osiemdziesiątych 
wizja przyszłości, społeczeństwa na 
skraju przepaści, w którym starająca 
się zaprowadzić porządek policja musi 
uciekać się do brutalnych metod, do-
równując okrucieństwem ściganym 
przestępcom. 

Bohater filmu, tytułowy Max Roc-
katansky (Mel Gibson) prowadzi nieja-
ko podwójne życie. Prywatnie jest czu-
łym mężem i kochającym ojcem, poza 
domem jednak zmienia się w pozbawio-
nego skrupułów brutalnego gliniarza 
egzekwującego prawo na australijskich 
szosach. Max, czując się rozdarty mię-
dzy domem, a wyniszczającą pracą, nosi 
się z zamiarem porzucenia zawodu. Któ-
regoś dnia, w czasie pościgu, nieumyśl-
nie doprowadza do śmierci leadera gan-
gu motocyklowego. Ta przypadkowa 

śmierć staje się pierwszym ogniwem 
łańcucha wypadków, które zburzą spo-
kój miasta, a także samego bohatera. 
Odbierając trumnę z ciałem swojego 
przywódcy członkowie motocyklowe-
go gangu terroryzują miasteczko. I teraz 
wszystko zmierza do krwawego finału...

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

ponad 100 milionów dolarów, kosztował 
400 tysięcy dolarów i stał się najbardziej 
kasowym filmem wszech czasów.

H George Miller, reżyser i twórca 
filmu, latami pracował jako lekarz na 
oddziale ratunkowym w Sydney. Tam na-
oglądał się krwawych efektów wypadków 
samochodowych i bójek. Te obrazy po-
służyły jako podstawa do zrealizowania 
„Mad Maxa”.

H Te same samochody były używa-
ne kilkakrotnie po przemalowaniu. Mel 
Gibson był jedynym aktorem, który miał 
oryginalną skórzaną kurtkę: pozostali 
musieli się zadowolić podróbkami. Suro-
wość, która jest efektem braku pieniędzy, 
stała się atutem filmu, dodała mu auten-
tyczności. 

H Mel Gibson (miał wówczas 23 
lata) był wówczas tak dalece nikomu 
nieznany, że gdy film wszedł na ekrany 
w Ameryce, żaden zwiastun nie pokazał 
go nawet przez ułamek sekundy, skupia-
jąc się na eksplozjach i katastrofach sa-
mochodowych.

Mad Max
Metro piątek 21.00

Labirynt

Gdzie są 
dziewczynki?

„Doskonale zbudowany i zagrany thriller (a fragmenta-
mi wręcz horror) trzyma w napięciu aż do końca, zaskaku-
jąc mylnymi tropami i zwrotami akcji...”

Keller Dover i jego żona Grace wiodą spokojne i szczę-
śliwe życie. Wraz z nastoletnim synem Ralphem i 6-letnią 
córką Anną mieszkają w Pensylwanii. W Święto Dziękczy-
nienia dochodzi do tragedii, która na zawsze odmieni ich 
życie. 

Ten dzień spędzają razem z przyjaciółmi Franklinem 
i Nancy oraz ich córkami Elizą i Joy. Po świątecznym 
obiedzie okazuje się nagle, że Anna i Joy zniknęły. Policja 
wszczyna śledztwo w tej sprawie. Akcją poszukiwawczą 
kieruje detektyw Loki. Podejrzenie o porwanie dziewczy-
nek pada na Alexa Jonesa, którego samochód był zaparko-
wany w pobliżu miejsca ich zaginięcia. Z braku mocnych 
dowodów, musi jednak wypuścić na wolność areszto-
wanego Alexa. Wobec fatalnej decyzji stróżów prawa, 

z którymi Keller Dover początkowo współpracował, teraz 
postanawia na własną rękę schwytać porywacza. Wszyscy 
zdają sobie sprawę, że im dłużej trwają poszukiwania, tym 
bardziej zmniejsza się szansa na znalezienie dzieci ży-
wych. Gdzie są zaginione dziewczynki?

Hugh Jackman gra Kellera Dovera, Jake Gyllenhaal de-
tektywa Loki.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 122 miliony dolarów, 

kosztował 46 milionów.
H Aby zagrać Holly Jones, Melissa Leo zakładała szarą 

perukę i nigdy nie czyściła okularów.
H Według scenarzysty Aarona Guzikowskiego oryginal-

na wersja filmu trwała trzy godziny.
H Po zakończeniu zdjęć całą odzież i rekwizyty przeka-

zano do sklepu FODAC (Przyjaciele Niepełnosprawnych Do-
rosłych i Dzieci). Dochody ze sklepu z używanymi rzeczami 
wspierają misję FODAC polegającą na dostarczaniu sprzętu 
medycznego osobom niepełnosprawnym. 

Labirynt
TVP Kultura sobota 23.15
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Jak zostać kotem

Urodzinowa 
niespodzianka

Pracoholik i biznesmen Tom Brand prowadzi z pozoru wy-
marzone życie jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Aby 
osiągnąć sukces mężczyzna zupełnie poświęcił się pracy, odda-
lając się tym samym od własnej rodziny. W dniu jedenastych 
urodzin jego córki dochodzi jednak do wydarzenia, które na 
zawsze zmieni Toma, jak i całą rodzinę… Biznesmen zostaje 
uwięziony w ciele domowego kota.

Jak zostać kotem 
Stopklatka piątek 11.50, niedziela 13.55

Świat według T.S. Spiveta 

3 tys. 
kilometrów 

przygód
T.S. Spivet mieszka na ranczu w Montanie wraz 

z zafascynowaną chrząszczami matką, ojcem kowbo-

jem i 14-letnią siostrą Gracie, która marzy, by zostać 
miss Ameryki. T.S. jest 10-letnim geniuszem, który 
został laureatem nagrody za wynalezienie perpetu-
um mobile. Z tej okazji na uroczystości wynalazca 
ma wygłosić mowę. W tajemnicy przed rodziną T. S. 
wyrusza pociągiem towarowym w daleką podróż do 
Waszyngtonu, trzy tysiące kilometrów od rodzinne-
go rancza w Montanie. Będzie to najważniejsza po-
dróż w życiu nastolatka.

Świat według T.S. Spiveta 
TVP1 sobota 10.15

Dzwoneczek i tajemnica piratów

Pomieszane 
talenty

Zarina, sprytna i ambitna 
wróżka, kradnie magiczny 
pył i łączy siły z pirackimi 
opryszkami ze Skały Czaszki. 
Dzwoneczek oraz jej niezwy-

kłe przyjaciółki muszą wyruszyć 
w pełną niebezpieczeństw po-
dróż, żeby odzyskać skradziony 
skarb. Ich świat staje na głowie, 
kiedy okazuje się, że za sprawą 
rzuconego na nie zaklęcia ich ta-
lenty zostają pomieszane. Wróż-

ki czeka spotkanie z piratami.
Dzwoneczek  

i tajemnica piratów
TV Puls2 sobota 20.00,  

niedziela 13.15

Looney Tunes: znowu w akcji 

Mistyczny diament
Kolejny film łączący sceny aktorskie z sekwencjami animo-

wanymi. Kaczor Daffy znudzony byciem zawsze drugim – za 
Królikiem Bugsem – postanawia opuścić Hollywood. Chce 
pomagać DJ Drake'owi, którego sławny ojciec został porwany 
przez podłego Pana Chairmana. Ojciec zna miejsce, w którym 
znajduje się mistyczny błękitny diament. DJ i Daffy, aby ocalić 
świat, muszą dotrzeć do diamentu zanim uczyni to Chairman. 
Ich śladami podąża również wiceprezes studia i Królik Bugs. 
Zdali oni sobie bowiem sprawę, że Królik potrzebuje partnera, 
a pozbycie się Daffy'ego było dużym błędem. 

