
O demonstracji będącej odpowiedzią na orze-
czenie Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące-
go wyższości polskiej konstytucji nad prawem 
Unii Europejskiej, Polskim Ładzie i inwesty-
cjach, które mogłyby zostać zrealizowane 
w ramach rządowego funduszu i propozycjach 
miejskich radnych z klubu Prawa i Sprawiedli-

wości, jak chociażby budowa spalarni śmieci 
za 300 mln złotych, rządowych propozycjach 
dla rolnictwa i sytuacji na granicy polsko-bia-
łoruskiej, z PIOTREM MODZELEWSKIM, rad-
nym województwa podlaskiego i pełnomoc-
nikiem komitetu PiS miasta Łomża rozmawia 
Marlena Siok. 

Marlena Siok: - Czy miejsce Polski jest w Euro-
pie?  Pytam o to w kontekście ostatnich ogólno-
polskich wydarzeń, ale także w związku z tema-
tami naszej dzisiejszej rozmowy...

Piotr Modzelewski: -  Miejsce Polski 
było, jest i będzie w Europie. Jesteśmy 
pełnoprawnymi członkami Unii Euro-
pejskiej. Natomiast my zwracamy uwa-
gę na podmiotowość, a nie przedmio-
towość Rzeczpospolitej Polskiej. I to, że 
w ostatnim czasie stwierdzone zostało, 
że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 
jest najważniejsza dla aktów prawnych, 
dla funkcjonowania państwa polskie-
go nie powinno nikogo dziwić. Konse-
kwencją tego z pewnością nie jest wyj-
ście Polski z Unii Europejskiej, a taki 
obraz próbuje w ostatnich dniach for-
sować opozycja. Wyraźnie mówimy, że 
chcemy Europy państw, a nie Europy 
jako całości bez tożsamości, bez historii, 
bez przyjęcia tego wszystkiego co działo 
się przez dziesięciolecia, gdzie nasi ojco-
wie i dziadowie walczyli o Rzeczpospo-
litą, o wolność i równość. Dlatego wyda-
je mi się, że jak zwykle opozycja próbuje 
wykorzystać to do własnych celów. Dla-
tego nie mówi o własnym, twardym pro-
gramie, o tym, co chce zaproponować 

Polakom. Najprościej jest iść takim nur-
tem antyeuropejskości, antywspółpracy 
z innymi krajami czy nawet z naszymi są-
siadami. Byliśmy i będziemy w Unii Eu-
ropejskiej wbrew temu co mówi dzisiaj 
opozycja. 
M.S: - Panie Piotrze naszą rozmowę chciała-
bym potraktować jako kontynuację tej sprzed 
3 miesięcy. Rozmawialiśmy wówczas o Polskim 
Ładzie w wymiarze lokalnym. O inwestycjach, 
które w ramach tego programu mogłyby zo-
stać zrealizowane w Łomży. Miasto w pierw-
szej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu 
Polski Ład zaproponowało II etap budowy 
bulwarów nad Narwią, Budowę Publicznego 
Przedszkola nr 5 i termomodernizację hali 
przy SP9. Miejscy radni z klubu PiS zapropo-
nowali wówczas odmienne inwestycje. Mowa 
była m.in. o budowie spalarni za kwotę 300 
mln złotych. Efekty naboru do pierwszej edycji 
o wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład  
powinniśmy poznać już niebawem, co ozna-
cza, że ogłoszony zostanie kolejny nabór sa-
morządowych wniosków. Czy grupa radnych, 
która złożyła wniosek dotyczący budowy spa-
larni będzie domagała się uwzględnienia tej 
inwestycji w drugim naborze?
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PIEKARNIA PIĄTNICA,  
ul. Stawiskowska 53 B, ZATRUDNI:

• magazyniera w piekarni,  
praca na noc,  

• piekarza, praca zmianowa. 

Kontakt w godz. 8.00–12.00. 
Tel. 862191334, 602 490 563, 

piekarnia.piatnica@op.pl 

Przez blisko 40 lat nie udało się to 
żadnemu polskiemu sędziemu. 
Nikt nie zdobył tak prestiżowego 
trofeum. Do teraz… Po raz pierwszy 
w historii wyróżnieniem tym został 
odznaczony Polak, i to pochodzący 
stąd, z Łomży. Złoty Gwizdek dla 
najlepszego sędziego w 2021 
roku podczas Mistrzostw Świata 
w Zapasach w Oslo otrzymał Karol 
Łebkowski. 

