
Łomża to dziś jedno z największych 
miast w Polsce bez dostępu do kolei 
pasażerskiej. Dzięki budowie odcinka 
Ostrołęka - Łomża - Giżycko po ponad 
30 latach nareszcie się to zmieni.  
Spółka Centralny Port Komunikacyjny 
podpisała umowę na studium wyko-
nalności dla ok.140-kilometrowego 
odcinka linii kolejowej nr 29: Ostrołę-
ka – Łomża – Giżycko. Jest to kluczo-
wy fragment  tzw. szprychy nr 3  za-
planowanej przez CPK na północnym 
wschodzie Polski. 

- Po wybudowaniu szprychy 
nr 3 to się zmieni, a czas prze-
jazdu z Warszawy do Łomży wy-
niesie 1 godz. 15 minut. Poprzez 
inwestycje CPK będziemy kon-
sekwentnie likwidować kolejne 
przykłady  wykluczenia komuni-
kacyjnego  polskich miast, uzu-
pełniając braki w sieci kolejowej 
– mówił podczas konferencji pra-
sowej w Łomży wiceminister in-
frastruktury Marcin Horała, peł-
nomocnik rządu ds. CPK. 

Umowa na studium wykonal-
ności dla tzw. szprychy nr 3 opie-

wa na kwotę ponad 20 mln zł netto. 
Zawarta została między przedsta-
wicielami Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego a konsorcjum 
spółek: Egis Rail, Egis Poland 
i JAF Geotechnika. O wyborze 
tych firm zdecydowały dwa czyn-
niki: cena ( w 70 proc.) i doświad-
czenie personelu (w 30 proc.).

- Możemy to dzisiaj powiedzieć. 
Kolej wraca do Łomży, co nie było 
oczywiste jeszcze kilka lat temu. 
Najprostsza droga na Mazury przez 
Ostrołękę nie uwzględniała Łom-
ży. Oznaczało to pozostawienie 
wykluczenia komunikacyjnego dla 
około 150 tysięcy ludności. To by-
łaby bardzo zła decyzja. Jednak jest 
ona inna dlatego, że Misją Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego 
jest nie tylko zapewnienie szyb-
kich połączeń kolejowych, ale tak-
że objęcie siecią nowego systemu 
transportu jak największej liczby 
osób – podkreślał Mikołaj Wild, 
prezes spółki CPK. 
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Dokończenie na str. 3

Można zostać medalistą igrzysk olim-
pijskich będąc sportowcem z Białego-
stoku czy Suwałk? Można! Wojciech 
Nowicki z Podlasia Białystok zdobył 
w Tokio złoto w rzucie młotem, Maria 
Andrejczyk z Hańczy Suwałki – srebro 
w rzucie oszczepem. To pierwsze w hi-
storii tak znaczące zdobycze zawodni-
ków z regionu w najważniejszej dla 
każdego sportowca imprezie.    

Igrzyska olimpijskie w Tokio 
reprezentanci Polski zakończy-
li z dorobkiem 14 medali: 4 zło-
te i po 5 srebrnych i brązowych. 
Lekkoatleci wywalczyli 9 z trofe-
ów: 4 złote, 2 srebrne i 3 brązo-
we. Pozostali medaliści reprezen-
tują kajakarstwo, wioślarstwo, 
żeglarstwo i zapasy. To najlepsze 
osiągnięcie polskich olimpijczy-
ków od Sydney (2000 rok), naj-
lepsze w historii w wykonaniu 
lekkoatletów, ale jednocześnie 
najgorsze od 1952 roku jeśli cho-
dzi o liczbę „medalowych” dyscy-
plin sportowych.

Tak też jest i w przypad-
ku sportowców z województwa 
podlaskiego. Bezprecedensowy 

sukces dwójki medalistów, ale też 
niedosyt Damiana Czykiera (110 
metrów przez płotki) czy łzy Ka-
mili Lićwinko (skok wzwyż).   

Wojciech Nowicki i Maria 
Andrejczyk są też dowodem, że 
do sukcesu prowadzą różne dro-
gi i mogą go osiągnąć kompletnie 
różne osobowości. 

Młociarz konsekwentnie bu-
duje od lat swoją pozycję w spo-
rcie. W konkursie też stopniowo 
rzucał coraz dalej aż do „złote-
go” wyniku 82,52 m. Po zdoby-
ciu mistrzostwa olimpijskiego 
podkreślał, że przede wszystkim 
cieszy się z rekordu życiowego. 
Ogromny mężczyzna (196 cm 

wzrostu, ok. 130 kg wagi) szoku-
je też wielu swoim niewzruszo-
nym spokojem i opanowaniem.

Oszczepniczka to z kolei ży-
wiołowa, urocza i piękna młoda 
kobieta. Mająca wiele ciekawe-
go do powiedzenia, niesłychanie 
dzielna w walce ze zdrowotnymi 
problemami. Jej konkurs prze-

biegał niemal dokładnie odwrot-
nie  niż kolegi z lekkoatletycznej 
ekipy. Medal zdobyła rzutem 
dalekim od rekordu życiowego 
(64,61 m wobec 71,40 m), nie 
poprawiała się w kolejnych pró-
bach.

Wojciecha Nowickiego za-
prosił na spotkanie marszałek 
województwa Artur Kosicki. 
Przekazał gratulacje, a także wrę-
czył czek na 40 tysięcy złotych, 
a na 20 tysięcy trenerce mistrza 
Malwinie Wojtulewicz-Sobieraj-
skiej.  

Serdecznie wszystkim spor-
towcom, uczestnikom igrzysk 
w Tokio gratulujemy. Zwłasz-
cza medalistom, a szczególnie 
tym z województwa podlaskie-
go. A władzom samorządowym 
(zwłaszcza Łomży) sugerujemy 
refleksję na temat mocy promo-
cyjnej lekkoatletyki. Cała Polska 
i znaczna część świata usłyszała 
pozdrowienia Marii Andrejczyk 
dla Suwałk czy dowiedziała się, 
że wspaniały atleta Wojciech No-
wicki mieszka w Białymstoku.         

Olimpijskie złoto i srebro  
w Białymstoku i Suwałkach

Na wniosek posła Lecha Antoniego Kołakowskiego 

kolej wraca do Łomży 



Prawie 35 km dwujezdniowej dro-
gi ekspresowej S61, od węzła Kolno 
poprzez drugą jezdnię obwodnicy 
Stawisk i dalszy nowy odcinek do 
obwodnicy Szczuczyna został oddany 
do ruchu w poniedziałek (9 sierpnia). 
W uroczystym otwarciu wziął udział 
premier Mateusz Morawiecki. 

– Chcemy, żeby w Polsce były 
jak najlepsze warunki przyciąga-
nia turystów i przedsiębiorców, 
także zagranicznych. Po to, żeby 
Polska rosła w siłę i żeby z poszat-
kowanych kawałków utworzyć 
jedną całość. Do tego są potrzeb-
ne takie drogi, jak ta – mówił szef 
rządu.

To kolejny fragment między-
narodowego korytarza transpor-
towego Via Baltica, po odcinku 
Śniadowo – Łomża Południe, 
który został przekazany w tym 
roku do użytkowania.

- Sukcesywnie oddajemy do 
użytku kolejne fragmenty dro-
gi S61, będącej kluczowym ele-

mentem międzynarodowego 
korytarza transportowego via 
Baltica, jednego z najważniej-
szych szlaków tranzytowych 
łączących kraje nadbałtyckie 
z siecią dróg szybkiego ruchu 
w Polsce. Ta droga otworzy ko-
munikacyjnie region, skróci 
czas przejazdu i podniesie po-
ziom bezpieczeństwa na drodze 
- tłumaczył minister infrastruk-
tury Andrzej Adamczyk.

Oddawane do ruchu odcin-
ki wraz z ukończoną w ubiegłym 
roku drugą jezdnią obwodnicy 
Szczuczyna tworzą około 44-ki-
lometrowy odcinek drogi ekspre-
sowej.

- S61 jest przykładem jak unij-
ny budżet łączy Europę. Bardzo 
cieszę się z otwarcia kolejnych 34 
km trasy, tak długo wyczekiwa-
nej zarówno przez mieszkańców, 
jak i przejeżdżających tranzytem. 
Ta droga jest ważna nie tylko dla 
Polski. W wymiarze europejskim 
stanowi część sieci łączącej pań-
stwa Bałtyckie z Polską i dalej 
z Europą Zachodnią i Południo-
wą, a także przyczyni się do nie-
skrępowanego przepływu towa-
rów w ramach korytarza Morze 
Północne - Morze Bałtyckie – 
wyjaśniała z kolei Elisa Ferreira, 
europejska Komisarz ds. spójno-
ści i reform.

W sieci TEN-T

Realizowana droga ekspreso-
wej S61 jest jedną ze strategicz-
nych inwestycji drogowych. Znaj-
duje się w Transeuropejskiej sieci 
transportowej TEN-T (od ang. 
Trans-European Transport Ne-
twork). Fragment S61 od Ostro-
wi Mazowieckiej do Szczuczyna 
to projekt drogowy wart przeszło 

3 mld zł z dofinansowaniem unij-
nym na poziomie 1,63 mld zł.  

Łączna wartość wykonanych 
w systemie Projektuj i buduj kon-
traktów to nieco ponad miliard 
złotych. Udostępniane kierowcom 
dwa odcinki od węzła Kolno do 
Stawisk oraz od Stawisk do Szczu-
czyna, wraz z oddanym do użytku 
trzy tygodnie temu fragmentem 
Śniadowo - Łomża Południe wy-
dłużą sieć TEN-T o około 51 km 
dwujezdniowej drogi ekspresowej. 

Dwa lata na budowę

Realizacja obu odcinków 
ruszyła w tym samym czasie. 
Umowy zostały podpisane 31 
października 2017 r. Po okresie 
prac projektowych i uzyskaniu 
decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej (ZRID) 
wykonawcy przystąpili do prac 
w terenie. Na odcinku Stawiski 

- Szczuczyn (wykonawca: Bu-
dimex) roboty rozpoczęły się 3 
września 2019 r., a 1 października 
2019 r. na odcinku węzeł Kolno – 
Stawiski (wykonawca: Strabag). 

Po dwóch latach prac budow-
lanych oba fragmenty S61 zosta-
ną udostępnione kierowcom. 20 
lipca pojazdy pojawiły się na od-
cinku Stawiski - Szczuczyn (jesz-
cze na tymczasowej organizacji 
ruchu), a 9 sierpnia na odcinku 
węzeł Kolno - Stawiski. Od tego 
momentu obowiązuje stała orga-
nizacja ruchu na odcinku Stawi-
ski - Szczuczyn, dzięki czemu kie-
rowcy mogą już bez przeszkód 
korzystać z wszystkich parame-
trów drogi ekspresowej. 

Technicznie podobne

Oba odcinki mają jezdnie 
o nawierzchni z betonu cemento-
wego. Każda po dwa pasy ruchu 

o szerokości 3,5 m plus 2,5-me-
trowy pas awaryjny. Są przysto-
sowane do najcięższego ruchu 
(kategoria KR7), a dopuszczal-
ny nacisk to 11,5 tony na oś. Na 
obu odcinkach wybudowano 
po dwa miejsca obsługi podróż-
nych (MOP). Górki Zachód oraz 
Górki Wschód na odcinku węzeł 
Kolno – Stawiski oraz Zabiele 
Zachód i Zabiele Wschód na od-
cinku Stawiski – Szczuczyn. 

Na udostępnionym 9 sierp-
nia fragmencie S61 powstał wę-
zeł Kolno - na połączeniu z dro-
gą krajową nr 63. W przyszłości 
do tego węzła zostanie doprowa-
dzona obwodnica Łomży, na któ-
rą  przetarg GDDKiA  ogłosiła23 
lipca. Na sąsiednim odcinku, po-
między obwodnicami Stawisk 
i Szczuczyna, powstał węzeł Gra-
bowo zlokalizowany na połącze-
niu drogi ekspresowej S61 z dro-
gą powiatową nr 1828B.
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Via Baltica. Kolejne kilometry dla kierowców
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– Umowa, która właśnie zo-
stała podpisana jest ciągiem pew-
nego procesu, na którego końcu 
jest umożliwienie mieszkańcom 
Łomży podróży koleją do War-
szawy w czasie zaledwie godziny 
i 15 minut – dodał wyjaśniając, 
że proces ten rozpoczął się już ja-
kiś czas temu. – Inwentaryzacje 
środowiskowe już trwają i prace 
analityczne, które są prowadzo-
ne w spółce również są zaawan-
sowane, ale doszliśmy do tego 
momentu, w którym do dalszych 
prac potrzebujemy wiarygodnej 
i sprawdzonej firmy inżynierskiej 
– podsumował Mikołaj Wild. 