Looney Tunes: znowu w akcji 
TV Puls2 niedziela 9.45
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O możliwościach wsparcia osób z nie-
pełnosprawnością w 2021 r. i o współ-
pracy przy organizacji letniego pikni-
ku dyskutowano podczas posiedzenia 
Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób 
z Niepełnosprawnością. 

Jak informuje Urząd Miej-
ski, w Łomży 25 czerwca w Hali 
Kultury spotkali się członkowie 
rady i zaproszeni goście: zastęp-
ca prezydenta Łomży Andrzej 
Stypułkowski, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łomży Wiesław Jagielak, kie-
rownik Biura Zatrudnienia i Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Jolanta Dąbrowska i pracownik 
biura, Tomasz Świerszcz.

W ratuszu nadal funkcjonuje 
stanowisko asystenta osoby star-
szej i niepełnosprawnej. 

- Każda osoba, która zgłosi 
w Urzędzie Miejskim potrzebę po-

mocy przy załatwieniu sprawy, na 
pewno ją otrzyma - zapewniał zastęp-
ca prezydenta Andrzej Stypułkowski.

Przedstawiciele BZIRON przed-
stawili ofertę wsparcia osób z niepeł-
nosprawnością. 

- W zakresie rehabilitacji spo-
łecznej, ze środków PFRON do-
finansowane są turnusy rehabi-
litacyjne, zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty or-
topedyczne czy likwidacja barier 

architektonicznych, natomiast 
w zakresie rehabilitacji zawodo-
wej pomoc zakłada m.in.: zwrot 
wydatków na na instrumenty 
i usługi rynku pracy, przyzna-
nie jednorazowych środków na 

podjęcie działalności, wniesienie 
wkładu do spółdzielni socjalnej, 
zwrot kosztów wyposażenia sta-
nowiska pracy - wymieniała kie-
rownik Jolanta Dąbrowska.

Dyrektor MOPS zapewniał, 
że osoby z niepełnosprawnością 
mogą w każdej chwili zadzwo-
nić do ośrodka i zgłosić potrzebę, 
a pracownicy na pewno zajmą się 
problemem.

Przewodniczący rady Jaro-
sław Kaja wraz z Magdaleną Ka-
mińską przedstawili członkom 
rady plany dotyczące organizacji 
II Łomżyńskiego Pikniku Osób 
z Niepełnosprawnością. Pod ko-
niec sierpnia piknik przygotu-
je Łomżyński Klaster Ekonomii 
Społecznej przy wsparciu środ-
ków konkursowych z budżetu 
Miasta Łomża. 

- Zachęcamy członków rady 
do włączenia się w organizację 
pikniku, moga Państwa upiec 
ciasta lub w inny sposób zaanga-
żować się wydarzenie - zachęcała 
Magdalena Kamińska.

Pierwszy raz w tym roku, po przerwie 
związanej z pandemią, spotkali się 
członkowie Łomżyńskiej Rady Senio-
rów. W sali Domku Pastora z seniora-
mi spotkał się Andrzej Stypułkowski, 
Zastępca Prezydenta Miasta Łomża. 
Spotkanie było okazją do podsumo-
wania działalności rady i placówek 
senioralnych w mieście w czasie pan-
demii oraz zaplanowania przyszłych 
działań.

Członkowie Łomżyńskiej 
Rady Seniorów (ŁRS) zapre-
zentowali się po raz pierwszy 
w koszulkach z logo rady i Mia-
sta Łomża. W tle ustawili roll-up 
Łomżyńskiej Rady Seniorów, 
a przewodnicząca Grażyna Czaj-
kowska rozdała członkom no-
tesy opatrzne logo rady. Gadże-
ty zostały zakupione przez ŁRS 
w ramach projektu Stowarzysze-
nia Szukamy Polski z Białegosto-
ku „Ośrodek Wspierania Podla-
skich Rad Seniorów”.

Podczas posiedzenie Zastęp-
ca Prezydenta Łomży poinfor-
mował członków Łomżyńskiej 
Rady Seniorów o planie przenie-
sienia Klubu Seniora z ul. Mic-
kiewicza do budynku przy ul. 
Nowogrodzkiej, przy Parku im. 
Jakuba Wagi. - Kierujemy się bez-
pieczeństwem seniorów, chcemy 
zapewnić Państwu odpowiednie 
warunki – mówił Andrzej Sty-
pułkowski tłumacząc decyzję 
przeprowadzki. Budynek zosta-
nie wyremontowany i zaadapto-
wany pod potrzeby osób star-
szych uczęszczających na zajęcia 
Klubu Seniora – placówki działa-
jącej w ramach MOPS.

Przewodnicząca Łomżyń-
skiej Rady Seniorów Grażyna 
Czajkowska poinformowała ze-
branych o działaniach rady pod-

czas pandemii. Wskutek ogra-
niczeń w organizacji posiedzeń, 
aktywność seniorów przenie-
siona została do Internetu. Tam 
członkowie ŁRS uczestniczyli 
m.in. w spotkaniach, warsztatach, 
Podlaskim Kongresie Rad Senio-
rów, Forum Podlaskich Rad Se-
niorów, Ogólnopolskim Kon-
gresie Rad Seniorów oraz w VI 
sesji Obywatelskiego Parlamen-

tu Seniorów poświęconej sytu-
acji osób starszych w Polsce. Po-
nadto, aktywni redaktorzy z ŁRS 
pisali teksty do Gazety Srebrni – 
wkładki Tygodnika Narew oraz 
realizowali dziennikarstwo inter-
netowe - współpracując z www.
podlaskisenior.pl

Grażyna Czajkowska przed-
stawiła plany Łomżyńskiej Rady 
Seniorów na ten rok, w tym m.in.:

-wydanie niezbędnika oso-
by starszej i niepełnosprawnej – 
z UM w Łomży,

-organizację Seniorady – 
z UM w Łomży,

-udział przedstawicieli ŁRS 
w spotkaniu dotyczącym Stra-
tegii Rozwoju Miasta Łomża 30 
czerwca w UM Łomża,

-udział przedstawicieli ŁRS 
w Kongresie Podlaskich Rad 

Seniorów 7 i 8 września 2021 r 
w Supraślu,

Ponadto, przewodnicząca 
zaproponowała, by polityka se-
nioralna była jednym z obsza-
rów Strategii rozwiązywania 
problemów społecznych Miasta 
Łomża, wyraziła chęć udziału 
ŁRS w pracach nad tworzeniem 
strategii. Przedstawiła pomysł, 
by sprawozdania z działalności 
Łomżyńskiej Rady Seniorów 
mogły być corocznie punktem 
posiedzeń komisji/sesji Rady 
Miejskiej Łomży – aby radni 
mogli zapoznać się z pracą Łom-
żyńskiej Rady Seniorów. Zachę-
cała uczestników posiedzenia 
do zaangażowania się w kam-
panię Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Łomża 2022. Pomysły 
mieszkańców, w tym społeczne 
w kategorii osiedlowej i Mło-
dzieżowego Budżetu Obywatel-
skiego, można zgłaszać do 30 lip-
ca 2021 r.