Złoty Gwizdek to wyróżnie-
nie, które przyznawane jest naj-
lepszym sędziom zapaśniczym 
na świecie od 1983 roku. Jeszcze 
nigdy nie powędrowała do Po-
laka, a przyznano ich już ponad 
100. Dokładnie 105. Bieg histo-
rii właśnie zmienił Karol Łeb-
kowski, sędzia międzynarodowy 
w zapasach, a od 5 lat dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Kupiskach. W 2016 

roku sędziował podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Rio de Janeiro, 
a w 2021 podczas Igrzysk w To-

kio. Mało tego, w 2020 roku,  jako 
jedyny Polak i jedyny z sześciu 
europejskich sędziów, uczest-

niczył w zawodach pod nazwą 
Event Tokio, które miały pomóc 
w sprawdzeniu stanu przygoto-

wań obiektów przed organizacją 
Olimpiady.  

Łomżyniak został odznaczony 
Złotym Gwizdkiem za 2021 rok 
podczas Mistrzostw Świata w Za-
pasach w Oslo w Norwegii, które 
odbywały się od 2 do 10 paździer-
nika. Trofeum  wręczył prezydent 
Światowej Federacji Zapaśniczej 
(UWW) Nenad Lalovic podczas 
ceremonii uroczystego zamknięcia 
mistrzostw. O odznaczeniu Karola 
Łebkowskiego Złotym Gwizdkiem 
myślano już wcześniej. Jego kan-
dydaturę rozważano kilkukrotnie. 
Pierwszy raz 3 lata temu. Jednak to 
właśnie w tym roku zapadła decy-
zja by, wraz z dwojgiem pozosta-
łych sędziów, znalazł się on w gro-
nie najlepszych z najlepszych. 

Pierwotnie wręczenie tro-
feów miało odbyć się podczas 
Igrzysk Olimpijskich w Tokio. 
Jednak z uwagi na pandemię Co-
vid-19, związany z nią reżim sani-
tarny i brak publiczności ceremo-
nię postanowiono zorganizować 
podczas Mistrzostw Świata w Za-
pasach w Oslo. 

Karol Łebkowski z Łomży najlepszym 
sędzią zapaśniczym świata w 2021 roku 

W interesie nas wszystkich jest,  
by zacząć rozmawiać 



Po raz 18. w murach Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży zabrzmiał „Gau-
deamus igitur”. Nowa nazwa, nowe 
kierunki, nowa inwestycja – mimo 
pandemii PWSIiP w Łomży rozpoczy-
na rok akademicki z rozmachem. 

- W życiu człowieka osiemna-
ście lat to osiągnięcie dojrzałości, 
przynajmniej w sensie prawnym. 
W życiu uczelni to zaledwie okres 
niemowlęcy. Jednak ta uczelnia, ta 
wspólnota akademicka rozwija się 
bardzo szybko i nikt z nas, patrząc 
dzisiaj na naszą uczelnię, nie okre-
śli jej jako uczelni w wieku nie-
mowlęcym, uczelni początkującej 

– mówił prof. Dariusz Surowik, 
rektor PWSIiP podczas uroczy-
stej inauguracji. -   Gdy patrzymy 
na naszych studentów, pracowni-
ków czy kampus uczelni, to widzi-
my uczelnię świadomą, dojrzałą, 
uczelnię, która wie, w jakim kie-
runku podąża – kontynuował.

Nowelizacja ustawy Prawo 
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym 
umożliwiły wyższym szkołom 
zawodowym zmianę nazw. Senat 
PWSIiP przyjął uchwałę, a rek-
tor poinformował ministra edu-
kacji i nauki o zamiarze przyjęcia 
nazwy Akademia Nauk Stoso-
wanych w Łomży. W ten sposób 
żaden z kierunków nie będzie 
specjalnie wyróżniony.