Studium wykonalności  
za 14 miesięcy

Na przygotowanie kluczo-
wych trzech etapów studium 
wykonalności konsorcjum bę-
dzie miało  14 miesięcy. Reali-
zacja i rozliczenie całej umowy 
może potrwać do  19 miesięcy, 
ponieważ w skład zamówienia 
na odcinku Ostrołęka - Łom-
ża wchodzi także dokumentacja 
geologiczna i mapy do celów pro-
jektowych.

- Cieszy nas, że jesteśmy stro-
ną umowy, a tym samym czę-
ścią tego potrzebnego kolejo-
wego przedsięwzięcia. Studium 
wykonalności to  kluczowy ele-
ment dokumentacji przedpro-
jektowej i krok przybliżający nas 

wszystkich do  etapu projekto-
wania i budowy. Wykorzystamy 
nasz potencjał i doświadczenie 
żeby zrealizować zadanie w ter-
minie i wymaganej przez spółkę 
CPK wysokiej jakości – tłuma-
czyła Marta Szelągowska, dyrek-
tor Departamentu Projektowego 
z Egis Poland. 

W ramach tzw.  STEŚ  (stu-
dium techniczno-ekonomiczno-
-środowiskowego) powstanie ana-
liza przebiegów  planowanej linii 
kolejowej oraz dodatkowe specja-
listyczne opracowania: technicz-
ne, środowiskowe i ekonomicz-
ne. Na ich podstawie spółka CPK 
wskaże  preferowany przebieg li-
nii  (tzw.  wariant inwestorski) 
w zakresie koniecznym do prowa-
dzenia dalszych przygotowań.

Według harmonogramu 
pierwsze roboty budowlane mię-
dzy Ostrołęką i Łomżą  mają ru-
szyć w 2023 r. i potrwać do końca 
2027 r. Dla odcinka z Łomży do 
Giżycka zakładany w harmono-
gramie okres robót budowlanych 
to lata 2028-2031.

— Łomża to dziś jedno z naj-
większych miast w Polsce bez 
dostępu do kolei pasażerskiej. 
Mamy nadzieję, że  dzięki budo-
wie odcinka Ostrołęka - Łom-
ża - Giżycko po ponad 30 latach 
nareszcie się to zmieni - mó-
wił  obecny podczas spotkania 
wicemarszałek Marek Olbryś. 
-  Musi się to odbywać z posza-

nowaniem interesu miasta i jego 
mieszkańców - podkreślał wice-
marszałek.

Tzw. szprycha numer 3 pier-
wotnie pomijała Łomżę. ‘’Wygię-
ta’’ została na wniosek posła Le-
cha Antoniego Kołakowskiego 
– stwierdził wiceminister infra-
struktury Marcin Horała

Podpisanie studium wyko-
nalności dla budowy linii kolejo-
wej nr 29 na odcinku Ostrołęka 
– Łomża – Giżycko to niezwykle 
ważny moment dla posła Lecha 
Antoniego Kołakowskiego, któ-
ry od lat pracuje nad przywróce-
niem Łomży na mapach sieci ko-
lejowej w Polsce.  

- Mając na uwadze inwe-
stycję jaką jest Centralny Port 
Komunikacyjny, czyli plano-
wany węzeł przesiadkowy mię-
dzy Warszawą i Łodzią, integru-
jący transport lotniczy, kolejowy 
i drogowy, wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkań-
ców Ziemi Łomżyńskiej, widząc 
możliwości rozwoju przedsię-
biorczości, powstania nowych 
miejsc pracy 25 lutego 2019 
roku w piśmie do Mikołaja Wil-
da, Sekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury, Pełno-
mocnika Rządu ds. Centralnego 
Portu Komunikacyjnego RP 
oraz do Pana Andrzeja Bittla, 
Podsekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury wnio-
słem o wygięcie tzw. szprychy 

numer 3 – tłumaczy poseł Lech 
Antoni Kołakowski. 

Pierwotnie szprycha trzecia 
doprowadzająca do Centralnego 
Portu Komunikacyjnego miała 
przebiegać z Warszawy, Wyszko-
wa przez Ostrołękę w kierunku 
Pisza, Orzysza i Giżycka. Zabie-
gi posła Kołakowskiego okazały 
się skuteczne, a trasa Kolei War-
szawsko-Mazurskiej wyznaczona 
została przez Łomżę. 

- Bardzo cieszę się, że inter-
pelacje, które składałem uzyska-
ły odpowiedź pozytywną. Cie-
szę się również, że rząd Prawa 
i Sprawiedliwości podjął tak klu-
czową decyzję związaną z Ko-
leją Warszawsko-Mazurską. Jest 
to ogromna szansa rozwoju dla 
tego regionu – mówi zdecydowa-
nie poseł Lech Antoni Kołakow-
ski. - Tak długo czekaliśmy na tę 
chwilę. Od wieków przez Zie-
mię Łomżyńską przebiegały waż-
ne szlaki komunikacyjne łączące 
Wschód i Zachód naszego kraju 
i oraz całej Europy. Jesteśmy po 
prostu w strategicznym miejscu 
Polski i Unii Europejskiej. Teraz 
sprzyja nam geopolityka, sprzy-
jają sprawy Unii Europejskiej 
i NATO (np. problem przesmy-
ku suwalskiego czy obecności 
w pobliżu sojuszniczych wojsk ), 
sprzyja nam polityka rządu Pra-
wa i Sprawiedliwości – dodaje. 

Uzupełnia: będzie to szybka 
kolej, bezkolizyjna z dwoma to-

rami, z pociągami klasy Pendo-
lino o prędkości do 250 kilome-
trów na godzinę. - Proszę sobie 
wyobrazić: z Dworca Łomża na 
dworzec Centralny w Warszawie 
w 60 minut. I stamtąd w dowol-
ny punkt naszego kraju i świata 
z CPK - mówi poseł.

Starania posła Lecha Anto-
niego Kołakowskiego zauważy-
li podczas podpisywania umowy 
na studium wykonalności dla tzw. 
szprychy nr 3 wiceminister infra-
struktury Marcin Horała, pełno-
mocnik rządu ds. CPK oraz Mi-
kołaj Wild, prezes spółki CPK.

- Chciałbym podziękować 
wszystkim zaangażowanym w ten 
niezwykle ważny projekt. Warto 
zauważyć tu osobę posła Lecha 
Antoniego Kołakowskiego, który 
już na etapie prac projektowych 
niejednokrotnie interweniował, 
żeby ta szprycha przez Łomżę 
przebiegała. Niejedno miasto 
mogłoby Łomży pozazdrościć 
takiego zaangażowania ważnych 
osób, w ważne dla tego miasta 
sprawy – mówił wiceminister in-
frastruktury Marcin Horała, peł-
nomocnik rządu ds. CPK. 

- Aktywność posła Kołakow-
skiego rzeczywiście miała zna-
czący wpływ na decyzje, które 
zapadały na szczeblu rządowym 
– potwierdził Mikołaj Wild, pre-
zes spółki CPK.

Relacja z konferencji w Telewizji Narew.

Na wniosek posła Lecha Antoniego Kołakowskiego 

kolej wraca do Łomży 
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Święto Wojska 
Polskiego  
w Łomży 

Prezydent Łomży, Starosta Łomżyński, Dowódca 
Garnizonu, Dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku 
Logistycznego im. gen bryg. Mariana Raga-
nowicza, w 101. rocznicę bitwy warszaw-
skiej i bohaterskiej obrony Łomży podczas 
wojny 1920 roku,zapraszają na łomżyńskie 
obchody Święta Wojska Polskiego oraz Święto 
18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego im. gen 
bryg. Mariana Raganowicza.

Program obchodów Święta Wojska Polskiego 
przedstawia się następująco:

12 sierpnia 2021 r.
godz. 11:45 – złożenie kwiatów przed tablicą Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego (Domek Pastora, ul. Krzy-
we Koło 1),

godz. 12:00 – spotkanie Prezydenta Łomży i Sta-
rosty Łomżyńskiego z dowódcami jednostek wojsko-
wych stacjonujących w Łomży i przedstawicielami or-
ganizacji kombatanckich (Ratusz, Stary Rynek 14).

13 sierpnia 2021 r.
godz. 9:30 – Msza św. w intencji żołnierzy i pracow-

ników RON 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego 
im. gen bryg. Mariana Raganowicza (Katedra Łom-
żyńska, ul. Dworna 25), Transmisja na żywo w Tele-
wizji Narew i na www.narew.info

godz. 11:00 – uroczysty apel z okazji święta 18. 
Łomżyńskiego Pułku Logistycznego im. gen bryg. Ma-
riana Raganowicza ( J.W., Al. Legionów 133),

godz. 12:15 – pokaz walki  ( J.W., Al. Legionów 
133),

godz. 21:00 – uroczysty capstrzyk 18. Łomżyńskiego Pułku Lo-
gistycznego im. gen bryg. Mariana Raganowicza i złożenie kwia-
tów przed pomnikiem Żołnierzy 33. Pułku Piechoty oraz tablicą 
poświęconą niezłomnym legionistom Józefa Piłsudskiego stacjo-
nującym i internowanym w Łomży w latach 1916 – 1918 ( J.W., Al. 
Legionów 133).

14 sierpnia 2021 r.
godz. 12:00 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie płk. Je-

rzego Sawy Sawickiego w 101 rocznicę Bitwy Warszawskiej pod Osso-
wem (Cmentarz przy ul. Mikołaja Kopernika),

godz. 18:00 – Koncert patriotyczny w wykonaniu Edyty Krze-
mień, Damiana Aleksandra, Tomasza Filipczaka (Hala Kultury, Stary 
Rynek 16).

15 sierpnia 2021 r.
godz. 9:30 – złożenie kwiatów przed pomnikiem Żołnierzy 33. 

Pułku Piechoty (Pl. Papieża Jana Pawła II),
godz. 10:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wojska 

Polskiego (Katedra Łomżyńska), Transmisja na żywo w Telewizji 
Narew i na www.narew.info

godz. 11:30 – zapalenie zniczy w mogiłach żołnierskich (Cmen-
tarz przy ul. Mikołaja Kopernika),

godz. 15:00 – Piknik militarny „Wojsko na swojsko” (Park Papieża 
Pielgrzyma, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego).

Miasto Łomża przekaże 10 tysięcy zło-
tych na zakup sztandaru dla 18. Łom-
żyńskiego Pułku Logistycznego. Jego 
uroczyste wręczenie zaplanowano na 
3 września w przededniu drugiej rocz-
nicy rozpoczęcia działalności jednost-
ki w naszym mieście.

Pragnąc wyrazić uznanie 
mieszkańców Łomży dla żoł-
nierskiej służby w zapewnianiu 
bezpieczeństwa zarówno miastu 
jak i krajowi, w Łomży zawiązał 
się Społeczny Komitet na rzecz 
Fundacji Sztandaru dla 18. Łom-
żyńskiego Pułku Logistycznego. 
Na przewodniczącego wybrany 
został Prezydent Miasta Łomża 
Mariusz Chrzanowski, zaś funk-
cję wiceprzewodniczącego objął 
Starosta Powiatu Łomżyńskiego 
– Lech Marek Szabłowski. Skarb-
nikiem Komitetu został pre-
zes Stowarzyszenia "Klub Fort" 
w Łomży - ppłk rez. Ludwik Za-
lewski.   Celem   Komitetu jest 
podjęcie działań zmierzających 
do zakupu sztandaru oraz prze-
prowadzenia uroczystości jego 
wręczenia zgodnie z ceremonia-
łem wojskowym wraz z oprawą 
artystyczną.

- Po latach symbolicznej 
obecności mundurowi powró-
cili do naszego miasta za sprawą 
18. Pułku Logistycznego, o co 
wielokrotnie zabiegałem. Chce-
my to godnie uczcić i dlatego 

powołaliśmy Społeczny Komi-
tet na rzecz Fundacji Sztanda-
ru – wyjaśnia prezydent Łom-
ży Mariusz Chrzanowski. - Jako 
miasto, angażujemy się w to wy-
darzenie nie tylko organizacyj-
nie, ale także finansowo prze-
kazując 10 tysięcy złotych na 
zakup sztandaru - mówi, dzię-
kując przy okazji pozostałym 
ofiarodawcom.

Społeczność miasta i regio-
nu bardzo chętnie włączyła się 
w zbiórkę na rzecz ufundowa-
nia sztandaru i dzięki temu uda-
ło się zebrać około 70 tysięcy 
złotych. Za to wsparcie dziękuje 
wszystkim darczyńcom dowód-
ca 18. PLog. i zarazem dowódca 
Garnizonu Osowiec płk Paweł 
Gałązka. - Wręczenie sztandaru 
będzie dla nas ogromną nobilita-
cją, wyrazem szacunku i zaufania 
mieszkańców do oręża polskiego 
– mówi.