Licząca 13 osób Łomżyń-
ska Rada Seniorów jest organem 
doradczym, konsultacyjnym 
i inicjatywnym samorządu Łom-
ży. W jej skład wchodzą osoby   
wskazane przez podmioty dzia-
łające na rzecz osób starszych, 
przez Prezydenta Łomży i Radę 
Miejską. Jej zadaniem jest m.in.: 
przedstawianie propozycji dzia-
łań na rzecz seniorów, wydawanie 
opinii i formułowanie wniosków 
służących rozwojowi działalno-
ści samorządu na rzecz seniorów, 
udział w opracowywaniu strate-
gii, programów, opiniowanie ak-
tów prawa miejscowego ważnych 
dla osób starszych,   wspieranie 
wszelkich form aktywności se-
niorów.

Łomżyńska Społeczna Rada ds Osób z Niepełnosprawnością 
spotkała się po raz pierwszy w tym roku

Łomżyńska Rada Seniorów 
w nowej odsłonie
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Koncert wirtuoza akordeonu, wysta-
wa obrazów wykonanych unikatową 
techniką intarsji oraz widowisko te-
atralno-kabaretowe ambitnie dzia-
łającej grupy teatralnej w Gminnym 
Ośrodku Kultury. To był naprawdę  
„Dobry wieczór z kulturą” w Piątnicy. 

Za nim jednak artyści na do-
bre przejęli scenę uczestnic-
twa we wspaniałej "kulturalnej 
uczcie" życzył uczestnikom wy-
darzenia zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w swo-
im specjalnym liście wicemarsza-
łek Marek Olbryś. Rzeczywiście 
było smacznie i różnorodnie.

- "Z uznaniem przyjmuję cie-
kawy program spotkania. Jestem 
przekonany, że  połączenie róż-
nych form artystycznego prze-
kazu, takich jak - wystawa obra-

zów Pana Stanisława Chaberka 
wykonanych unikatową tech-
nika intarsji. koncert wirtuoza 
akordeonu - Michała Sawickie-
go oraz występ ambitnie działa-
jącej grupy teatralnej tutejszego 
Ośrodka Kultury, sprawi, że każ-
dy z widzów będzie miał okazję 
do wielu pozytywnych doznań 
i emocji - słowa wicemarszałka 
Marka Olbrysia, który dołączył 
też podziękowania dla dyrektor 
GOK Edyty Brzozowskiej i jej 
współpracowników, przekazał 
miłośnikom kultury i rozrywki 
Mariusz Rytel z Biura Sejmiku 
UMWP.

Pierwszą część "dobrego wie-
czoru" w szkolnej hali sportowej 
w Piątnicy wypełnił akordeono-
wy koncert łomżyńskiego mu-

zyka, nauczyciela i kompozyto-
ra Michała Sawickiego, któremu 
towarzyszył syn Dominik. Obaj 
rozkołysali zebranych utworami 
m. in. Anny Jantar i weselnymi. 
Potem dyrektor Edyta Brzozow-
ska przedstawiła wszystkim Sta-
nisława Chaberka. Tym razem 
jako plastyka wykorzystującego 
unikalną technikę intarsji i auto-
ra dzieł zgromadzonych na wy-
stawie.    

- Intarsja to dla mnie "malo-
wanie drewnem". Polega to na 
komponowaniu obrazów czy np. 
zdobieniu mebli cieniutkimi war-
stwami drewna o odpowiednim 
kolorze. Każde drewno jest inne. 
Kolorystyka różnych gatunków  
jest tak bogata, że warto to wy-
korzystać - opowiadał Stanisław 
Chaberek. 

Jak przyznał, drewno zafascy-
nowało go już w dzieciństwie, 
a po dłuższej przerwie (praca za-
wodowa) wrócił kilka lat temu do 
swojej pasji. Intarsja to żmudna, 
długotrwała i wymagająca cier-
pliwości dziedzina. Inspiracją do  
stworzenia najnowszej wystawy 
były dla niego głównie epidemia 
Covid dotykająca przede wszyst-
kim osoby starsze oraz... wnucz-
ka. Ale, jak się mogli przekonać 
oglądający wystawę, pojawiły 
się tam także motywy religijne, 
pejzaże, kwiaty, scenki rodzajo-
we, a nawet walczący rycerze. 
Wszystko wyczarowane z dębu, 
sosny, trzech rodzajów brzozy, 
topoli, topoli czeczotki, trzech 
rodzajów orzechów, mahoniu, 
buka , olszyny, jaworu czy klonu.

Zwieńczeniem pierwsze-
go po epidemicznych obostrze-
niach wydarzenia z udziałem od-
biorców przygotowanego przez 
GOK w Piątnicy było widowisko 
teatralno - kabaretowe w reżyserii 
Tomasza Rynkowskiego z łom-
żyńskiego Teatru Lalki i Aktora 
(ale wykonawcami nie byli zawo-
dowi aktorzy). Fabuła koncen-
trowała się wokół relacji damsko 

- męskich (z fatalnym dla męż-
czyzn wydźwiękiem), a jedną 
z konkluzji była deklaracja, że ko-
biety nie chcą być w rodzinach 
"roboczymi mułami". 

- Mam nadzieje, że to będzie 
zaczątek kolejnych wydarzeń  
Zdaje się, że nam wszystkim bra-
kowało doznań artystycznych, 
kulturalnych - powiedziała dy-
rektor Edyta Brzozowska.   

społeczeństwo

Marta Bogna Perkowska  
w gronie laureatów elimicacji 

wojewódzkich do  
66. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego 
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zorganizował eliminacje wojewódz-
kie do 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w którym wzięli udział 
uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe z terenu województwa podlaskiego. 
Podczas eliminacji przygotowany program artystyczny zaprezentowało 22 
uczestników. Reprezentantką Łomży była Marta Bogna Perkowska,  laureatka 
eliminacji miejskich turnieju poezji śpiewanej zorganizowanych pod koniec 
maja przez Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych. 

Marta Bogna Perkowska znalazła się w gronie laureatów konkursu 
i została zakwalifikowana do udziału w eliminacjach ogólnopolskich, 
które odbędą się jesienią w Centrum Kultury we Włocławku. 

Marta Bogna Perkowska uczestniczy w zajęciach Studia Wokal-
nego eMDeK prowadzonego przez Magdę Sinoff w Miejskim Domu 
Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży. 

Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej 
w Warszawie.

Intarsja, akordeon  
i kobiety nie chcą  

być mułami, 
czyli „Dobry wieczór z kulturą” w Piątnicy  
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W dniach 12-13 czerwca 
2021r. w Białymstoku odby-
ły się Drużynowe Mistrzostwa 
Polski III Ligi Podlaskiej w bry-
dżu sportowym. W rundzie za-
sadniczej Łomżyńska Akademia 
Brydża Sportowego przegra-
ła  z drużyną MBKB 24 Holiday 
Białystok, zdobywając II miej-
sce i pozostając przy tym w III 
lidze. Łomżę dumnie reprezen-
towali następujący uczestnicy: 
Adam Chmielewski, Włodzi-
mierz Królak, Lech Liberadzki, 
Adam Myśliwiec, Wiesław Sien-
kiewicz, Tomasz Szewczyk oraz 
Janusz Tykocki. Kapitanem dru-
żyny ŁABS był natomiast Win-
centy Wybranowski – z zawodu 
adwokat, a w wolnym czasie pa-
sjonat gry w brydża sportowego. 
Przez 10 lat był prezesem Łom-
żyńskiego Okręgowego Związku 
Brydża Sportowego, a w rozmo-
wie z Edytą Mazurczyk opowie 
o swoim doświadczeniu i szcze-
gółach tej gry.

E.M.: Zacznijmy od wyjaśnienia na-
szym czytelnikom, czym dokładnie 
jest brydż sportowy i na czym polega 
ta gra?