Nowością w tym roku będzie 
też wzbogacenie oferty kształ-
cenia – PWSIiP ma zgodę na 
utworzenie dwóch kierunków 
– certyfikacji i bezpieczeństwa 
żywności oraz mechatroniki. 
Ruszą od przyszłego semestru. 
W ten sposób uczelnia elastycz-
nie reaguje na potrzeby lokalne-
go rynku pracy i wypełnia swoją 
misję, która brzmi „Kształcimy 
praktyków”.

Jeszcze w tym roku akademic-
kim powinna rozpocząć się roz-
budowa głównej siedziby. Projekt 

adaptacji budynków oraz zespo-
lenia ich łącznikiem w jednoli-
ty stylistycznie i funkcjonalnie 
kampus wywołuje powszechne 
zainteresowanie i uznanie. Autor 
koncepcji, Bogusław Kodziak, to 
ceniony na świecie projektant. 

Uroczyste otwarcie roku aka-
demickiego zjednoczyło wspól-
notę akademicką. W obecno-
ści władz uczelni, pracowników 
i kolegów, studenci pierwszego 
roku uroczyście ślubowali „wy-
trwale dążyć do zdobywania 
wiedzy i rozwoju własnej osobo-
wości, odnosić się z szacunkiem 
do władz uczelni i wszystkich 
członków jej społeczności, stoso-
wać prawa i obyczaje akademic-
kie oraz całym postępowaniem 
dbać o godność i honor studen-
ta Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży”. Swoje kierunki repre-
zentowali: Jakub Maliszewski, 
Aleksandra Kurpiewska, Paweł 
Biedrzycki, Anna Trzaska, Mar-
ta Liżewska, Weronika Chimiak, 
Damian Piotrowski, Dominik 
Jastrzębski, Natalia Sakowska, 
Michał Ułomek, Martyna Chro-
stowska, Natalia Boguska.

- Okres studiów to przepiękna 
życiowa przygoda, wstęp do doj-

rzałego życia. Przed wami ciężka 
praca przygotowująca do zawo-
du, ważne doświadczenie nawią-
zywania relacji rówieśniczych – 
podkreślał prof. Surowik. - Nie 
zapominajcie jednak, że to okres, 
który sprzyja poszukiwaniom 
odpowiedzi na pytania w życiu 
fundamentalne, które kształtu-
ją przyszłość. Zachęcam do tych 
poszukiwań, do rozważań inte-
lektualnych, kontaktów z wykła-
dowcami nie tylko na poziomie 
wymiany informacji o zagadnie-
niach do przygotowania na eg-
zamin. Kultura akademicka to 
nie tylko podręczniki, to przede 
wszystkim ludzie – przekonywał. 

Wykład Inauguracyjny „Nor-
wid w cieniu Auschwitz (kilka 
refleksji o wartości ludzkiej pra-
cy” wygłosił profesor Leszek Zy-
gner, polski historyk mediewista 
prorektor Państwowej Uczelni 
Zawodowej im. Ignacego Mo-
ścickiego w Ciechanowie.

Recital wokalistki jazzowej 
Niki Lubowicz zakończył uro-
czystość.

Studia w PWSIiP rozpo-
czyna na pierwszym roku 698 
osób. Na 14 kierunkach kształ-
ci się w sumie 1863, z czego 
1427 na studiach stacjonar-
nych i 436 na studiach zaocz-
nych. 45 osób to studenci z in-
nych krajów.
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Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Łomży ma nowego ko-
mendanta. Został nim kpt. Jacek Bar-
gielski. Oficjalne przejęcie jednostki 
odbyło się 6 października 2021 roku 
w siedzibie Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Łomży. 
Uroczystego wręczenia aktu powoła-
nia dokonał podlaski komendant wo-
jewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
st. bryg. mgr Sebastian Zdanowicz.

- Awans zawodowy to wspa-
niały i doniosły moment w życiu 
każdego funkcjonariusza Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Jest mi 
niezmiernie miło, że w dniu dzi-
siejszym mogłem powołać pana 
kpt. mgr inż. Jacka Marka Bargiel-
skiego na zaszczytne stanowisko 
komendanta miejskiego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Łomży. 
Z tej okazji w imieniu własnym 
oraz strażaków i pracowników ko-
mendy wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Białymstoku 
składam panu serdeczne gratu-
lację i życzenia – mówił st. bryg. 
mgr Sebastian Zdanowicz. 