Stała obecność wojska 
w Łomży przywróciła najpięk-
niejsze, przedwojenne tradycje, 
gdy ton naszemu miastu nadawał 
33.Pułk Piechoty. Jego żołnie-
rze  wykazali się niebywałym mę-
stwem w bojach z bolszewikami 
w 1920 r., zarówno podczas walk 
1919 roku, działań osłonowych 
na Białorusi i we wschodniej 
Polsce jak i w trakcie przeciw-
natarcia pod Ossowem stano-

wiącego część zwycięskiej bitwy 
warszawskiej. Chwalebną kartę 
przyniosły także walki toczone 
pod Nowogrodem i Zambrowem 
w wojnie obronnej 1939 roku.

Ponad 90-letnia obecność 
wojskowa w Łomży omal nie 
zakończyła się w 2011 r., wraz 
z rozformowaniem 1. Warszaw-
skiej Dywizji Zmechanizowanej 
im. Tadeusza Kościuszki. W mie-
ście pozostał jedynie symbolicz-
ny pododdział Warsztatów Tech-
nicznych 2. Regionalnej Bazy 
Logistycznej.

Wojsko w pełnej krasie po-
wróciło do Łomży po przeszło 8 
latach. Decyzją Ministra Obro-
ny Narodowej powołano skła-
dający się z trzech batalionów: 
transportowego, zabezpieczenia 
i remontowego oraz grupy zabez-
pieczenia medycznego  - 18. Pułk 
Logistyczny, którego zadaniem 
jest wsparcie logistyczne 18. Dy-
wizji Zmechanizowanej.

Uroczystość rozpoczęcia 
funkcjonowania jednostki od-
była się na łomżyńskim Starym 
Rynku 17 września 2019 roku. 
Przekazanie formacji sztandaru 
zaplanowano w przededniu dru-
giej rocznicy tego wydarzenia. 
W programie wrześniowej   uro-
czystości jest m.in. Msza Święta 
w Katedrze św. Michała Archa-
nioła i defilada wojskowa.

18. Łomżyński Pułk Logistyczny 
ze sztandarem. Jednym  

z fundatorów jest miasto Łomża
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Szkocja. Lord Greystoke żegna swojego syna, Jacka 
Claytona i jego żonę Alice, którzy wyruszają w podróż do 
Afryki. Statek, którym płyną rozbija się u wybrzeży kon-
tynentu. Ginie wielu pasażerów. Jednak wśród ocalałych 
znajdują się Jack Clayton i jego żona. Z pozostałych czę-
ści statku budują chatę w dżungli, która teraz staje się ich 
domem. Dziewięć miesięcy później przychodzi na świat 
ich syn. Alice źle znosi trudy życia w takich warunkach 
i wkrótce po porodzie umiera na malarię. Jej mąż ginie 
w starciu z olbrzymią małpą, która zabiera dziecko do 
swojego stada. 

Młody Tarzan (Christopher Lambert) wychowuje 
się wśród małp, gdzie musi ciągle walczyć o przetrwanie, 
co czyni go silnym i odpornym. Gdy chłopak osiąga wiek 
dojrzały, staje się przywódcą kolonii małp. Tymczasem 
na teren dżungli wkracza ekspedycja naukowa zbiera-
jąca okazy fauny i � ory dla Muzeum Brytyjskiego. Jej 
członkowie zostają zaatakowani przez tubylców. Jednego 
z uczonych, Belga Phillippe'a D'Arnot (Ian Holm) znaj-
duje Tarzan. Phillippe próbuje uzmysłowić Tarzanowi, że 
nie jest małpą, lecz człowiekiem. Nadaje mu imię John. 
Uczy podstaw języka. Belg dowiaduje się o pochodzeniu 
Tarzana z zapisków ukrytych w chacie jego rodziców i po-
stanawia odwieźć chłopca do domu dziadka lorda Grey-
stoke’a w Szkocji. 

John/Tarzan z trudem przystosowuje się do nowych, 
tak odmiennych warunków. Pomaga mu w tym Jane Por-
ter (Andie MacDowell), wychowanka dziadka mieszkają-
ca w posiadłości. Po śmierci dziadka John zostaje dziedzi-
cem jego fortuny i zaręcza się z Jane. Nieustannie dręczy 
go jednak tęsknota za dżunglą. 

„Głupią z pozoru historię chłopca wychowane-
go przez małpy w afrykańskiej dżungli reżyser, Hugh 
Hudson, postanowił pokazać w możliwie jak najbar-
dziej realistyczny sposób – bez zbędnych bajerów, 
głupkowatych scen i innych tego typu zabiegów stoso-

wanych w starych � lmach z władcą małp, w których to 
bohater jeździł na słoniach, ratował z paszcz krokodyli 
piękne kobiety i robił inne dziwne rzeczy. To, co jest 
kluczem do sukcesu tego � lmu to podejście reżyse-
ra do tematu oraz świetny scenariusz Roberta Tow-
ne'a i Michaela Austina, w którym wszelkie niepraw-
dopodobieństwa zostały ograniczone do niezbędnego 
minimum. Film jest w 100 procentach poważny – mał-
py zamiast pajacować i wykonywać głupie sztuczki tłu-
ką się między sobą, zabijają ludzi, w końcu same giną 
w paszczach drapieżników lub z rąk Pigmejów. Młody 
lord Greystoke przez pół � lmu biega po dżungli z gołą 
d... próbując dostosować się do małpiego stada, po ko-
lei odkrywając także to, że anatomicznie do swej nowej 
rodzinki zbytnio nie pasuje. 

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o rewela-
cyjnej charakteryzacji – małpy mają w tym � lmie swoją 
osobowość, dzięki czemu gdy któraś z nich traci życie 
nie spływa to po widzu jak po kaczce, a naprawdę losem 
owych zwierząt się przejmuje.

To absolutnie wyjątkowe dzieło, wzbudzające 
całą masę różnorakich emocji, a także zmuszające 
do myślenia – � lm niegłupi, bardzo realistyczny, 
świetnie zagrany” – czytamy w recenzji na stronie 
animala� ack.pl.

To siedemnasta już ekranizacja powieści Edgara Ri-
ce'a Burrougsa, opowiadającej o losach Tarzana, chłopca 
wychowanego przez małpy. Odnaleziony w dżungli zmu-
szony jest do powrotu do cywilizacji. Jednak jej prawa 
wydają mu się bardziej niesprawiedliwe aniżeli te rządzą-
ce światem natury.

Do roli Tarzana wybrano, spośród trzystu kandy-
datów, Christophe'a Lamberta, Francuza, urodzonego 
w Nowym Jorku, ale wychowanego w Szwajcarii. Miał 
wtedy dwadzieścia pięć lat i niewielkie doświadczenie 
� lmowe.

Pewnie nie wiesz...
★ Robert Towne (scenarzysta � lmu) był tak oburzo-

ny swobodą, z jaką potraktował jego scenariusz reżyser � l-
mu, Hugh Hudson, iż zamiast własnego nazwiska umieścił 
w czołówce imię swojego owczarka P.H.Vazaka. Ponieważ 
scenariusz nominowano do Oscara, nominację dostał... pies.

★ 80 osób, przez pół roku, szyło kostiumy dla małp. 
★ Gdy wracała z treningu, aktorka Ailsa Berg, grająca 

w kostiumie małpy, została w metrze zaatakowana przez 
mężczyznę. Nauczona zachowań małp zaczęła warczeć 
czym przepłoszyła napastnika.

★ Charakteryzacja i kostiumy małp pochłonęły około 7 
milionów dolarów z 46 milionowego budżetu � lmu.

★ Christopher Lambert spodobał się reżyserowi, bo był 
krótkowidzem i kiedy zdjął okulary, nie mógł właściwie wiele 
widzieć, więc „wydawał się patrzeć przez ciebie w dal”.

★ Andie MacDowell w � lmie mówi głosem Glenn Close. 
★ Kiedy � lm miał swoją premierę w NRD (1984 r.), 

zdanie „Mur otacza osiedle, aby ich nie dopuścić, a nas za-
trzymać” wywołało ryk wśród widzów. W kolejnych poka-
zach wycięto tę � azę.

★ Flm pierwotnie trwał trzy godziny. Został skrócony 
do 2 godz. 20 min.

★ Choć w tytule jest „Tarzan”, główny bohater nazywa się 
Lord Greystoke lub John, ale nigdy nie pada słowo „Tarzan”.

★ Maryam d'Abo miała grać rolę Jane Porter. Kiedy 
spotkała się z reżyserem, Hugh Hudsonem, poczuła, że ma 
on inne plany. Rolę rzeczywiście dostała Andie MacDowell. 
Hudson i d'Abo spotkali się ponownie na przyjęciu w 1999 
roku (po 15 latach), zaiskrzyło i pobrali się w 2003 roku.

Greystoke: Legenda Tarzana, władcy małp
TVN7 niedziela 11.15

Greystoke: legenda Tarzana, 
władcy małp

Lord 
z dżungli

Epicka 
przygoda 
człowieka 

uwięzionego 
między 
dwoma 
różnymi 

światami.
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Walentynki

Tylko miłość!
To ciepła i zabawna opowieść o miłości i przy-

jaźni. Od gwiazd aż się kręci w głowie: Julia Roberts, 
Jessica Alba, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Jes-
sica Biel, Bradley Cooper, Hector Elizondo, Jamie 
Foxx, Kathy Bates, Jennifer Garner, a nawet Shirley 
McLane. 

W tej komedii romantycznej wątki się krzyżują, 
zderzają i zmieniają bieg w niezwykłym spojrze-
niu na jeden dzień z życia miłości. Są zaręczyny. Są 
i kwiaty, które nie zostały wysłane. Jest wielki sekret, 
który w końcu zostaje ujawniony. Są sprzeczki, poca-
łunki, zwroty akcji i moc innych zdarzeń. 

W Los Angeles w dniu świętego Walentego 
przecinają się ścieżki kilkunastu osób zmagających 
się z kłopotami sercowymi. 
Wśród nich są m.in.: zako-
chana w żonatym lekarzu 
Julia, przeżywające kryzys 
małżeństwo – Edgar i Estel-
le, samotna Kara, której wła-
śnie oświadczył się chłopak, 
a także powracająca z fron-

tu kapitan Kate Hazeltine i dziennikarz sportowy 
Kelvin, który wbrew swojej woli musi przygotować 
materiał o walentynkach. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 216 milionów do-

larów, kosztował 52 miliony.
Reżyserem Walentynek był wówczas 77-letni Gary 

Marshall (zmarł 2016), znany z takich � lmów jak 
„Pre� y Woman” i „Uciekająca panna młoda”. 

Julia Roberts otrzymała za swoją rolę 3 miliony do-
larów. Jednak jej umowa mówiła również, że otrzyma 
3 proc bru� o od zysków. Film odniósł ogromny sukces, 
a ona ostatecznie dostała prawie 10 milionów dolarów.

W 2010 roku, gdy � lm wszedł na ekrany, gwiazdor-
ska obsada została nominowana do szesnastu aktor-
skich Oscarów za występy w innych � lmach. Nominacje 

dostali Kathy Bates (trzy), Jamie 
Foxx (dwie), Anne Hathaway (jed-
ną), Queen Latifah (jedną), Shi-
rley MacLaine (sześć) i Julia Ro-
berts (trzy).

Walentynki 
TVN7 piątek 21.00

Jean Hamilton i jej dwie córki, Holly i Zoe, nigdzie nie zagrze-
wają miejsca. Powodem tego są miłosne rozczarowania Jean, która za 
każdym razem, gdy jej związek kończy się katastrofą – a dzieje się tak 
zawsze – pakuje walizki i wyjeżdża do innego stanu.

Dla jej 16-letniej córki Holly taki tryb życia staje się coraz bar-
dziej uciążliwy. Nie mogąc nawiązać przyjaźni, dziewczyna czuje się 
samotna. Gdy panie Hamilton przenoszą się do Nowego Jorku, Holly 
obiecuje sobie, że to ostatnia przeprowadzka. Dziewczyna dochodzi 
do wniosku, że tylko szczęśliwa miłość może zatrzymać matkę w jed-
nym miejscu. 