W.W.: Brydż to gra sportowa, 
w której możliwa liczba kombi-
nacji to 10 do potęgi 39. , czy-
li tyle samo co w grze w szachy. 
Tak, aż tyle jest kombinacji. Do 
gry w brydża potrzeba minimum 
czterech osób. Sportowo gramy 
przy zasłonach, żeby jak to się 
mówi było fair i żeby nie można 
było mimiką, czy też jakimś za-
chowaniem czegoś sugerować. 
Są specjalne Bidding Box-y, czyli 
takie urządzenia do prowadzenia 
licytacji, żeby w żaden sposób nie 
dać czegoś po sobie poznać. Są 
kartoniki, wyciąga się kartę i licy-
tuje. Drużyna składa się z dwóch 
par, czyli przy stoliku siedzą łącz-
nie cztery osoby, które grają prze-
ciwko sobie. Czas poświęcony 
na grę to kwestia uzgodnienia. 
Zawody zawsze są prowadzone 
przez sędziego, który jest zare-
jestrowany w Polskim Związku 
Brydża Sportowego, oczywiście 
sędziego z uprawnieniami do 
prowadzenia zawodów, tak jak 
w każdej dziedzinie sportu. Za-
wsze jest sędzia, który rozstrzyga 
i podejmuje decyzję w razie wąt-
pliwości jakie istnieją pomiędzy 
zawodnikami.
E.M.: Od jak dawna gra Pan w brydża 
sportowego i co sprawiło, że zaczął 
Pan w ogóle grać?

W.W.: Zacząłem grać już pod 
koniec szkoły średniej. Grałem 
przez całe studia i tak do chwili 
obecnej. W ciągu swojego życia 
pracowałem w paru miejscach 
i zawsze znajdowałem krąg osób, 
który grał w brydża. Oprócz 
gry czysto sportowej, o której 
wspominałem, istnieje jeszcze 
coś takiego jak brydż towarzy-

ski, czyli prywatne spotkania, 
na których dla przyjemności 
prowadzona jest gra, oparta 
na różnych zasadach, punk-
tacjach i ustaleniach. W tym 
przypadku minimalna liczba 
graczy to również cztery oso-
by.
E.M.: Czym dla Pana jest brydż?

W.W.: To jest hobby, które 
jak każda przyjemność kosz-
tuje. Niestety do tej przyjem-
ności trzeba dokładać. Traktu-
je te hobby bardzo poważnie. 
Gdybym miał inne podejście 
to pewnie bym z tego zrezy-
gnował.
E.M.: Zatem dla kogo jest ta gra?

W.W.: Ta gra jest dla osób 
myślących, cierpliwych i dla 
osób, które potrafią skupić się 
i powiedzmy analizować grę i za-
sady. Najpierw, aby grać to trze-
ba nauczyć się zasad. Trzeba mieć 
określoną wiedzę brydżową. Są 
specjalne podręczniki, a także 
specjalne systemy licytacyjne. 
Jest to niezbędne, żeby móc po-
rozumieć się z partnerem co do 
licytacji i uzyskania jak najlepsze-
go wyniku, czyli wylicytowania 
jak najlepszego kontraktu.
E.M.: Czego uczy gra w brydża? Czy 
jest to gra, dzięki której można nabyć 
umiejętności przydatnych w życiu co-
dziennym?

W.W.: Gra w brydża uczy 
cierpliwości i przewidywania. To 
jest gra, w której faktycznie trze-
ba przewidywać to co się może 
wydarzyć w następnym rozda-
niu, jaki jest rozkład kart i jak 
zachowają się przeciwnicy, jakie 
podejmą decyzje. To szereg kwe-
stii, które trzeba brać pod uwagę. 
Zawsze mówię, że trzeba liczyć 
do 13., ponieważ talia kart składa 
się z 52. kart i w każdym kolorze 
jest 13 kart, czyli talia do brydża 
to też 52. karty. Każdy zawodnik 
dostaje po 13 kart i nie wiadomo 
jakie karty ma poszczególny za-
wodnik.
E.M.: Mówi się, że kto nie ma szczę-
ścia w miłości ten ma szczęście w kar-
tach. Czy w grze w karty, a dokładnie 
w grze w brydża ważniejsze jest szczę-
ście, czy jednak bazowanie wyłącznie 
na logicznym myśleniu?

W.W.: Nie ma mowy o szczę-
ściu, ale czasem można liczyć na 
przychylne zachowanie przeciw-
ników. Nie mniej jednak nie moż-
na mówić tu o szczęściu, ponie-
waż jest to gra gdzie można starać 
się wszystko wyliczyć. Trzeba na 
bieżąco kontrolować rozkład kart 
i liczbę kart, które zeszły i liczbę 

kart, które mają w rękach zawod-
nicy. Jest to określony kontrakt. 
Rozgrywający widzi tylko swo-
je karty i karty partnera, które są 
wykładane, a co mają przeciw-
nicy to nie wiadomo do końca. 
Można tylko analizować po kar-
tach, które zeszły w trakcie gry 
i cały czas powtarzam, że dlatego 
warto liczyć do 13. i mieć na uwa-
dze ile kart i w jakim kolorze jest 
i już zeszło.
E.M.: A co jeśli chodzi o czytanie emo-
cji z twarzy przeciwników?

W.W.: Do tego właśnie służą 
przesłony, żeby nie można było 
widzieć reakcji przeciwników 
przy zawodach sportowych, czy-
li Bidding Box-y. Wszystko jest 
zasłonięte, żeby nie można było 
zobaczyć mimiki twarzy, żeby po 
wyrazie twarzy nie podejmować 
decyzji, ponieważ nawet mimika 
twarzy może być przecież udawa-
na. Trzeba nie dać po sobie nicze-
go poznać, ale nie wszyscy zawod-
nicy to wytrzymują, nie wszyscy 
potrafią tak samo zachowywać się 
przez cały czas trwania gry.
E.M.: No właśnie, a jak długo trwa 
taka rozgrywka?

W.W.: Wszystko zależy od 
tego, jakiego rodzaju są to zawo-
dy, ale przeważnie jest to w gra-
nicach ok. 30. rozdań. Przecięt-
nie na jedno rozdanie przewiduje 
się 7 minut, mam tu na myśli li-
cytację i rozgrywkę, tak stanowią 
przepisy.
E.M.: Jakie osiągnięcia odniosła Łom-
ża w tej dziedzinie?

W.W.: W tej chwili, gdybyśmy 
zajęli pierwsze miejsce, to byśmy 
awansowali do klasy wyższej, czy-
li do drugiej ligi. Byliśmy w dru-
giej lidze, ale niestety spadliśmy 
do trzeciej. Dużym problemem 
jest również brak sponsora, po-
nieważ są zawody, które trwają 

weekend, a na to są potrzeb-
ne środki finansowe, które 
pokryją podstawowe koszta, 
jak transport, zakwaterowanie 
i opłaty za start w zawodach na 
rzecz Polskiego Związku Bry-
dża Sportowego. Niestety tych 
wydatków trochę jest. Oprócz 
zawodów sportowych, są rów-
nież organizowane zawody 
przez poszczególne miasta, 
przykładowo u nas organizo-
wane są zawody z okazji Dni 
Łomży, o puchar prezyden-
ta miasta Łomża. W tym wy-
darzeniu uczestniczą również 
osoby z takich miast jak War-
szawa czy Białystok, a za zdo-
bycie kilku pierwszych miejsc 

przewidywane są nagrody. 
W ostatnich miesiącach nic się 
nie działo, ponieważ organiza-
cja zawodów była zabroniona ze 
względu na pandemię Covid-19. 
Do łomżyńskiej akademii brydża 
sportowego należy mniej więcej 
30 osób i przyznam, że młodzi 
ludzie się raczej nie zgłaszają.
E.M.: O to również chciałam zapytać. 
Jaka jest grupa wiekowa osób, które 
grają w brydża sportowego w Łomży?