- To bardzo podniosła chwi-
la. Mam nadzieję, że pracujący tu 

straża są równie dumni.  Mam na-
dzieję, że nie zawiodę ich zaufania. 
Na pewno będę wypełniał swoje 
obowiązki jak najlepiej. –zapew-
niał kpt. Jacek Marek Bargielski.

Kpt. mgr inż. Jacek Ma-
rek Bargielski ma 45 lat. Służbę 
w Państwowej Straży Pożarnej 
w Łomży rozpoczął 12 listopa-
da 2001 r., przechodząc kolejne 
szczeble awansu zawodowego. 

- Do 2016 pełniłem służbę 
na podziale JRG PSP w Łomży, 
wykonując kolejno obowiązki 
strażaka, kierowcy, dowódcy za-
stępu, nurka MSWiA oraz nur-
ka MSWiA Kierującego Pracami 
Podwodnymi – opowiada nowy 
dowódca łomżyńskiej jednostki. 

Następnie wykonywał obo-
wiązki na stanowisku kierowa-
nia Komendanta Miejskiego, 
jako dyżurny stanowiska kiero-
wania, a następnie dyżurny ope-
racyjny. Od 7 sierpnia tego roku 
pełni obowiązki Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Łomży. 

- Swoje obowiązki chcę peł-
nić najlepiej, jak tylko potrafię. 

Na pewno będę chciał inwesto-
wać w ludzi, którzy stanowią naj-
większy kapitał komendy. Prio-
rytetem jest podnoszenie ich 
kwalifikacji – podkreśla komen-
dant Jacek Marek Bargielski. 

Z większością z nich zna się 
doskonale, ponieważ to jego ko-
ledzy ze służby. 

- Drzwi otwarte mają u mnie 
wszyscy. Wiem na co kogo stać. 
Z jednej strony to duże ułatwie-
nie, z drugiej będzie trudniej, bo 

te oczekiwania są większe – mó-
wił kpt. Jacek Marek Bargielski.

Jak przekonuje bardzo dobrze 
zna potrzeby jednostki, ma opra-
cowanych kilka projektów, o któ-
rych wdrożenie będzie się starał.

- Postawiłem sobie jasno 
określone cele. Mam zamiar ak-
tywnie zabiegać o środki finanso-
we na realizację kilku projektów – 
akcentował kpt. Jacek Bargielski. 
– Doposażanie jednostki to w tej 
chwili standard. Taką potrzebą 

widzę chociażby w grupie wod-
no-nurkowej, której przydałby się 
nowy pojazd. W tej chwili także 
należałoby pomyśleć o nowym 
samochodzie ciężkim – wyliczał. 

Nowy komendant ukończył 
studia w Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie. Awans 
na kapitana otrzymał 4 maja 2020 
r. Cały czas się dokształca, uczęsz-
czając na studia podyplomowe 
w Wyższej Szkole Nauk Pedago-
gicznych z siedzibą w Warszawie. 
Ma również ukończony z wyróż-
nieniem kurs kwalifikacyjny Pod-
oficerów PSP organizowany przez 
Szkołę Podoficerską PSP w Byd-
goszczy oraz Szkołę Aspirantów 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie, gdzie zdał egzamin 
w zawodzie technika pożarnictwa.

Posiada liczne medale i odzna-
czenia m.in. złoty medal "za zasłu-
gi dla pożarnictwa" czy srebrną 
odznakę "zasłużony dla ochro-
ny przeciwpożarowej". W trakcie 
służby wielokrotnie reprezento-
wał komendę Miejską Państwo-
wej Straży Pożarnej w Łomży 
w sportach pożarniczych tj. dwu-
boju pożarniczym, indywidu-
alnych ćwiczeniach w sporcie 
pożarniczym, ćwiczeniach bojo-
wych, zawodach nurkowych oraz 
zawodach w tenisie stołowym. 
Jest też członkiem OSP KSRG 
w Kalinowie (gmina Piątnica).