Wymyśla więc tajemniczego wielbiciela, który będzie adorował jej 
matkę i poprawi jej zaniżone poczucie własnej wartości. Kiedy jednak 
romans rozwija się na całego, Holly musi znaleźć faceta, który będzie 
pasował do wykreowanego wizerunku idealnego faceta i w tym celu 
postanawia wypożyczyć wujka swojej przyjaciółki. Holly musi się 
naprawdę bardzo starać, żeby podstęp nie wyszedł na jaw, ale czy nie 
przegapi przy tym idealnego faceta, kiedy ten naprawdę się pojawi? 

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 20 milionów dolarów, kosztował 

10 milionów.
★ Heather Robinson, scenarzystka, jako nastolatka wychowywała się 

w Tucson, dorastała z samotną matką i te doświadczenia zawarła w swoim 
pierwszym scenariuszu, który kupiła wytwórnia Universal Pictures.

Koniec 
przeprowadzek!

Komornik
TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Mistrz sztuk walki zatrudnia się 
do ściągania długów dla ma� i. Praca wydaje się 
prosta, do chwili, gdy jeden z klientów wciąga go 
w sytuację, która okazuje się mieć drugie dno. 
Rozpoczyna się niebezpieczna gra, w której ni-
komu nie można ufać. 

Dauntless. Bitwa o Midway
TV6 piątek 23.00

1942 rok. Dwuosobowa załoga bombowca 
nurkującego woduje na morzu. Mężczyźni dry-
fują na bezkresnych wodach oceanu, wypatrując 
samolotów rozpoznawczo-ratowniczych i próbu-
jąc znaleźć wyjście z sytuacji, w jakiej się znaleźli. 
Ich szanse na przeżycie maleją.

Ta podstępna miłość
TVN7 piątek 23.40

Komedia romantyczna. Rowena i Dan roz-
wiedli się wiele lat temu. Ich związek był bardzo 
burzliwy. Spotykają się na ślubie córki i wywołu-
ją skandal. Okazuje się, że wciąż żywią do siebie 
uczucie. Porzucają dotychczasowych partnerów 
i uciekają. Córka postanawia ich odnaleźć. 

Lwie serce
TV4 niedziela 20.05

Sensacyjny. Żołnierz Legii Cudzoziemskiej 
otrzymuje wiadomość, że jego brat został ciężko 
ranny. Dezerteruje, by pospieszyć jego rodzinie 
na pomoc. Chcąc zdobyć pieniądze, bierze udział 
w nielegalnych walkach.

W morzu ognia
TVN7 niedziela 22.20

Sensacyjny. Jack Taggart jest agentem Fede-
ralnej Agencji Ochrony Środowiska. Od pewne-
go czasu zajmuje się dochodzeniem w sprawie 
toksycznych odpadów chemicznych porzuco-
nych w starych kopalniach w Kentucky.

Idealny facet
TVN7 sobota 11.15
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Historia El Mariachi (Antonio Banderas) jest 
w Meksyku wciąż żywa. Podróżujący z arsenałem 
schowanym w futerale od gitary mściciel stał się 
wręcz legendarną postacią. Obecnie jednak, przy-
tłoczony stratą ukochanej żony Caroliny (Salma 
Hayek) oraz córki, El Mariachi ukrywa się przed 
ludźmi. 

Pewnego dnia odnajduje go skorumpowa-
ny agent CIA Sands ( Johnny Depp). Rozpra-

cowuje on narkotykowego barona Barrillo 
(Willem Dafoe), który przy pomocy genera-
ła Marqueza (Gerardo Vigil) planuje zabić 

prezydenta i przejąć władzę w Meksy-
ku. Ponieważ to właśnie Marquez 

stoi za śmiercią bliskich El Maria-
chi, Sands składa gitarzyście ofer-
tę. Aby intryga agenta w pełni się 
powiodła, Marquez musi zginąć 
zaraz po tym, jak sam zabije pre-
zydenta. El Mariachi otrzymuje 
okazję do dokonania upragnio-
nej zemsty.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 98 milionów 

dolarów, kosztował 29 milionów.
H Johnny Depp w walce o rolę agenta Sheldo-

na pokonał między innymi George’a Clooneya, Bru-
ce’a Willisa i Nicolasa Cage’a.

H Wiele kwestii postaci agenta Sandsa, w których 
używa wulgaryzmów, zostało zaimprowizowanych 
przez Johnny'ego Deppa.

H Ajedrez – imię postaci, którą gra Eva Mendes, 
po hiszpańsku oznacza „szachy”.

H Strzelanina w kościele była filmowana z atra-
pami pistoletów, bez szkody dla kościoła. Strzały, kule, 
krew, eksplozje i zniszczenia zostały dodane w post-
produkcji.

H Meksykańscy wojskowi mieli dostarczyć pojaz-
dy, ale kiedy okazało się, że złoczyńcą ma być generał 
armii, odmówili.  

H W obsadzie filmu znalazło się pięciu nomino-
wanych do Oscara: Antonio Banderas , Salma Hayek , 
Johnny Depp , Mickey Rourke i Willem Dafoe .

H Kiedy Billy zostaje postrzelony w plecy, strzał 
jest cyfrowy, ponieważ Mickey Rourke nie chciał znisz-
czyć swojej kurtki.

H Liczba ofiar: 99

Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2 
Nowa TV 22.55

Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2 

Na wojennej ścieżce

Maruderzy

Tajemnice 
banku

Grupa czterech zamaskowanych 
mężczyzn napada na bank Huberta 
w Cincinnati i kradnie tam trzy miliony 
dolarów. Dyrektor banku Steven Hut-
chinson został zastrzelony, nie bronił 
się. Wygląda to jak egzekucja. Agent 
specjalny FBI Montgomery znajduje 
jeden odcisk palca. Okazuje się, że nale-
ży do TJ. Jacksona. Sprawa jest dziwna: 
znaleziono jeden odcisk i to w dodatku 
żołnierza, który od kilku lat nie żyje.

Kolejny napad, znowu w banku Hu-
berta, ale w innym oddziale. Tym razem 
złodzieje zainteresowali się skrytkami 
bankowymi właściciela banku i senato-
ra Cooka. Kierownik oddziału, niejaki 

Dagley, został zabity. Rabusie znów zo-
stawili na miejscu kulę z odciskiem TJ. 
Jacksona. Co ciekawe, zarówno pierw-
sza, jak i druga ofiara to... byli żołnierze.

Thriller w gwiazdorskiej obsadzie. 
Bruce Willis wciela się w rolę właścicie-
la banku, który stał się celem napadu. 
Z początku to na niego spadają wszyst-
kie podejrzenia, ale szybko okazuje się, 
że intryga jest dużo bardziej skompli-
kowana, a winni są ci, których nigdy by 
o to nie podejrzewano...

Całość trzyma w napięciu, tym bar-
dziej, iż fabuła, która opowiada o gangu 
rabusiów, którzy po zrabowaniu banku 
oddają pieniądze kościołowi, do najgor-
szych też nie należy. Mocna i wyrazista 
opowieść o odkupieniu i poszukiwa-
niu sprawiedliwości w świecie pełnym 
złych ludzi.

Maruderzy
TV6 sobota 23.00

Zawód szpieg

Ratować 
przyjaciela

„Dla miłośników filmów szpiegow-
skich to solidna porcja dobrego kina. 
Robert Redford i Brad Pitt zagrali mi-
strzowsko!”

Przez wiele lat agenta CIA Nathana 
Muira (Robert Redford) i jego prote-
gowanego Toma Bishopa (Brad Pitt) 
łączyła nie tylko praca, ale wspaniała, 
prawdziwa przyjaźń. Byli nierozłączni, 
każdą powierzoną misję wykonywali 
razem, przemierzyli świat od Wietnamu 
po Berlin, podejmowali się najtrudniej-
szych zadań.

Jest rok 1991, dla Nathana Muira 
nadszedł czas zasłużonej emerytury. 
Niestety jego przyjaciel podczas niebez-
piecznej akcji wpada w tarapaty. Zostaje 
aresztowany przez Chińczyków, którzy 
wyznaczyli termin jego egzekucji za 24 
godziny. Ze względu na napięte stosun-
ki dyplomatyczne z Chinami agencja 
postanawia nie ingerować i poświęcić 
życie pechowego agenta. Nathan nie 
waha się – musi przyjść z pomocą przy-
jacielowi. Decyduje się ratować Toma 
na własną rękę.

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

143 miliony dolarów, kosztował 115 mi-
lionów.

H Redford przez trzy lata zastana-
wiał się nad przyjęciem roli Muira. Pitt, 
zdecydował się w ciągu jednego dnia, dla-
tego, że miał zagrać z Redfordem.

H W filmie Muir wielokrotnie dzwo-
ni z telefonu bezprzewodowego z głównej 
siedziby CIA. W rzeczywistości ściany bu-
dynku Agencji wykonane są z materiału 
blokującego sygnał sieci komórkowych.

H Część zdjęć miała być kręcona 
w Izraelu, jednak z uwagi na nieprzewi-
dzianą eskalację konfliktu izraelsko-pa-
lestyńskiego w okresie planowanych zdjęć 
(wrzesień-październik 2000), co wyma-
gało wykupienia ubezpieczeń dla akto-
rów, zamiast Izraela wybrano na plan 
filmowy Maroko.

H Reżyser, Tony Scott upierał się, aby 
nakręcić scenę rozmowy na dachu w Berli-
nie z helikoptera. Producenci uważali, że 
to zbędny wydatek. Scott sam zapłacił za 
wynajęcie śmigłowca 50 000 dolarów.  

Zawód szpieg
TVN piątek 23.00
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To jest sukces seniorów, którzy biorą 
udział w tym projekcie – nie ma co do 

tego wątpliwości Piotr Grabani dyrektor 
łomżyńskiego Biura Naczelnej Organizacji 

Technicznej, obserwujący w Pogorzelcu  
88. już grupę biorącą udział 

w przedsięwzięciu. Świetlica położona 
w niewielkiej wsi w powiecie sejneńskim, 
w gminie Giby przez kilkadziesiąt godzin 

tętni niezwykłą aktywnością. Radość, 
dobra zabawa przeplata się tu z nauką 

obsługi komputera. Podobnie zresztą jak 
w pozostałych grupach. 

A mowa o projekcie ,,Cyfro-
wy Senior” realizowanym przez 
Stowarzyszenie Europartner 
Akademicki Klub Integracji Eu-
ropejskiej (lider projektu) oraz 
Łomżyńską Radę FSNT NOT 
w Łomży (partner projektu) we 
współpracy z samorządami lo-
kalnymi na terenie województwa 
podlaskiego od marca 2018 roku. 
Dzięki niemu osoby powyżej 65 
roku życia mają możliwość na-
bycia dodatkowych kompetencji 
cyfrowych.

•  •  •
-  Pandemia wyrwała nas 

na kilka miesięcy, ale wróci-
liśmy do projektu. Seniorzy 
są niezwykle chętni do tego, 
by się z nami spotykać. Projekt 
powoli dobiega końca. Ostat-
nie grupy szkolić będziemy do 
grudnia 2021 roku. W sumie 
będzie ich 93 – wyjaśnia Piotr 
Grabani. - Bardzo cieszymy się, 
że Ministerstwo Cyfryzacji wy-
myśliło taką koncepcję wyjścia 
do najstarszego pokolenia, żeby 
przybliżyć je do tego, co niesie 
nam życie w świecie dynamicz-
nie rozwijających się nowocze-
snych technologii. Wiele z tych 
osób czuło się po prostu wyob-
cowanych. W latach swojej mło-
dości nie korzystali z tego typu 
wiedzy. Także w pracy zawodo-
wej, która przypadała na lata 60, 

70 czy jeszcze 80 nie mieli moż-
liwości korzystania ze sprzętu 
komputerowego. A dzisiaj prze-
cież bez tego ani rusz. Posiada-
nie komputera czy smartfona to 
już niemal konieczność. Do tego 
dochodzą płatności elektronicz-
ne, zdalne wizyty u lekarza czy 
załatwianie spraw urzędowych 
za pośrednictwem internetu. 
To wszystko wymaga pewnej 
wiedzy. Dlatego stworzyliśmy 
specjalny program zajęć pod-
czas, których staramy się prze-
kazać najpotrzebniejszą wiedzę 
z zakresu goniącej cyfryzacji. 
Oprócz tego to zajęcia anima-
cyjne, które integrują i dają moż-
liwość aktywnego spędzenia 
czasu – podsumowuje dyrektor 
łomżyńskiego biura NOT.

Integracja ludzi wokół takie-
go urządzenia jakim jest kompu-
ter to, zdaniem wiceministra cy-

fryzacji Adama Adruszkiewicza 
odpowiedź na problem jakim jest 
wykluczenie cyfrowe. 