W.W.: Jakby to określić, 
w większości są to ludzie w pode-
szłym wieku. 
E.M.: Są to po prostu starsi nastolat-
kowie?

W.W.: Niestety, nie mamy 
za dużo młodych osób, może 4. 
czy 5. Być może dlatego, że wy-
maga to dużo cierpliwości i na-
uki. Bardzo łatwo jest się do tego 
zniechęcić, oprócz teorii duże 
znaczenie ma jednak praktyka 
i doświadczenie.
E.M.: W czerwcu miały miejsce zawo-
dy w Białymstoku. Proszę powiedzieć 
jak wyglądał ich przebieg w dobie 
pandemii.

W.W.: Wszystko odbyło się 
w Szkole Podstawowej w Białym-
stoku i było to normalne  spo-
tkanie, na którym można było 
uczestniczyć fizycznie, czyli we-
dług znanego i starego schema-
tu. Nie było zawodów online. 
W kwestii mistrzostw ogólno-
krajowych to muszę przyznać, że 
udział w nich biorą zawodnicy, 
którzy żyją już z tego, żyją z bry-
dża. To są zawodowcy brydżo-
wi, którzy są wysoko notowani, 
tak jak  z resztą ogólnie Polacy. 
W Polsce brydż jest na bardzo 
wysokim poziomie. 
E.M.: Czyli można powiedzieć, że jest 
to gra prestiżowa?

W.W.: Tak, ale najbardziej 
ta gra jest popularna w Stanach 

Zjednoczonych. Tam w brydża 
gra kilka milionów osób.
E.M.: Czy brał Pan udział w zawodach 
za granicą?

W.W.: Tak. Przykładowo 
graliśmy na Litwie, gdzie wy-
graliśmy mistrzostwo Litwy. 
Ostatnio też moi koledzy gra-
li w Bułgarii, także w różnych 
miejscach odbywają się takie za-
wody, gdyż system jest ten sam 
i bariery kulturowe czy języko-
we nie stanowią problemu. Oso-
by z Ukrainy i Białorusi startują 
nawet w turniejach rozgrywają-
cych się w Białymstoku.
E.M.: Czy byłby Pan w stanie określić, 
w ilu turniejach wziął Pan udział?

W.W.: W kilkuset.  
E.M.: A jakie zawody utkwiły Panu 
najbardziej w pamięci?

W.W.: Najbardziej to te prze-
prowadzone i wygrane lokalnie, 
te w Zambrowie, w Wyszkowie 
czy w Łomży. Wygrane zawody 
są najbardziej satysfakcjonują-
ce i najbardziej tkwią w pamięci, 
wiadomo. Przyznam, że trochę 
tych pucharów stoi. 
E.M.: Chciałabym zapytać teraz o inną 
kwestię. Proszę mi powiedzieć, czy 
kobiety też grają w brydża?

W.W.: Tak, grają. Jest ich zde-
cydowanie mniej niż mężczyzn, 
ale grają.
E.M.: W jaki sposób należy reagować 
na negatywne opinie ludzi, którzy 
twierdzą, że brydż sportowy jest swe-
go rodzaju hazardem?

W.W.: Ludzie mylą pojęcie 
czym jest właśnie brydż sporto-
wy a brydż towarzyski. Trzeba 
wytłumaczyć, że brydż sporto-
wy jest organizowany w ramach 
Polskiego Związku Brydża Spor-
towego i są to wyłącznie zawody 
sportowe, gdzie jest sędzia i ja-
sne zasady, a nie spotkanie towa-
rzyskie, dlatego należy nie mylić 
brydża sportowego z brydżem 
towarzyskim.
E.M.: Gdzie w Polsce organizowane są 
największe zawody w brydża sporto-
wego?

W.W.: Myślę, że przykładowe 
miasta jakie mogę wymienić to 
Warszawa czy Sopot.
E.M.: A w Europie, gdzie Pana zda-
niem odbywają się jedne z większych 
zawodów?

W.W.: W Monte Carlo, ale 
opłaty wpisowe są tam niewy-
obrażalnie wysokie. 
E.M.: Przechodząc już do części koń-
cowej naszego wywiadu. Czy mógłby 
Pan zachęcić w jakiś sposób naszych 
czytelników do gry w brydża sporto-
wego?

W.W.: Zachęcam do nauki 
brydża sportowego. Jest to gra 
dla osób chcących myśleć anali-
tycznie i gra, która daje satysfak-
cję. Wszystkich chętnych zapra-
szamy. 
E.M.: Dziękuję Panu bardzo za rozmo-
wę.

W.W.: Dziękuję. 

ŁOMŻYŃSKA AKADEMIA BRYDŻA SPORTOWEGO

Drużyna ŁABS Dolina Narwi I Łomża  
na Mistrzostwach Polski III Ligi Podlaskiej 

Rozmowa z Wincentym Wybranowskim
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Niestety całe widowisko na 
tym utraciło, bo piłka momenta-
mi uciekała, ale myślę, że zarów-
no nasza, jak i przeciwna drużyna 
zaprezentowała grę na wysokim 
poziomie – tłumaczył przemo-
czony, ale dumny ze zwycięstwa 
Konrad Szugowski z BHT GRU 
JUKO Piotrków Trybunalski. 

Na podium stanęły również 
drużyny kobiet: Byczki Ko-
walewo Pomorskie (II miej-
sce) i KUBO SPR Radzymin 
(III miejsce). Wśród mężczyzn 
drugą lokatę zdobyli zawodni-
cy z GOKiS Kąty Wrocławskie, 
a trzecią drużyna Autoinwest 
SAS Gdańsk.  Odbywający się 
w Łomży turniej jest najwyżej 
klasyfikowaną imprezą w ran-
kingu europejskiej federacji pił-
ki ręcznej plażowej rozgrywanej 
w Polsce, podczas której zawod-
nicy mają możliwość zdobycia 
cennych punktów w kwalifika-
cjach do turnieju finałowego 
Mistrzostw Polski oraz Europe-
an Beach Toure (EBT) na przy-
szłoroczny europejski turniej 
mistrzów w piłce ręcznej pla-
żowej przy akceptacji Europe-
an Handball Federation (EHF) 
- Europejskiej Federacji Piłki 
Ręcznej.

- Emocje były niesamowite. 
Piękne miasto Łomża nad Nar-
wią okazało się doskonałą loka-
lizacją do organizacji turnieju 
w ramach PGNiG Summer Su-
perliga. Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z jego przebiegu – przyznaje 
Arkadiusz Sekściński wiceprezes 
zarządu Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa. 

Pomysłodawczynią i koor-
dynatorką PGNiG Summer Su-
perligi w Łomży jest Iwona 
Gryczewska, prezes Miejskie-
go Klubu Sportowego „Dwójka” 
Łomża. 

- Jest to pierwszy tak duży 
turniej, który organizowaliśmy. 
Wiemy co się udało, a co przy 
ewetualnej organizacji kolejnego 
musimy poprawić. Bazujemy na 
opiniach sędziów, zawodników 
i kibiców. Zgodnie podkreślają, 
że chętnie wróciliby do Łomży, 
bo był to jeden z lepszych tur-
niejów na, którym byli. Według 
mnie było wspaniale. Mimo nie-
sprzyjającej pogody zespoły 
świetnie sobie poradziły – mówi 
Iwona Gryczewska, prezes MKS 
,,Dwójka” Łomża, na twarzy, któ-
rej zmęczenie miesza się z ogrom-
ną satysfakcją i zadowoleniem.