Kpt. Jacek Bargielski nowym 
komendantem PSP w Łomży

Żacy wracają w mury uczelni. 18. inauguracja 
roku akademickiego w PWSIiP w Łomży



Ma w sobie wyjątkowo wiele 
nostalgii. Skraca dni, ochładza 
wieczory, a w powietrze wypuszcza 
delikatne nici wspominające 
wakacyjny czas. Zieleń drzew 
zastępuje ciepłą kolorystyką, zaś 
rankiem nad polami tworzy długi 
welon mgły. Mowa oczywiście 
o jesieni. 

Tesknotę za latem leczą jed-
nak jej dary. Okna można ude-
korować wrzosami, poranek spę-
dzić na grzybach, a z dyni upiec 
ciasto, zrobić zupę albo pyszny 
dżem. Można też wybrać się do 
Jednaczewa koło Łomży na Far-
mę Dyń - Edynia, gdzie złota 
Polska jesień może być równie 
piękna jak lato. Jest to przepiękne 
miejsce, do którego można kilka 
razy wracać i cały czas świetnie 
się tam bawić z mnóstwem atrak-
cji dla dzieci i nie tylko. 

- Dynie wyłożone są na ziemi 
lub w skrzynkach, dzięki czemu 
każdy, mały i duży, może je do-
kładnie obejrzeć. Ich kolor jest 
niezwykle energetyczny. A komu 
nie potrzeba energii? Zwłaszcza 
w te szare, pochmurne dni – tłu-

maczy Edyta Cymek, właściciel-
ka Farmy, zachęcając do czerpa-
nia radości z przebywania z nimi. 

Już od samego wejścia wra-
żenie robi różnorodność i mno-
gość dyń. Każdy kto się tu poja-
wi z pewnością pierwsze pytanie, 
które sobie zadania to: - ile ich 
tu jest i jakie odmiany można tu 
znaleźć. 

- Sezon rozpoczynaliśmy z  
około 10 tysiącami dyń. Teraz 
oczywiście sukcesywnie ich uby-
wa, gdyż każdy kto tutaj przyje-
dzie, może wybrać sobie dynię 
z dowolnego miejsca, taką która 
najbardziej go zauroczy i zakupić 
- spieszy z odpowiedzią pani Edy-
ta i dodaje, że na farmie znajduje 
się kilkadziesiąt odmian dyń. - Są 
zarówno jadalne, jak i wyłącznie 
dekoracyjne. Mamy klasyczne 
pomarańczowe dynie, dynie bia-
łe czy odmianę typu Halloween 
– wyjaśnia.

To fantastyczne miejsce ofe-
ruje nie tylko dynie, ale też inne 
atrakcje dla dzieci. I tak znajdu-
je się tu malutki zwierzyniec, 
w którym mieszkają lamy – Kar-
mel i Marcepan, kuc - Lucyna, 
kury, kaczki, a nawet króliki. Na 
dzieci czeka też wspaniała zabawa 
- wyścigi taczkami, zabawa w pia-
skownicy z kukurydzy oraz oglą-
danie pięknych lampionów z dyń.

- Dzieci bawią się u nas bar-
dzo dobrze. Zachwyca je pia-
skownica z kukurydzy i zwie-
rzątka, z którymi mogą obcować 
- pogłaskać je czy poprowadzić 
– opowiada Pani Edyta, która 
zdradza, że jej ulubionym miej-
scem jest niewielka piwniczka, 
w której znajduje się galeria dy-
niowych lampionów. - To wła-
śnie w tym miejscu najbardziej 
poczuć można ten wyjątkowy za-
pach dyń. Świece, które są w usta-
wione w lampionach podgrzewa-
ją dynie wydobywając z nich cały 
aromat – przekonuje.

Jedną z głównych atrakcji 
poza dyniami jest również sło-
miany labirynt. Są to bele słomy, 
po których można chodzić lub 
skakać. Dla dzieci jest to świetna 
zabawa, dlatego niekiedy zdarza 
się, że ciężko je stąd wyciągnąć.

- Nawet dzieci, które mają po 
14 lat świetnie się bawią. Muszę 
przyznać, że byłam zadziwiona 
ostatnią wycieczką młodzieży, 
tym jak potrafili się tu odnaleźć 
i naprawdę miło i aktywnie spę-
dzić u nas czas, bo miałam szcze-
re obawy, że będą zwyczajnie się 
nudzili. Nic takiego nie miało 
miejsca – przyznaje właścicielka 
Farmy Dyń – Edynia.