- W Polsce problem wyklu-
czenia cyfrowego jest znaczący. 
Osoby starsze w czasie swojej 
młodości nie miały możliwości 
nauki obsługi komputera, ponie-
waż powszechnie nie były one po 
prostu dostępne. Zależy nam jed-
nak na tym, żeby wszyscy Polacy, 
bez względu na wiek i pochodze-
nie, mogli dzisiaj korzystać z do-
brodziejstwa komputera czy in-
ternetu na przykład komunikując 
się ze swoimi bliskimi, dziećmi 
czy wnukami. Co jest szczegól-
nie istotne w czasach pandemii. 
Dlatego bardzo cieszę się, że tego 
typu projekty są realizowane, i se-
niorzy wreszcie nie będą unikać 
komputera, a wręcz przeciwnie 
będą chętnie z niego korzystać – 
przyznaje wiceminister cyfryza-
cji Adam Andruszkiewicz obec-
ny na spotkaniu w Pogorzelcu. 

•  •  •
Każda grupa uczestników 

projektu została objęta wspar-
ciem w postaci działań rozwo-
jowych, tj. szkoleń (15 spotkań 
po 4 godz. na grupę, w sumie 60 
godz.) i animacji (3 spotkania po 
4 godz./grupę, w sumie 12 godz.) 
dotyczących nabycia, utrwalenia, 
podniesienia kompetencji cy-
frowych. Wszystko odbywało się 
metodą projektową, bazującą na 
aktywności seniorów jako uczest-
ników, poprzez wykorzystanie 

nowo nabytej wiedzy w prakty-
ce i dzielenie się wiedzą oraz do-
świadczeniami z innymi. Program 
szkoleń obejmował m.in. obsługę 
poczty elektronicznej, umiejęt-
ności surfowania po internecie, 
korzystania z Facebooka, YouTu-
ba oraz rozwijających się e-usług, 
w szczególności administracji pu-
blicznej oraz w bankach.

Porozumienia o współpra-
cy ze wszystkimi chętnymi do 
udziału w projekcie; wójtami, 
burmistrzami oraz prezydentami 
miast na terenie województwa 
podlaskiego zostały podpisane 
jesienią 2017 roku. Każde poro-
zumienie przewidywało utwo-
rzenie średnio 10-osobowych 
grup szkoleniowych na terenie 

każdej gminy. W gestii samo-
rządu lokalnego było wskazanie 
osób, które zostały zaproszone 
do udziału w projekcie. Zajęcia 
szkoleniowe odbywały się na te-
renie każdej gminy w miejscu 
wskazanym przez samorząd lub 
bezpośrednio przez uczestników 
szkoleń. Niekoniecznie musia-
ła być to pracownia komputero-
wa np. w szkole. Organizatorzy 
przewidzieli w projekcie zastoso-
wanie tzw. pracowni mobilnych. 
Chodziło o to, aby zajęcia były 
realizowane najbliżej miejsca za-
mieszkania uczestników szkoleń.

•  •  •
Jak się okazuje zajęcia 

sprawdziły się. Przyniosły 
efekt, jaki zakładali organiza-
torzy projektu.

- Szkolenia przede wszystkim 
dały nam ogromny zasób wiedzy. 
Panie, które niekiedy nawet nie 
potrafiły uruchomić komputera, 
po zajęciach znakomicie potra-
fiły surfować po Internecie i od-
naleźć się w cyfrowej przestrzeni. 
To jednak nie wszystko. Niezwy-
kle ważne jest to, że mogłyśmy się 

spotkać, pobyć ze sobą i aktywnie 
spędzić czas – przyznaje uczest-
niczka projektu Elżbieta Bondzio.

•  •  •
Projekt realizowany jest 

w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa, współ-
finansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Oś Priorytetowa: 
III Cyfrowe kompetencje społe-
czeństwa, Działanie 3.1 Działa-
nia szkoleniowe na rzecz rozwo-
ju kompetencji cyfrowych. Jego 
wartość to 4076901 złotych. 
Wsparciem zostanie objętych 
w sumie 1719 osób w wieku 65+ 
z terenu 97 gmin z województwa 
podlaskiego. 

Cyfrowi Seniorzy

Uczestników projektu Cyfrowy Senior w Pogorzelcu odwiedził wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz

To jest sukces seniorów, którzy biorą udział w tym projekcie – nie ma co do tego 
wątpliwości Piotr Grabani dyrektor łomżyńskiego Biura NOT

Szkolenia dały nam ogromny zasób wiedzy przyznaje uczestniczka projektu 
Elżbieta Bondzio
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Wiadomość dnia: końca świata nie bę-
dzie. Ostatnie słowa hymnu Związku 
Kurpiów głoszą, że kres wszystkiego 
nastąpi, gdy Kurpie opuszczą „myszy-
niecką puszczę”. Ale, jak się okazało 
w niedzielę (08.08) w Kadzidle pod-
czas 20. gali  Kurpików, oni się nigdzie 
nie wybierają. Przeciwnie, chcą się 
umacniać także w innych regionach, 
w tym – co zapowiedział wicemar-
szałek Marek Olbryś – w części woje-
wództwa podlaskiego. 

Kurpiki to coroczne nagro-
dy Prezesa Związku Kurpiów za 
ochronę dziedzictwa kulturowe-
go, budzenie tożsamości i pracę 
na rzecz wszechstronnego roz-
woju regionu kurpiowskiego. 
Przyznawane są od 2001 roku. 
Zwykle uroczystości honorowa-
nia laureatów odbywają się w sali 
Ostrołęckiego Centrum Kultury, 
ale ze względów pandemicznych 
tym razem przeniesione zostały 
na plenerową scenę w niewielkim 
skansenie w Kadzidle. W sercu 
„krainy, która się Panu Bogu uda-
ła” – jak podkreślił Dariusz Łuka-
szewski, wójt Kadzidła.   

Po raz drugi w gronie hono-
rowych patronów gali Kurpików 
znajdował się marszałek woje-
wództwa podlaskiego. UMWP 
miał także finansowy udział w or-
ganizacji uroczystości. 

- Zdecydowana większość 
Kurpiów Zielonych to miesz-
kańcy powiatów ostrołęckiego 
i przasnyskiego w wojewódz-
twie mazowieckim. Ale podla-
skie ma także silną reprezentację 
„puszczańskiego ludu”, zwłasz-
cza w gminach Zbójna, Nowo-
gród i Turośl, czyli w powiatach 

łomżyńskim i kolneńskim – po-
wiedział Marek Olbryś, Wice-
marszałek Województwa Podla-
skiego. – To jedna z najbardziej 
wyrazistych społeczności z wła-
snym światem podstawowych 
wartości, dialektem, muzyką, 
tańcem, obyczajami i tradycjami 
kulturowymi oraz społecznymi. 
W pikselowym żubrze z logo na-
szego województwa, które odno-
si się m. in. do naszego bogactwa 
różnorodności, mocno wi-
doczne są także kurpiowskie 
barwy.

Wicemarszałkowi towa-
rzyszył w  Kadzidle także 
Juliusz Jakimowicz, zastęp-
ca dyrektora Departamentu 
Infrastruktury i Transpor-
tu UMWP, ale w zupełnie 
innym wcieleniu. W kur-
piowskim stroju, ze swadą 
poprowadził wraz z Iwoną 
Choroszewską-Zyśk (wice-
prezes Związku Kurpiów), 
galę Kurpików, tak jak to ro-
bił wielokrotnie przed laty.

- Zitojta do nas – powie-
dział Mirosław Grzyb. Prezes 
Związku Kurpiów honory 
gospodarza pełni od pierw-
szej edycji Kurpików. Powi-
tał w ten sposób laureatów, 
gości specjalnych i wszystkich 
uczestników spotkania „obleczo-
nych po kurpiowsku lub w innej 
odzieży”.

- To szczególna uroczystość 
i chwila: 25 lat Związku Kur-
piów, 20 lat Kurpików, po raz 
pierwszy latem, a nie wiosną, po 
raz pierwszy pod gołym niebem. 
Moja główna refleksja jest taka: 

w naszym kurpiowskim świecie 
wszystko się zmienia, ale na lep-
sze. Rośnie świadomość, zaintere-
sowanie, corocznie pojawiają się 
wydawnictwa poświęcone Kur-
piom, powstają zespoły ludowe, 
nie dziwią stroje i napisy w dialek-
cie kurpiowskim  w miejscach pu-
blicznych – podsumował dwa  ju-
bileusze prezes Mirosław Grzyb.

Bardzo często podczas gali 
padały słowa o szerzeniu eduka-

cji, wiedzy, podtrzymywaniu tra-
dycji. 

- Jestem tu nie tylko jako re-
prezentant samorządu woje-
wództwa podlaskiego, ale także 
jako uczeń. Bo nie ma Kurpiów 
mazowieckich i podlaskich, ale 
wy macie większe doświadczenie 
w organizowaniu i promowaniu 
tych tradycji. Chcemy się tego 

uczyć, bo obiecuję w wojewódz-
twie podlaskim przyspieszenie 
we wzmacnianiu kultury kur-
piowskiej – mówił wicemarsza-
łek Marek Olbryś przypominając 
też o trwających przygotowa-
niach do przejęcia od samorzą-
du Łomży przez samorząd woje-
wództwa prowadzenia Skansenu 
Kurpiowskiego w Nowogrodzie.         

Wielką radość łomżyńskiej 
delegacji sprawiła zwłaszcza sta-
tuetka Kurpika w kategorii „Mu-
zyka i taniec” dla kapeli Miód na 
Serce, którą tworzą Agnieszka 
Zielewicz, Paweł Zielewicz i Pa-
weł Dąbkowski.

- Na co dzień mieszkamy 
i pracujemy w Łomży, ale nasze 
serca są tutaj, na Kurpiach. Dzię-
kujemy za szczególną dla nas 
nagrodę, ale przede wszystkim 

dziękuję naszym mistrzom: śpie-
wakom i muzykantom za otwar-
te przed nami drzwi, za naukę – 
mówiła Agnieszka Zielewicz. 

„Miodowy” tercet specjalny-
mi upominkami obdarował wice-
marszałek Marek Olbryś, a także 
starosta i wicestarosta łomżyński 
Lech Marek Szabłowski i Maria 
Dziekońska.   

Laureatami Kurpików za 
2020 rok zostali: Czesława Sam-
sel z gminy Myszyniec oraz Zo-
fia Wołosz z Kadzidła w katego-
rii Twórczość ludowa; Roman 
Gawrych z Gdańska w kategorii 
Nauka i pióro; Paweł Łaszczych 
z Kadzidła oraz kapela Miód na 
Serce z Łomży i Zbójnej w kate-
gorii Muzyka i taniec; Kurpiow-
ska Organizacja Turystyczna 
w kategorii Promowanie regio-
nu;  firma Sanprod z Ostrołęki 
w kategorii Pracodawca; Kata-
rzyna Chętnik w kategorii Budze-
nie tożsamości; Tadeusz Kruk 
z Drążdżewa w kategorii „Eduka-
cja regionalna”; Justyna Kaczo-
rek z Baranowa oraz Grzegorz 
Fabiszewski, wójt gminy Łyse, 
w kategorii Ochrona dziedzictwa 
kulturowego; Marian Krupiń-

ski z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Ma-
zowieckiego oraz Robert 
Niedzwiecki z gminy Le-
lis w kategorii Działalność 
publiczna; Wiktor Dep-
tuła, szef młodzieżowego 
klubu sportowego w Ka-
dzidle w kategorii Talent.         

- Jestem zaszczyco-
na i wzruszona… Tutaj 
są moje korzenie, konse-
kwentnie poznaję bliżej 
działaczy, twórców, po-
etów, pisarzy. To ludzie 
nie tylko talentu i ener-
gii, ale też niesamowitej 
wrażliwości. Cieszę się, że 
mogę się wśród nich uczyć 
– powiedziała Katarzy-
na Chętnik, prawnuczka 
Adama Chętnika, piewcy 

Kurpiowszczyzny, założyciela 
Skansenu w Nowogrodzie.  

Na scenie zachwycał widzów 
zespół "Kurpianka" z Kadzidła. 
A od wójta Dariusza Łukaszew-
skiego można się było dowie-
dzieć m. in. że kurpiowskie kury 
gdaczą, gdy chcą znieść jajko 
a krekorzą, kiedy są bezintere-
sownie szczęśliwe.

Kurpiowskie barwy podlaskiego żubra

Wicemarszałek Marek Olbryś z łomżyńskimi laureatami „Kurpika” kapelą Miód na serce oraz prowadzącym Galę  
Juliuszem Jakimowieczem

Zespół „Kurpianka” z Kadzidła

Laureaci kurpiowskich Oskarów
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K2 to drugi najwyższy szczyt świata. Góra legenda 
słynie z trudnych tras, nieprzewidywalnej pogody i liczby 
ofiar próbujących ją zdobyć. 