Na pomysł organizacji plażo-
wego szczypiorniaka w Łomży 
wpadła dzięki dzieciom.

- Zaczęło się od tego, że moje 
córki zostały powołane do kadry 
narodowej juniorek piłki ręcz-
nej plażowej, pojechałam z nimi 
kilka razy i przekonałam się, jaki 
to jest wspaniały sport. Później 
zaczęliśmy starać się o boisko 
i działaliśmy w kierunku promo-
cji tego sportu tutaj, organizo-
waliśmy turnieje, a dziś możemy 
się cieszyć Superligą – tłumaczy 
Iwona Gryczewska.

Organizację zawodów wsparł 
finansowo Samorząd Wojewódz-
twa Podlaskiego i Miasta Łomży. 
I jak podkreślał wicemarszałek 
Marek Olbryś, pomysł współ-

organizacji wydarzenia to strzał 
w dziesiątkę.

- Widać, że mieszkańcy 
Łomży są spragnieni tego typu 
atrakcji. Po trudnym czasie izo-
lacji spowodowanej pandemią 
wszyscy potrzebujemy takich 
wydarzeń, a to jest nie tylko roz-
rywka, ale też promocja sportu 
i oczywiście promocja regionu. 
Zawody mają charakter krajo-
wy, są pokazywane w mediach 
ogólnopolskich. Ich organiza-
cja u nas to znakomity pomysł 
– przekonywał wicemarszałek, 
a wtórował mu zastępca pre-
zydenta Łomży Andrzej Sty-

pułkowski, jak również obecna 
podczas uroczystego wręczania 
nagród poseł na Sejm Aleksan-
dra Szczudło.

Wydarzeniu towarzyszył rów-
nież festyn, w którym było wiele 
atrakcji dla dzieci jak i dorosłych 
m.in. warsztaty taneczne nauki 
salsy z instruktorami tańca Elite 
Strefa Kobiet, zabawy z anima-
torami "Jola i Karol", spotkanie 
z funkcjonariuszami Policji i Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Nadle-
śnictwa Łomża oraz WOPR.

Piłka ręczna plażowa to dys-
cyplina sportu stosunkowo mło-
da. Oficjalną datą narodzin pla-

żowego szczypiorniaka jest 20 
lipca 1992 r., kiedy to na plaży 
św. Antoniego w Ponza rozegra-
no pierwszy turniej. Oficjalne 
przepisy gry w 1994 r. zaakcepto-
wała Międzynarodowa Federacja 
Piłki Ręcznej.

Piłka ręczna plażowa to po-
łączenie sportu i zabawy Rywa-
lizacja toczy się między dwo-
ma zespołami, z których każdy 
składa się z trzech zawodników 
i jednego bramkarza. Gra się 
używając rąk, dozwolone jest 
"rzucanie się" na piłkę. Najwięk-
szą popularnością ten sport cie-
szy się w Brazylii.

Wielka fiesta sportu i muzyki, czyli PGNiG 
Summer Superliga w Łomży za nami 
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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.

Altany ogrodowe na 10-12 osób wraz 
z kompletem mebli i drewnianą podłogą, 
zadaszone. Cena: 9 tys. zł. Huśtawki ogro-
dowe dębowe na 3- 4 lub 5 osób. Cena 
od 2 tys. zł. Telefon: 737 164 200.

Sprzedam mieszkanie 70m2 - 1 piętro, 
taras 50m2. Wysoki standard. Cena: 550 
tys. Oferta prywatna. Możlliwość obej-
rzenia po 10 lipca. W rozliczeniu wezmę 
ziemię rolną, łąkę, nieżytki lub las do 5 
km od Łomży. Tel.737-164-200

Sprzedam mieszkanie w Łomży, przy ul. 
Ks. Janusza. 36 m2, 2 pokoje, duży za-
budowany balkon - 3 piętro. Mieszkanie 
ddwustronne wschód - zachód. Cena: 
225 tysięcy zł, 6250 złotych za m2. 
Tel: 509 827 422

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe o po-
wierzchni 59 m2 w Łomży, przy ul. Dwor-
nej 35. Mieszkanie usytuowane jest na 
I piętrze. Tel. 576 275 980 lub 857 124 289

Mężczyzna 58 lat, 167 cm wzrostu, 76 kg, 
bez nałogów pozna samotą panią w sto-
sownym wieku. Cel: stały związek. 
Nr tel. 692165694

NIERUCHOMOŚCI 

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

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

Sprzedam 9 ha łąski + trawa okolice Łom-
ży. Tel. 512 807 562

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 dekar-
skie- Perfekt 
dach: pokry-
cia dachowe, 
wymiana kon-
strukcji dachowych, kominy z klinkie-
ru, podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszyce 
17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-
czego: -młoty wyburzeniowe i inne -za-
gęszczarki –rusztowania, piły spalinowe 
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator 
- sprzęt rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 
509 981 956. Usługi wykończeniowe so-
lidnie i szybko - szpachlowanie i malowa-
nie. Tel. 503 969 530 

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



22 www.narew.info

Turniej Siatkówki Plażowej dla amatorskich drużyn organizowany 
corocznie w okresie wakacji przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Łomży cieszy się ogromną popularnością! W niedzielę 4 lipca 16 
dwuosobowych drużyn zmierzyło się ze sobą na boiskach plażowych 
przy ulicy Katyńskiej. Nie zważając na upał, a później także na deszcz 
zawodnicy m.in. z Łomży, Hajnówki, Ostrołęki i Białegostoku żarliwie 
walczyli o podium.

Rozgrywki prowadzone były systemem brazylijskim po-
dwójnych eliminacji. Nad ich prawidłowym przebiegiem 
czuwali sędziowie z Podlaskiego Okręgowego Związku Pił-
ki Siatkowej. Emocjonujące mecze często ważyły się niemal 
do ostatniej piłki. Ostatecznie najlepsza okazała się para Kar-
dasz Mateusz i Kardasz Jakub z Hajnówki. Gratulujemy!

KLASYFIKACJA
I miejsce- Kardasz Mateusz/Kardasz Jakub - Amatorzy, Hajnówka
II Miejsce- Kościelak Mikołaj/Bańkowski Mateusz- BAS, Białystok
III miejsce- Banach Maciej/Łęgowski Bartosz- Będzie dobrze, Łomża
IV miejsce- Majkowski Szymon/Białobrzewski Krystian- To by nic 
dało, Ostrołęka

NAJLEPSZE DRUŻYNY
Żeńska- Czerwonko Izabela/Ziarno Aleksandra- Iza i Ola, Łomża
Mieszana- Łepkowska Natalia/Łepkowski Marcin- Natalia i Marcin, 
Łomża
Męska- Kardasz Mateusz/Kardasz Jakub- Amatorzy, Hajnówka

WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE
MVP- Kardasz Mateusz
Najlepszy Atakujący- Banach Maciej
Najlepszy Odbierający- Bańkowski Mateusz

Trofea wręczył Andrzej Modzelewski- dyrektor MOSiR 
w Łomży. Zawodnicy i zawodniczki otrzymali medale, a naj-
lepsze drużyny puchary i nagrody od sponsora Linguo- Szkoła 
Języków Obcych.

To był trudny sezon. Obostrzenia pan-
demiczne wiele skomplikowały. Jednak 
piłkarki z GKS Forty Piątnica wyszły 
z niego obronną ręką, lokując dwie dru-
żyny na 5. i 6. miejscu makroregionalnej 
III ligi. 

- Był to trudny sezon covidowy, 
ale zakończony pomyślnie. Zespół 
seniorek zdobył 5 miejsce w ma-
kroregionalnej III lidze To wyso-
ka pozycja biorąc pod uwagę na-
sze możliwości. Trampkarki są na 
szóstym miejscu w makroregio-
nie, co też jest sukcesem  Pozosta-
łe nasze drużyny grają na szczeblu 
wojewódzkim, a nasze najmłodsze 
"żaczki" wygrały w swojej grupie 

wiekowej. W rankingu szkolenia 
młodzieży zajmowaliśmy drugie 
miejsce w Polsce wśród obszarów 
wiejskich. Nie byłoby to możliwe 
bez wsparcia Urzędu Marszałkow-
skiego, za co serdecznie dziękuję - 
poinformował Stanisław Chaberek.

W podsumowaniu sezonu Klu-
bu Sportowego Forty Piątnica, 
którego główną specjalnością jest 
piłka nożna kobiet wziął udział wi-
cemarszałek Marek Olbryś. 

- Z tego się należy cieszyć, że 
dziewczęta garną się do sportu 
w ogóle, a do piłki nożnej szczegól-
nie. Klub Forty jest coraz bardziej 
znaną wizytówką regionu łomżyń-

skiego i całego województwa oraz 
idei kobiecego futbolu, co cieszy. 
Mam nadzieję, że zasłyniemy w tej 
dziedzinie w kraju i doczekamy się 
reprezentantek Polski - powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś.

Wraz z reprezentacją zawod-
niczek (w tym jednej o "obiecu-
jącym" nazwisku Lewandowska) 
prezes obdarował wicemarszałka 
klubowym proporczykiem.

Marek Olbryś przypomniał klu-
bom sportowym w regionie, że 9 
lipca upływa termin składania wnio-
sków o dofinansowanie. Szczegóło-
we informacje w tej sprawie można 
znaleźć na portalu Wrota Podlasia.   

sport

Drużyna Akademii Sportu 
Medyk z Łomży zajęła pierwsze 
miejsce na rozgrywanym 
w Ełku biegu z przeszkodami 
Runmageddon w formule 
Rekrut. 

Uczestnicy mieli do poko-
nania ponad 8 km trasy usłanej 
przeszkodami. 

- Ścianki, liny, woda i błoto to-
warzyszyły nam na każdym kro-
ku, ale dzięki współpracy i druży-
nowej postawie udało się wygrać 
bieg – opowiada Paweł Remi-
szewski trener w Akademii Spor-
tu Medyk. - Klub wspiera: Pre-
zydent Miasta Łomża Mariusz 
Chrzanowski, Ministerstwo Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu, Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska Piątnica – dodaje. 

Runmageddon Ełk 2021 
odbył się na nowej Plaży Miej-
skiej. Wyróżnienia były przy-
znawane w następujących ka-
tegoriach: Elite i Masters oraz 
Elite drużyna.  (na podstawie 
5 najlepszych czasów członków 
drużyny tylko spośród zawod-
ników, którzy ukończyli bieg 
z opaską i zostali sklasyfikowani 
w serii Elite). 

Runmageddon jest biegiem 
ekstremalnym, podczas które-
go Uczestnicy muszą pokonać 
trasę najeżoną przeszkodami. 
Jak przekonują organizatorzy 
to wyzwanie, które pozwala 
zmierzyć się ze swoimi słabo-
ściami i pokonać ograniczenia. 
To przygoda, o której nie zapo-
mina się do końca życia. Aha, 
i najważniejsze – Runmaged-
don uzależnia!

I Miejsce Akademii Sportu Medyk  
na Runmageddon Ełk

Moc pozytywnych emocji 
podczas Turnieju Siatkówki 

Plażowej MOSiR Łomża

Piłkarki Fortów zakończyły sezon
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Kolejne udane starty, w kilku miej-
scach, zanotowali lekkoatleci Klubu 
Sportowego Prefbet-Sonarol. 

- Najważniejszą imprezą były 
rozgrywane w Poznaniu Mi-
strzostwa Polski Seniorów. Na 
tej imprezie reprezentowały nas 
trzy osoby. Beata Trzonkowska 
w pchnięciu kulą zajęła miejsce  
6 (13.36m), a w rzucie dyskiem 
była 7 (47.92m). Szczególnie 
szkoda szansy na medal w tej dru-
giej konkurencji bo przez kon-
tuzję, której Beata nabawiła się 
na 10 dni przed mistrzostwami 
bardzo dużo straciła z wysokiej 
formy. Niestety zamiast walki 
o medal była walka z bólem.  Jej 
tegoroczny rekord życiowy 52.20 
m dałby brązowy medal – rela-
cjonuje Andrzej Korytkowski, 
prezes i szkoleniowiec KS Pre-
fbet-Sonarol. 

Młodzieżowiec Rafał Pogo-
rzelski w biegu przeszkodowym 
osiągnął czas 9:13,59 co dało 
mu 8 miejsce. Sandra Micha-
lak najpierw była 10 na 1500 m 
(4:26,17), a następnie bieg na 
5000 m zakończyła na 11  miej-
scu (17:06,36).

Niezawodny Piotr Łobo-
dziński tym razem wystartował 
w Górskim Pucharze Świata, któ-
rego gospodarzem było Zakopa-
ne. Była to pierwsza edycja biegu 
Tatra Race Run, który był jedno-
cześnie pierwszym etapem Pu-
charu Świata w Biegach Górskich 

World Mountain Running Asso-
cation w sezonie 2021. Był to za-
razem pierwszy bieg rangi World 
Cup WMRA, podlegający pod 
władze World Athletics. Zwy-
cięzcą 25,5-kilometrowej trasy 
z łącznym przewyższeniem 1700 
m+ został Polak - Marcin Kubica. 

- Drugie miejsce zajął nasz za-
wodnik z Prefbet-Sonarol Piotr 
Łobodziński, a trzecie mistrz 
Włoch VK - Henry Ayomond – 
opowiada Andrzej Korytkowski. 
Podium kobiet: 
1. Charlotte Morgan (GBR) - 2:46:03
2. Alice Gaggi (ITA) - 2:47:12
3. Iwona Januszyk (POL) - 2:50:54

Podium mężczyzn:
1. Marcin Kubica (POL) - 2:18:52
2. Piotr Łobodziński (POL) - 2:20:21
3. Henry Aymond (ITA) - 2:21:40

- Jestem bardzo zadowolony! 
Drugie miejsce w biegu Pucha-
ru Świata WMRA biorę w ciem-
no. Tatra Race Run był pierw-
szym biegiem World Cup w tym 
roku, nie planowałem startować 
w kolejnych, ale kto wie… Bieg 
zacząłem w miarę spokojnie, ale 
mocno. Na Czerwonych Wier-
chach byłem koło czwartego 
miejsca, a na zbiegu do Schroni-
ska Ornak wyprzedziłem dwóch 
zawodników i wskoczyłem na 2. 
miejsce. Potem pod Przełęczą 
znowu wyprzedził mnie mistrz 
Włoch w verticalu, ale na zbiegu 
go „łyknąłem” i na płaskich 5 km 
goniłem Marcina. Miał jednak 
dużą przewagę, więc się nie uda-
ło. Potem znowu było wymijanie 
się z Włochem – bardzo kiepsko 
zbiegał, więc udało mi się go wy-

przedzić. To był bardzo mocny 
bieg Marcina Kubicy. Bardzo za-
służone zwycięstwo. Jest bardzo 
mocny na podbiegach, nie mia-
łem z nim szans, nawet jeżeli uży-
wałem kijków. Zbiega też bardzo 
dobrze technicznie. To młody, 
bardzo perspektywiczny zawod-
nik. Cieszę się, że dwóch Pola-
ków było na podium, pięknie 
opędzlowaliśmy Włochów, moc-
nego Węgra i Czecha. Naprawdę 
bardzo fajny, dobrze zorganizo-
wany bieg – relacjonował na go-
rąco na mecie Piotr Łobodziński. 