Taylor jest prokuratorem, Harold, to miłośnik 
domowego zacisza, z zawodu fizyk. Łączy ich miłość 
do gór i wspinaczki wysokogórskiej. Zapaleni hima-

laiści podczas jednej z górskich wypraw spotykają 
grupę, której przewodzi miliarder Phillip Claiborne. 
Zespół przygotowuje się do wyprawy na niezdobytą 
dotąd zimą górę K2.

Inspiracją scenariusza było pierwsze wejście na 
K2 w latach 70. XX w. amerykańskiego himalaisty 

Jima Wickwire'a. Historia, o której opowiada ten 
film nie zawiedzie zarówno miłośników wyso-
kogórskich wypraw jak i poszukiwaczy mocnych 
wrażeń. 

Film obfituje w zapierające dech w piersiach sceny, 
rozgrywające się na krawędzi życia i śmierci. 

Pewnie nie wiesz...
H Jednym z kandydatów do roli Taylora był Al Pacino.
H Zdjęcia do filmu kręcono w Kanadzie i Pakistanie.
H Micheal Biehn, który gra Taylora ujawnił, że śmiertel-

nie boi się wysokości.
H Jim Wickwire (ur. 1940 r.) jest pierwszym Amerykani-

nem, który zdobył K2. Jest również znany z samotnego prze-
trwania nocnego biwaku na K2 na wysokości powyżej 8 200 
m. Nie miał namiotu, śpiwora ani wody. Tlen skończył się 
w połowie nocy, a kuchenka gazowa przestała działać. Jego 
jedyną ochroną, poza zimowym ubraniem był pokrowiec na 
sprzęt biwakowy.

H Dokładna wysokość K2 to 8609,02 m.
H Wanda Rutkiewicz była pierwszą kobietą, która sta-

nęła na szczycie K2 (23 czerwca 1986 r.).
H W lipcu 2018 r. Andrzej Bargiel jako pierwszy czło-

wiek zjechał na nartach z K2.
H 16 stycznia 2021 grupa dziesięciu Nepalczyków jako 

pierwsza w historii zdobyła szczyt K2 zimą.

K2
TV4 sobota 10.45

K2

Dramat przetrwania

Indochiny

Zakazana 
miłość

Pełna namiętności historia 
rozgrywająca się w latach trzy-
dziestych XX w kolonialnych In-
dochinach.

Plantacja drzew kauczuko-
wych należy do francuskiej kolo-
nistki Éliane (Catherine Deneu-
ve), która mieszka w Wietnamie 
wraz z ojcem i przybraną córką 
Camille. Na jednej z aukcji Élia-
ne poznaje młodego francuskiego 
oficera Jeana-Baptiste Le Guena, 
z którym przeżywa krótki romans. 
W tym czasie jej córka Camille 
również się w nim zakochuje i po-
rzucając dom oraz aktualnego na-
rzeczonego, wyrusza do Tonkinu, 

gdzie stacjonują oddziały francu-
skie, w których służy Jean. Éliane 
rusza jej śladem. 

Dzieje ich zakazanej miłości 
przedstawiono na tle burzliwej hi-
storii Wietnamu: narastania opo-
ru przeciw Francuzom, wydarzeń 
II wojny światowej, powstania 
wyzwoleńczego i upadku francu-
skiego kolonializmu.

Film w 1993 roku otrzymał 
Oscara za najlepszy film nieanglo-
języczny. Nominowana do Oscara 
była (najlepsza aktorka pierwszo-
planowa) Catherine Deneuve.

„Indochiny należą do tego 
rodzaju filmów, które można oglą-
dać wiele razy i za każdym razem 
robią wrażenie. Opowieść o miło-
ści została pokazana w magiczny 
sposób”.

Indochiny
TVP Historia piątek 22.00

Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem 

Wielki finał 
To opowieść o mężczyznach, którzy zmie-

nili oblicze tenisa i stali się legendami oraz 
o cenie ich sukcesu.

Wimbledon 1980. Cały świat wstrzymuje 
oddech, rozpoczyna się finałowy mecz. Björn 
Borg, najlepszy tenisista na świecie, będzie 
bronił po raz piąty tytułu mistrza. Chłodny, 
opanowany i skuteczny jest ulubieńcem pu-
bliczności. Nikt jednak nie wie o dramacie 
rozgrywającym się poza kortem: niespełna 
24-letni tenisista jest fizycznym i psychicznym 
wrakiem, wyniszczonym przez mordercze tre-
ningi, które rujnują także jego życie prywatne. 

Przeciwnik Borga to 20-letni John McEn-
roe, porywczy i wybuchowy, zdeterminowany, 
by zająć miejsce swojego dotychczasowego 
idola. W tę rolę z niezwykłym zaangażowa-
niem i precyzją wcielił się Shia LaBeouf, który 
powiedział: „McEnroe i ja mamy ze sobą bar-
dzo dużo wspólnego. Pasję. Perfekcjonizm. 

Narcyzm. Jestem też trochę jego karykaturą. 
Czuję do niego wielką miłość i szacunek”.

Pewnie nie wiesz...
H Prawdziwy syn Björna Borga, Leo Borg, 

gra młodego Björna.
H W napisach końcowych dziękuje się Björ-

nowi Borgowi, ale nie Johnowi McEnroe.
H Shia LaBeouf zapuścił włosy do roli.
H Byli fińscy tenisiści szkolili aktorów.
H Björn Borg i John McEnroe spotkali się 

w 14 meczach. Każdy wygrał 7 razy.
H Koszule, spodenki i dresy Björna Borga 

i Johna McEnroe nie mają logo. Przypuszczalnie 
nie można było zawrzeć umowy z Filą (firma 
Borga) i Sergio Tacchinim (reklama noszona 
przez McEnroe).

H Finał Wimbledonu rozegrany 6 lipca 
1980 roku uznawany jest za jeden z najlepszych 
pojedynków w historii tenisa. Mecz trwał grubo 
ponad trzy godziny. 
Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem 

TVP1 piątek 22.30
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Paczka nastolatków – niezbyt in-
teligentna Buffy, jej najlepsza przyja-
ciółka Brenda, notorycznie naćpany 
Shorty, najlepszy szkolny sportowiec 
Ray, złotousty Greg, nadaktywny Bob-
by i jego przesadnie wstrzemięźliwa 
dziewczyna Cindy – ucieka przed psy-
chopatą. Sprawcą zbrodni może być 
dziwny osobnik w charakterystycznej 
białej masce i długiej czarnej szacie, któ-
ry z nożem w ręku włóczy się po szkol-
nych korytarzach. Morderca chce się ze-
mścić za wypadek samochodowy, który 
nastolatkowie spowodowali w Hallo-
ween: śmiertelnie potrącili mężczyznę, 
a następnie wrzucili zwłoki do morza. 
Złożyli przysięgę, że nigdy nikomu nie 
wspomną o zdarzeniu.

Świetny pastisz thrillerów, horrorów, 
telewizji, reklam. Kpi z klasycznych już 
scen znanych filmów w taki satyryczny 
sposób, że łatwiej nam znieść niewybred-
ne żarty i grube dowcipasy braci Wayans, 
którzy film reżyserowali.

Pewnie nie wiesz...
H Film odniósł ogromny sukces kasowy. 

Zarobił w kinach na świecie 278 milionów 
dolarów, kosztował 19 milionów!

H Scenariusz powstał z dwóch, których 
tytuły brzmiały: „Ostatniego lata krzycza-
łam ponieważ Halloween wypadał w piątek 
13-ego” i „Krzycz, jeśli wiesz, co zrobiłem 
w ostatni Halloween”.

H Menu w stołówce w liceum: „To samo 
stare g....”.

H Liczba ofiar: 13 plus dodatkowe oso-
by na imprezie.

Straszny film

Potwór  
w białej 
masce

Straszny film
Stopklatka piątek 20.00

Wstrząsy

Monstra  
spod ziemi

„To opowieść o mieszkańcach maleńkie-
go amerykańskiego miasteczka Perfection, na 
pustyniach stanu Nevada, nękanych przez wę-
żoidy, czyli przypominające czerwie ogromne 
monstra, poruszające się pod ziemią i pożerające 
wszystko, co po niej chodzi. Idea jest prosta: uni-
kaj ziemi, a przeżyjesz – pisze Marcin Zwierz-
chowski na stronie geek.blog.polityka.pl

Krwi w tej opowieści jest mało, grozy też 
niewiele (choć scena z pożeraniem samochodu 
może wywołać gęsią skórkę), a całość utrzymana 
jest w luźnej, przygodowej atmosferze. Główny-
mi bohaterami są Val (Kevin Bacon) i Earl (Fred 
Ward), czyli miejscowi chłopcy od wszystkiego. 
Towarzyszyć im będzie atrakcyjna pani geolog 

oraz kilkoro mieszkańców Perfection, w tym 
małżeństwo z bzikiem na punkcie broni i survi-
valu. W sumie stworzą różnorodną, a przede 
wszystkim świetnie uzupełniającą się grupę, któ-
ra opowieść o podziemnych stworach zamieniła 
w idealny przykład kina rozrywkowego lat 90.

Zaskoczą Was świetne dialogi, proste, ale 
bardzo sympatyczne i niezwykle umiejętnie pro-
wadzone postacie, a także pomysłowa fabuła.

We „Wstrząsach” nie brakuje scen, które 
zostaną z Wami na dłużej, jak choćby strzelani-
na w piwnicy, polowanie z użyciem dynamitu 
na sznurku czy wreszcie schronienie na głazach 
i droga do samochodu. Nie można odmówić 
„Wstrząsom” uroku i tego, że strasząc, bawią, 
choć wcale nie sięgają po przerysowanie. To po 
prostu idealny przykład rozrywki może i niespe-
cjalnie inteligentnej, ale na pewno też dalekiej 
od bycia prostacką czy głupią”.

Wstrząsy
TV4 niedziela 22.15

Wysłannik przyszłości

Zwiastun 
nadziei

Rok 2013. Na świecie panu-
ją chaos, przemoc i bezprawie. 
Ostatnia wojna zniszczyła doro-
bek wszystkich cywilizacji. Nie 
zostało dosłownie nic. Przestały 
istnieć państwa, urzędy, fabryki, 
domy, komunikacja i telefony. 
Teraz na dawnym obszarze Sta-
nów Zjednoczonych rządzi sa-
mozwańczy generał Bethlehem 
(Will Patton) z bandą dzikusów. 
Zależy im na tym, aby ludzie 
żyli z dala od siebie, zastrasze-
ni, aby nikomu nie przyszło do 
głowy zacząć naprawiać ten zbu-
rzony świat. 

Po zdziczałych terenach 
błąka się samotny mężczyzna 
(Kevin Costner). Czasem udaje 
mu się znaleźć schronienie i po-
żywienie, w którejś z położo-
nych tu osad. Zazwyczaj jednak 
jest przepędzany. Pewnego dnia 
mężczyzna znajduje porzucony 
samochód pocztowy, w nim tor-
by z listami i mundur listonosza. 
Wpada na pomysł, by rozwieźć 
pozostawioną tu koresponden-
cję do jej adresatów. Posłańca 
przynoszącego wiadomości 
z dawnego i lepszego świata za-
pewne nikt nie przepędzi. 

Rzeczywiście, gdziekolwiek 
pojawia się listonosz jest przez 
ludzi życzliwie przyjmowany, za-
wsze znajduje się dla niego ciepła 
strawa i dach nad głową. W krót-
kim czasie wokół jego osoby na-
rasta legenda. Dostarczana przez 
niego poczta staje się symbolem 
nadziei, że kiedyś powrócą daw-
ne, uporządkowane czasy. 

Pewnie nie wiesz...
H Imię prezydenta, które 

wymyślił listonosz to „Richard 
Starkey”. Tak naprawdę nazywał 
się członek zespołu The Beatles – 
Ringo Starr.

H W filmie wykorzystano ko-
palnię odkrywkową w Tucson. Był 
to jeden z największych planów 
filmowych, jakie kiedykolwiek wy-
korzystano w filmie: prawie 4 km 
szerokości, 365 m głębokości.

H Filmowe miasta Pine-
view i Benning zostały nakręcone 
w małym miasteczku Metaline 
Falls. Tony ziemi zamieniły ulice 
w drogi gruntowe, „podretuszo-
wane" domy wyglądały na stare  
i zniszczone.

Wysłannik przyszłości
TVN7 sobota 20.00 
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Asterix na olimpiadzie

Pokonać Brutusa
Czasy starożytne. Zbliżają się igrzyska olimpijskie, 

w których po raz pierwszy w historii będą startować 
Rzymianie. Zwycięzca otrzyma rękę pięknej Iriny, córki 
greckiego króla Irytosa. Przybrany syn Cezara, Brutus, 
chcąc zdobyć księżniczkę, posyła na igrzyska najlepszych 
rzymskich sportowców. Uczucie do Iriny żywi także Gal 
Romantix, który od dawna śle do niej miłosne listy. Wie, 
że musi przystąpić do zawodów i wygrać, w przeciwnym 
razie jego marzenia legną w gruzach. Na pomoc spieszą 
mu przyjaciele, Asterix i Obelix.

Asterix na olimpiadzie
Stopklatka piątek 13.40

Scooby-Doo

Duchy  
w kurorcie

Debiut Scooby'ego na wielkim ekranie. Tym 
razem przyjazny, ale bardzo strachliwy pies wraz ze 
swoją ekipą rusza na Wyspę Strachów, by rozwikłać 
kolejną tajemniczą zagadkę. Okazuje się, że od pew-
nego czasu goście popularnego kurortu, zaczynają 
zachowywać się wyjątkowo agresywnie. Podejrzewa 
się wpływ czarnej magii, a nawet duchów.

Scooby-Doo
TVN niedziela 13.50

Żółwie ninja 3

Podróże w czasie
Współczesny Nowy Jork. Cztery dzielne i waleczne żółwie 

ninja: Leonardo, Raphael, Donatello i Michelangelo mieszka-
ją ze swym mentorem, szczurem Splinterem. Ich przyjaciół-
ka, April, zostaje przeniesiona do feudalnej Japonii początku 
XVII wieku. Kraj jest pogrążony w wojnie, którą możny lord 
Norinaga prowadzi z własnym synem, Kenshinem. Okrutny 
Norinaga, uznawszy April za czarownicę, nakazuje ją uwięzić. 
Żółwie postanawiają ratować przyjaciółkę i ruszają w ślad za 
nią do przeszłości.

Żółwie ninja 3
TV6 sobota 9.05

Lorax

Prawdziwe drzewo
12-letni Ted mieszka w mieście, gdzie wszystko, włącznie z rośli-

nami, jest plastikowe. Chłopak jest zauroczony piękną Audrey, której 
marzeniem jest prawdziwe drzewo. Tedowi nie brakuje odwa-
gi, więc opuszcza rodzinny dom, by odnaleźć roślinę i spełnić 
życzenie dziewczyny. Po drodze młody poszukiwacz przygód 

spotyka Loraxa, gburowatego obrońcę przyrody, który nie lubi 
intruzów. Im lepiej Ted go poznaje, tym bardziej przekonuje się, 

że jego nowy znajomy ma do tego powody.
Lorax

TVN7 niedziela 14.00
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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 widlak - udźwig do 1 tony, wy-
sokośc 1,6 m, silnik dwucylindrowy chło-
dzony powietrzem. Stan dobry , cena do 
uzgodnienia. Tel. 796 371 614.

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

Sprzedam kuchenkę gazową 4 - palniko-
wą (sprawną), butle gazową 11 kg (prze-
wód i reduktor) oraz sprężarkę  warsz-
tatową (uszkodzoną) i zegar z kukułką 
(sprawny). Tel. 721 997 017.

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

Sprzedam dom w zabudowie szerego-
wej - rogowy 250 m2 w Łomży ul. Jedna-
czewska 29, na dzialce 586 m2. Tel. 660 
791 210.

Do wynajęcia lokal 240 m2  
po My Center  

Al. Legionów 60 B obok Żabki.  
Tel. 512 560 894.

Kupię lasy, nieużytki, łąki, pole orne. Wa-
runek musi sąsiadować z rzeką. 
Tel. 737 164 200.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe i inne prace wykończeniowe.
Tel. 791 538 893. 
Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530 

Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737 

Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-

TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

Usługi dekar-
skie- Perfekt 
dach: pokrycia 
dachowe, wy-
miana konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-
czego: -młoty wyburzeniowe i inne -za-
gęszczarki –rusztowania, piły spalinowe 
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator 
- sprzęt rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir: instalacje CO, 

instalacje wodno-kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, 
kotłowanie (olejowe, gazowe, 

węglowe), kolektory słoneczne,  
pełen zakres usług. Tel. 516 376 389. 

DOM

EDWAL: meble na zamówienie. Projekt 
gratis. Tel. 86 218 79 53, 601 804 117. 

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska - twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: NOWY ADRES Łomża, ul. Nowo-
grodzka 155 d. 
Tel. 862 173 474, 606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

Serwis ELEKTRO-AGD. Łomża, ul. Prusa 
14 lok. 75. Tel. 86 2190 900. 

Zakład usługowy RTV – marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. Tel. 862 
115 343, 696 884 735. Usługi w zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż 
anten TV i SAT. 
www.brzesiakrtv.
pl 

Multi Serwis. Ser-
wis komputerowy i RTV, sprzedaż sprzę-
tu komputerowego. Tel.86 216 93 79, 
kom. 606 468 121, Łomża, 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.

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.

Zatrudnię magazyniera. Praca w godzi-
nach nocnych, Piekarnia Piątnica Stawi-
skowska 53b, kontakt w godz. 8-12. 
Tel. 86 219 13 34, 602 490 563, 
piekarnia.piatnica@op.pl.

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

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

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038
Zegarmistrz przeniósł się na Stary 
Rynek 13 - wcześniej pod filarami. 
Zapraszam poniedziałek - piątek od 
9.00 - 17.00, a sobota od 10.00 - 14.00.

Wasz zegarmistrz od 1981 roku

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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W Szpitalu Wojewódzkim im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
wykonano przezskórne zamknięcie 
nieprawidłowego połączenia między 
przedsionkami serca. Jest to pierwszy 
tego typu zabieg przeprowadzony 
w placówce. 

Kardiolodzy łomżyńskie-
go szpitala wyjaśniają, że tego 
rodzaju połączenia są stosun-
kowo często występującą wro-
dzoną wadą serca. W warun-
kach prawidłowych otwory 
istniejące u płodu w przegro-
dzie oddzielające dwa przed-
sionki serca, ulegają samoist-
nemu zamknięciu wkrótce 
po urodzeniu. Przegroda ta 
staje się szczelna i zapobiega 
przedostawaniu się krwi z jed-
nego przedsionka do drugiego. 
Jednak w części przypadków 
występuje wada serca, w któ-
rej otwór ten nie ulega całko-
witemu zamknięciu (wadę tę 
nazywa się przetrwałym otwo-
rem owalnym – PFO) i krew 
może przechodzić bezpośred-
nio z jednego przedsionka do 

drugiego. Taka sytuacja może 
sprzyjać powstawaniu groźne-
go powikłania jakim jest udar 
mózgu. Szacuje się, że PFO wy-
stępuje nawet u 25% dorosłej 
populacji, choć na szczęście 
udar mózgu zdarza się nie tak 
często. Inna, rzadziej występu-
jąca wada, polega na istnieniu 
dużego ubytku w przegrodzie 
międzyprzedsionkowej (jest 
to tzw. ASD). W takiej sytu-
acji krew z lewego przedsion-
ka przepływa bezpośrednio 
do przedsionka prawego, co 
w konsekwencji może dopro-
wadzać do przeciążenia prawej 
komory serca i powstania nad-
ciśnienia płucnego – objawia 
się to, między innymi, znaczną 
dusznością i obrzękami. 

W niektórych przypadkach 
wspomnianych wad serca ko-
nieczna jest operacja kardiochi-
rurgiczna. Jednakże większość 
chorych można leczyć mniej in-
wazyjnie, bez wykonywania kla-
sycznego zabiegu operacyjne-
go, stosując metody kardiologii 

interwencyjnej. Przez nakłucie 
żyły w pachwinie wprowadza 
się do serca rodzaj zatyczki - tzw. 
„okluder”. Jest to bardzo cien-
ka metalowa siateczka pokryta 
specjalną membraną. Za pomo-
cą okludera zamyka się niepra-
widłowe połączenie wewnątrz-
sercowe. Okluder integruje się 
ze strukturą przegrody mię-

dzyprzedsionkowej i nie prze-
szkadza w prawidłowym funk-
cjonowaniu serca. Oczywiście, 
zabieg interwencyjny musi być 
poprzedzony właściwą diagno-
styką i właściwą kwalifikacją, 
gdyż nie wszyscy chorzy z wy-
żej wymienionymi wadami ser-
ca wymagają leczenia inwazyj-
nego. Niemniej, u niektórych 

chorych z PFO oraz u większo-
ści chorych z ASD, leczenie za-
biegowe jest konieczne. 

Zespół kardiologów Od-
działu Kardiologicznego i Pra-
cowni Hemodynamiki łomżyń-
skiego szpitala, dysponuje już 
odpowiednim doświadczeniem 
oraz zapleczem diagnostyczno-
-terapeutycznym pozwalającym 
na przeprowadzanie tego rodzaju 
zabiegów interwencyjnych.

Kardiolodzy pracujący 
w łomżyńskim szpitalu wraz 
z zespołem anestezjologicznym, 
przeprowadzili skuteczny zabieg 
przezskórnego, przeznaczynio-
wego zamknięcia ubytku prze-
grody międzykomorowej. Cały 
zabieg trwał niespełna godzinę 
i zakończył się pełnym sukcesem. 
Pacjentka, której wszczepiono 
okluder zamykający ubytek mię-
dzyprzedsionkowy, następnego 
dnia została wypisana do domu.

- Zapewniamy, że odtąd cho-
rzy kwalifikujący się do zamknię-
cia nieprawidłowego połączenia 
między przedsionkami serca, będą 
mogli mieć wykonywane zabie-
gi wszczepienia odpowiedniego 
okludera w Szpitalu Wojewódz-
kim w Łomży – informuje Jolanta 
Gryc, Pełnomocnik Dyrektora ds. 
Jakości i Akredytacji Szpitala Wo-
jewódzkiego im. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Łomży. 

Po kilku długich miesiącach, z począt-
kiem sierpnia, wznowione zostały 
prace na Starym Rynku w Łomży. 
Pozwoliło na to porozumienie z Pod-
laskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w sprawie zagospodarowa-
nia tej części miasta.

Prace na Starym Rynku były 
wstrzymane z powodu rozbież-
ności zdań z Podlaskim Woje-
wódzkim Konserwatorem Za-
bytków. Podczas czerwcowego 
spotkania prezydenta miasta Ma-
riusza Chrzanowskiego z konser-
watorem, udało się dojść do kon-
sensusu i dzięki temu można było 
wznowić tę inwestycję.

Ostateczna wersja wyglądu 
Starego Rynku zakłada zwięk-
szenie liczby drzew do 15 sztuk   
i określa sposób wyeksponowania 
reliktu. Po wprowadzeniu zmian, 
koncepcja została wysłana do Pod-
laskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. Miasto  oczeku-
je teraz na jej zatwierdzenie. W tej 
chwili na terenie budowy odby-
wa się wywóz urobku po pracach 
archeologicznych oraz wymiana 
nienośnych gruntów w zakresie 
nieobjętym artefaktami.

Rewitalizacja Starego Rynku 
rozpoczęła się wiosną ubiegłe-
go roku od badań archeologicz-
nych. Podczas nich odkryto m.in. 
kilkanaście reliktów konstrukcji 
murowanych  wykonanych z ka-
mienia i   drewniane cembrowi-

ny dawnych studni. Z uwagi na 
ogromną wartość historyczną 
wykopalisk,   miasto - zgodnie 
z wolą mieszkańców - wystąpiło 
o zmiany w projekcie, uwzględ-
niające odsłonięte zabytki. Cho-
dziło głównie o przeszklone 
wyeksponowanie murów śre-
dniowiecznego ratusza.

Zmieniona według wska-
zówek konserwatora zabytków 
koncepcja została przedstawio-
na podczas spotkania w paź-
dzierniku 2020 roku w Białym-
stoku.  Mimo wstępnych ustaleń, 
naniesiono kolejne uwagi, które 
dotyczyły przede wszystkim po-
zostałego zakresu dokumentacji 

projektowej, a w szczególności 
wprowadzenia dodatkowych ele-
mentów zieleni, których nie było 
w zatwierdzonym przez kon-
serwatora zabytków projekcie 
z 2019 roku.

- Miasto poleciło architek-
towi wykonanie kolejnych kon-
cepcji, które mieszkańcy mogli 

poznać podczas upublicznio-
nej w mediach wizualizacji – 
wyjaśnia zastępca prezyden-
ta Łomży Andrzej Garlicki. 
- Opóźnienia w realizacji tej 
inwestycji spowodował brak 
porozumienia pomiędzy Mia-
stem, a Podlaskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków 
w zakresie zagospodarowania 
zieleni – mówi i   informuje, że 
jeszcze w tym miesiącu oczeku-
je na zatwierdzenie przez kon-
serwatora zabytków projektu 
zamiennego, co pozwoli na uzy-
skanie zmiany decyzji o pozwo-
leniu na budowę.