Piotr Łobodziński z Polskich 
Tatr od razu udał się na zgrupo-
wanie sportowe do włoskiego Li-
vigno w Alpach aby jeszcze bar-
dziej popracować nad formą.

Podczas Warszawskiej Ligi 
Lekkoatletycznej Dawid Li-
kwiarz zwyciężył w biegu na 800 
m (1:55,81), Wiktoria Grabow-
ska zajęła 3. miejsce w debiucie 
na 1500 m (4:52,76), a sprin-
terzy ustanowili rekordy ży-
ciowe: Bartosz Jurak na 100 m 
- 11,40sek i 200m - 22,63 sek, 
a Piotr Dąbrowski na 200 m - 
22,32sek.

- Nasz klub zorganizował 
małe kameralne zawody: mity-
ug kwalifikacyjny KS PREFBET-
-SONAROL, które rozegrano 
w Białymstoku. W zawodach 
tych wystartowało 50 osób, a na 
szczególną uwagę zasługują trzy 
wygrane biegi: Piotr Dąbrow-

ski 300 m (34,46 sek), Maja 
Łyskowka 100m (12,58sek), 
a przede wszystkim Bieg Mar-
tyny Krawczyńskiej na 400 m pł 
(1:02,64sek.) co jest 4 wynikiem 
juniorek młodszych w tym roku 
w Polsce – mówi Andrzej Koryt-
kowski. 

Mateusz Niemczyk startował 
w biegu "Krokowska 10" w Żar-
nowcu. Wygrał z 23 sekundową 
przewagą. 10 kilometrową tra-
sę pokonał w czasie 33:57min. 
Trasa była ciężka ponieważ, było 
dużo stromych i długich podbie-
gów, a do tego po piaszczystym 
podłożu. 

Ewa Jagielska zwyciężyła w  
Półmaratonie w Radomiu, gdzie 
zwycięstwo zapewniła sobie bar-
dzo długim finiszem.

Podczas mityngu wielobojo-
wego w 7-boju w kategorii junio-
rek młodszych wystartowała Do-
minika Łapszysz, która zdobyła 
w debiucie zebrała 3158 punk-
tów.

- Miesiąc czerwiec był dla 
nas rekordowym miesiącem 
w historii klubu: otóż wzięliśmy 
udział w 26. zawodach na tere-
nie całego kraju (+ 1  w wielkiej 
Brytanii). Do tej pory najwię-
cej startów w jednym miesiącu, 
było to 14. W czerwcu odwie-
dziliśmy 19 miast zwyciężając 
11 razy a 21 konkurencji zakoń-
czyło się wywalczeniem miej-
sca na podium – podsumowu-
je Andrzej Korytkowski, prezes 
i szkoleniowiec KS Prefbet-So-
narol. 

Martyna Krawczyńska (KS Prefbet-So-
narol) podczas mityngu kwalifikacyj-
nego rozgrywanego w Jeleniej Górze 
w swoim debiucie na 400 m ppł uzy-
skała bardzo dobry wynik – 63.28, co 
jest obecnie szóstym wynikiem w ka-
tegorii U18 w kraju. 

- Nasza zawodniczka wygrała 
zdecydowanie swoją serię, nato-
miast ogólnie zajęła miejsce trze-
cie przegrywając z zawodnicz-
ką starszą o kilka lat oraz liderką 
list krajowych w kategorii junio-
rek młodszych – komentuje An-
drzej Korytkowski, prezes i szko-
leniowiec KS Prefbet-Sonarol. 
Na tych samych zawodach Maja 
Łyskowka biegnąc na 100 m uzy-
skała swój najlepszy wynik w se-
zonie – 12.64, co dało jej piątą lo-
katę w finale. 

– Będąc na zgrupowaniu 
w Szklarskiej Porębie wykorzy-
staliśmy możliwość startu w po-
bliskiej Jeleniej Górze i pomimo 
trudnych warunków pogodo-
wych startując praktycznie w naj-
większy upał Martyna uzyskała 
bardzo dobry rezultat w debiucie 
na 400 metrów przez płotki. Jest 
to rekord Ziemi Łomżyńskiej nie 
tylko juniorek młodszych, a tak-
że juniorek. Poprzedni najlepszy 

wynik należał do juniorki Zorzy 
Łomża - Elżbiety Połtorzeckiej 
i wynosił 64.22. (1999 r. Biały-
stok). Natomiast w kategorii se-
niorek jest to drugi wynik, bo jak 
wiadomo pierwszy należy do re-
kordzistki Polski Anny Jesień – 
opowiada Andrzej Korytkowski. 

Wspomniana Maja Łyskowka 
startowała dzień wcześniej w Po-

znaniu podczas mistrzostw Wiel-
kopolski, gdzie w biegu na 100m 
zajęła trzecie miejsce z wynikiem 
12.75.

Kolejna impreza, w której 
brali udział zawodnicy KS Pre-
fbet-Sonarol to mityng kwalifi-
kacyjny do Mistrzostw Polski, 
który odbył się w Białymstoku. 
Na tych zawodach Jakub Ste-

fańczyk zajmując drugie miej-
sce, uzyskał wynik dający awans 
na Mistrzostwa Polski na dy-
stansie 2000 m z przeszkodami 
z czasem 6.43.52, a jego kole-
żanka klubowa Marta Wygnał 
w pchnięciu kulą (2 kg) również 
zajęła drugie miejsce z wyni-
kiem 11.51 m. Beata Trzonkow-
ska borykająca się z kontuzją 

zajęła miejsce czwarte w rzucie 
dyskiem z wynikiem 47.70m.

Zawodnicy Prefbet-Sonarol 
startowali nie tylko na bieżni, 
ale również w biegach ulicznych 
i przełajowych. Ewa Jagielska 
w biegu crossowym „AVON kon-
tra Przemoc” w Garwolinie na 
dystansie 10 km wywalczyła 
miejsce drugie, a Przemysław 
Dąbrowski podczas 8. PKO Bia-
łystok Nocny Półmaraton stanął 
na najniższym stopniu podium 
z wynikiem 1.09.45. Mateusz 
Niemczyk natomiast startując 
dwukrotnie wywalczył pierwsze 
miejsce. Najpierw w Okoninach 
Nadjeziornych w gronie 240 za-
wodników okazał się najlepszy, 
a następnie w niedzielę odwie-
dził Człuchów, gdzie również nie 
dał szans rywalom podczas 28. 
Biegu Tura im. Henryka Plisz-
ki na dystansie 10 km uzyskując 
wynik 32.12. 

- Przed naszymi zawodnika-
mi w najbliższym czasie Mistrzo-
stwa Polski Seniorów oraz w lipcu 
Juniorów, Juniorów Młodszych 
i Młodzieżowców – zapowiada 
prezes i szkoleniowiec klubu KS 
Prefbet-Sonarol Andrzej Koryt-
kowski. 

Mocny debiut Martyny

Rekordowy miesiąc lekkoatletów KS Prefbet-Sonarol 
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100-LETNIA TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 Zambrów

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)