- Cieszę się, że prace zostały 
wznowione i wyrażam przeko-
nanie, że pomimo trudności uda 
nam się z sukcesem zakończyć 
ten projekt w tym roku- dodaje 
Andrzej Garlicki.

„Projekt Kultura – kontynu-
acja rewitalizacji Starego Rynku 
w Łomży”, jest współfinansowa-
ny przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 Oś Prioryteto-
wa VIII Infrastruktura dla usług 
użyteczności publicznej. Działa-
nia 8.5 Rewitalizacja. Całkowita 
wartość zadania to  7 488 806,33 
zł brutto , a dofinansowanie wy-
nosi 5 358 906,76 zł brutto.

Pierwszy taki zabieg w Szpitalu 
Wojewódzkim w Łomży 

Kontynuacja prac na  
Starym Rynku
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Podczas Mistrzostw Polski U18 (ju-
niorzy młodsi), które rozegrano we 
Włocławku o medale i jak najlepsze 
osiągnięcia walczyło siedmioro lekko-
atletów Klubu Sportowego Prefbet-
-Sonarol. Spośród tej grupy pięcioro 
ustanowiło nowe rekordy życiowe. 

- Najbardziej wartościowy 
wynik z naszych zawodników 
uzyskała Martyna Krawczyńska 
w biegu na 400 metrów przez 
płotki, która zwyciężyła w swo-

jej serii eliminacyjnej, a jej wy-
nik 1:02,44 to I klasa sportowa 
oraz wypełnienie kryterium do 
Kadry Narodowej Juniorów – 
relacjonuje Andrzej Korytkow-
ski prezes i szkoleniowiec Klubu 
Sportowego Prefbet-Sona-
rol. - Niestety nasza zawod-
niczka w finale przewróci-
ła się na ostatnim płotku 
i nie ukończyła rywalizacji 
(była wtedy ex aequo na 
prowadzeniu) – dodaje. 

W biegu na 1500 me-
trów z przeszkodami, aż 
o 17 sekund  poprawiła 
„życiówkę” Wiktoria Gra-
bowska, która zajęła  7. 
lokatę z czasem 5:11,83. 
Dawid Wołyniec, który 
w finale rzutu oszczepem 
zajął miejsce 11. (49,18m), 
wcześniej w eliminacjach 
poprawił rekord życiowy o po-
nad 2 metry uzyskując 51,28m. 
Maja Łyskowka w finale B uzy-
skała 12,49 sek. a Marta Wy-
gnał pchnęła kulę 3 kg na odle-
głość 11,53 m. W przypadku obu 
dziewcząt dało to 16. lokaty. 

- Pomimo braku medalu, na 
który bardzo duże szanse miała 
Martyna Krawczyńska zawody 
oceniam bardzo dobrze. Z sió-
demki zawodników tylko dwo-

je nie wystartowało na poziomie 
swoich rekordów życiowych. 
Szczególnie zadowolony jestem 
z postawy Martyny i Wiktorii. 
Obie zawodniczki przez prze-
szkody i płotki biegają zaledwie 

od 1,5 miesiąca, a pomimo tego 
uzyskały bardzo dobre wyniki. 
W przypadku Martyny wynik 
I Klasy sportowej daje awans do 
Kadry Narodowej, z kolei Wik-
toria uzyskała drugi wynik wśród 
rocznika młodszego, co daje duże 
nadzieje na przyszły rok – podsu-
mowuje Andrzej Korytkowski. 

Lekkoatleci z Klubu Sporto-
wego Prefbet-Sonarol w minio-
ny weekend wybrali się także na 

zawody Mazovia Track Cup ro-
zegrane w  Piasecznie. - Pomimo 
deszczowej pogody cała czwór-
ka naszych  zawodników, którzy 
tam startowali, ustanowiła nowe  
rekordy życiowe – informuje An-
drzej Korytkowski, prezes i szko-
leniowiec KS Prefbet-Sonarol. 

Najbardziej wartościowy wy-
nik uzyskała zwyciężczyni bie-

gu na 800 metrów Martyna 
Krawczyńska, a jej wynik 
2:10,98 to trzeci rezultat 
wśród juniorek młodszych 
w Polsce w tym sezonie. 
Wiktoria Grabowska po-
prawiając się aż o 12 sekund 
zajęła  piątą lokatę na 1000 
metrów - 3:02,11sek. Mło-
dzik Bartosz Rogiński był 
pierwszy na 200 m – 23,90 
sek. a junior młodszy Jakub 
Stefańczyk zajął czwarte 
miejsce w biegu na 1000 m 
- 2:43,36.

Zawodnicy KS Prefbet-
-Sonarol startowali również 

w biegach ulicznych i górskich.
Niezmordowany Piotr Ło-

bodziński z żoną Iwoną Wichą 
tym razem zawitał do Ludwiko-
wic Kłodzkich, gdzie w 12. Bie-
gu na Wielką Sowę został zwy-
cięzcą, a Iwona wśród kobiet 
zajęła 3 lokatę. W zawodach bra-
ło udział 700 osób. Za 2 tygodnie 
Mistrzostwa Polski w stylu alpej-
skim w Międzygórzy a zawodni-
cy będą biec na Śnieżnik. 

- Mamy nadzieję, że nasi re-
prezentanci nadal będą w formie 
i powalczą na Mistrzostwach Pol-
ski – mówi Andrzej Korytkow-
ski. 

Iwona Bernardelli będąca 
w przygotowaniach  do jesien-
nego maratonu wzięła udział 
w biegu The Great 10K Berlin 
i na dystansie 10km uzyskała czas 
34,03min., co pozwoliło na zaję-
cie wysokiego 6. miejsca.

Monika Nawrat w sobotę po-
biegła dwukrotnie w Warszawie. 
Najpierw rano  w V Biegu Pa-
mięci na Woli zwyciężyła na dy-
stansie 1944 metrów, a następnie 
o 20:00 w 30. Biegu Powstania 
Warszawskiego. Wśród 1187 
startujących kobiet wywalczyła 
czwarte miejsce na dystansie 10 
kilometrów.

Mateusz Niemczyk zwyciężył 
podczas Biegu Śliwicka Dyszka 
rozgrywanego w ramach Grand 
Prix Borów Tucholskich. 

- Nasz zawodnik dystans 10 
km pokonał w czasie 31.38 min. 
W zawodach startowało 256 bie-
gaczy. Mateusz został też zwy-
cięzcą całego cyklu Grand Prix, 
które składało się z 3 zawodów 
– relacjonuje prezes i szkolenio-
wiec KS Prefbet-Sonarol.

W Gdańsku podczas Mi-
strzostw Polski w biegu na 10km 
Maciej Badurek przebiegł ten dy-
stans w czasie 32:29 co dało mu 
15 miejsce. 

sport

Brązowy 
Wiktor 

Kosowski

Wiktor Kosowski zawodnik UKS Re-
turn Łomża działającego przy III Li-
ceum Ogólnokształcącym zajął trze-
cie miejsce w grze singlowej i drugie 
w deblu w WTK Juniorów w Warsza-
wie. Organizatorem imprezy sporto-
wej było Centrum Tenisowe Prestige 
Warszawa.

Jak informuje Tomasz Wal-
dziński z UKS Return, po pierw-
szej wolnej rundzie wynikają-
cej z rozstawienia w turnieju, 
w drugiej Wiktor 6:1 6:1 ograł 
Kajetana Ignaczewskiego (Klub 
Tenisowy Matuszewski Stawi-
guda), następnie w półfinale 7:5 
6:2 pokonał Mateusza Lamberta 
(Miejski Klub Tenisowy Łódź). 
W walce o finał po zaciętym trzy-
setowym pojedynku tenisista 
UKS Return w tie breaku 1:6 6:2 
9:11 uległ Jakubowi Krawczyko-
wi (Klub Tenisowy TENISWIL 
Warszawa-Wilanów).

W grze deblowej Wiktor 
wspólnie z Elim Mizerskim (KT 
GINTER Warszawa) zajął drugie 
miejsce.

Wiktor Kosowski/Eli Mizer-
ski - Cezary Lasota (Klub Teni-
sowy Warszawianka Warszawa)/ 
Mateusz Szabatin (UKT Radość 
90 Warszawa) 6:1 6:2.

Wiktor Kosowski/Eli Mi-
zerski - Igor Daszczuk (UKS RP 
SPORT Olsztyn)/ Kajetan Igna-
czewski 4:6 6:1 8:10.

W ostatni dzień lipca na kortach łom-
żyńskiego Skate Parku, usytuowane-
go na osiedlu Perspektywa, rozegrany 
został turniej SetPoint Kids Cup 2021. 
Do Łomży przyjechała 12. młodych 
zawodników z Białegostoku, Pisza 
i Zambrowa, by wspólnie z czworgiem 
kolegów z nowo powstałego Klubu 
Set Point Łomża rywalizować o zwy-
cięstwa w dwóch kategoriach.

W grupie dzieci z rocznika 
2012 i młodszych zdecydowanie 
najlepszy okazał się 8-letni Ksa-
wery Ambrożko z białostockiego 
klubu Sokół-Asy, który w finale 
pokonał klubowego kolegę, rok 
starszego Leona Grzegorka. Trze-
cie miejsce przypadło w udziale 
reprezentantowi łomżyńskiego 
Klubu SetPoint, Gabrysiowi Za-
rembie, który w "małym" finale 
pewnie pokonał białostoczanina, 
Rubena Rygorowicza. W tej gru-
pie zagrała także dwójka innych 
młodych łomżan - Zuzanna Pia-
ścik i Aleksander Miluski. Mimo, 
że dla obojga był to pierwszy tur-
niej w życiu, to zaprezentowali 
się z dobrej strony, zdobywając 
cenne doświadczenie.

W turnieju do 10 lat (dzieci 
z rocznika 2011 i młodsze) rów-
nych sobie nie miał Jakub Żegu-
nia (Sokół-Asy Białystok), który 
wygrał wszystkie swoje mecze. 
W finale zagrał niemal perfekcyj-

nie, nie dając szans nieźle grające-
mu tego dnia zawodnikowi SetPo-
intu, Jerzemu Chełstowskiemu. 
Trzecie miejsce i drugi tego dnia 
puchar wywalczył 8-letni Ksa-
wery Ambrożko, który w meczu 
o brąz pokonał tenisistę z Zam-
browa, Michała Dmochowskiego.

Oprócz emocji związanych 
ze spotkaniami turniejowymi, 
tuż przed startem zawodów, mia-
ła miejsce uroczystość, podczas 
której zainaugurowano działal-

ność Klubu Tenisowego SetPoint 
Łomża.

- Nasz klub jest w trakcie 
rejestracji w Urzędzie Miasta, 
a w najbliższej przyszłości wy-
stąpimy o licencję do Polskiego 
Związku Tenisa. Po jej otrzy-
maniu nasi zawodnicy będą 
mogli rywalizować w turnie-
jach w całej Polsce pod szyldem 
SetPointu - tłumaczy prezes 
i trener nowo powstałego klubu, 
Krzysztof Chełstowski.

Warto podkreślić, że SetPo-
int będzie dopiero czwartym klu-
bem tenisowym działającym na 
terenie województwa podlaskie-
go. Do tej pory swoich przedsta-
wicieli w rozgrywkach Polskiego 
Związku Tenisa miały białostoc-
kie Sokół-Asy oraz Akademia Te-
nisowa Dzikiewicz oraz łomżyń-
ski UKS Return.

Wyniki turniejów SetPoint 
Kids Cup 2021:

grupa pomarańczowa (dzie-
ci z rocznika 2012 i młodsze) - 
startowało dziewięcioro zawod-
ników z Łomży, Białegostoku 
i Pisza:

1. Ksawery Ambrożko (So-
kół-Asy Białystok)

2. Leon Grzegorek (Sokół-A-
sy Białystok)

3. Gabriel Zaremba (KT Set 
Point Łomża)

grupa zielona (dzieci z roczni-
ka 2011 i młodsze) - startowało 
ośmioro zawodników z Łomży, Za-
mbrowa, Białegostoku i Pisza:

1. Jakub Żegunia (Sokół-Asy 
Białystok)

2. Jerzy Chełstowski (KT Set 
Point Łomża)

3. Ksawery Ambrożko (So-
kół-Asy Białystok)

Klub tenisowy SetPoint Łomża  
zainaugurował działalność

Rekordy życiowe lekkoatletów 
KS Prefbet-Sonarol                                      
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42
ZAWADZKA 27

99

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