Po zabawie, kiedy żołądki 
będą domagają się jedzenia, na 

farmie można rozpalić ognisko 
i zjeść kiełbaskę. Można tu także 
zakupić bardzo smaczne i koloro-
we przetwory. 

Ci, którzy chcą zachwycić 
się jesienią powinni się spieszyć, 
bo niestety sezon jest tu bardzo 
krótki. 

- Farma Dyń otwarta jest do 
końca października. Jest to uwa-

runkowane tym, że w listopadzie 
nie ma już po prostu tej przyjem-
ności z przebywania na zewnątrz. 
Dlatego zachęcam do odwiedzenia 
nas, bo czasu zostało już niewiele – 
kończy pani Edyta, zapraszając do 
Jednaczewa do Farmy Dyń – Edy-
nia, znajdującą się przy ul. Łąkowej 
5, rodzinnie w soboty i niedziele 
w godzinach 11:00 – 17:00.  

3jesień

Edynia – Farma Dyń. 
Jedyne takie miejsce  
w regionie zaprasza 

Zobacz spotkanie na farmie w Telewizji 
Narew i na www.narew.info
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P. M: - Pani redaktor, tak na 
dobrą sprawę nie gramy na rzecz 
tylko tej jednej inwestycji.  Przed-
stawiliśmy przeróżne projekty. 
Znalazły się tam inwestycje do 
5 mln złotych, do kwoty blisko 
15 mln złotych, a także inwesty-
cja bez kwotowego ograniczenia. 
Nie rozmawiamy tylko i wyłącz-
nie o spalarni, chociaż ona dzisiaj 
wydaje się najbardziej kluczowa 
i potrzebna. Najważniejsze w tej 
sprawie jest to, że nie zamykamy 
się przy ocenie warunkowości 
przyznania dotacji czy też realiza-
cji projektu tylko i wyłącznie na 
potrzeby mieszkańców Łomży. 
Ważne są także dla nas wszystkie 
gminy ościenne, które również 
odczuwają zawirowania cenowe 
jeśli chodzi o ceny śmieci, ich 
wywożenie czy spalanie. Cho-
dzi również o to, żeby znaleźć 
źródło finansowania bieżących 
wydatków miasta, bo taka spa-
larnia to przecież przychody na 
rzecz miasta. Dlatego mówimy, 
że jest to kluczowa inwestycja, 
ale wymaga szerszych konsulta-
cji i rozmów, które od momentu 
zgłoszenia naszego pomysłu nie 
miały miejsca. Zakomunikowa-
liśmy i zgłosiliśmy to Ratuszowi 
i prezydentowi miasta, natomiast 
nie słychać żeby w tej sprawie 
coś więcej się działo. Jesteśmy 
otwarci na dyskusję, zresztą jak 
rozmawiam z włodarzami samo-
rządów ościennych gmin, to oni 
również są na to gotowi dlate-
go, że bezpośrednio odczuwają 
wzrosty cen, i jestem pewien, że 
w interesie nas wszystkich jest to, 
by zacząć dyskutować na ten te-
mat bardzo poważnie. Jesteśmy 
w ostatniej tak dużej perspekty-
wie unijnej jeśli chodzi o wspie-
ranie różnego rodzaju inwestycji 
strategicznych na potrzeby pań-
stwa, ale też i samorządów i to 
jest ten czas, kiedy powinniśmy 
to wykorzystać. Oczywiście pre-
zydent w ostatnim czasie wysto-
sował takie pismo, list otwarty do 
przewodniczącej klubu radnych 
Prawa i Sprawiedliwości Marian-
ny Jóskowiak, w którym oczeku-
je wskazania lokalizacji, kosztów 
i zakresu robot, i tego jak my to 

widzimy. Powiem szczerze, je-
stem troszkę skonsternowany sy-
tuacją, dlatego że to prezydent 
ma wszystkie narzędzia i prero-
gatywy do tego, żeby odnieść się 
w sposób merytoryczny do pro-
pozycji. Nie znam przyczyn ta-
kiej sytuacji, ale my jako klub 
za prezydenta tego nie zrobimy. 
Radni miejscy są od tego, żeby 
uchwalać, wskazywać kierunki 
działań czy też zatwierdzić dzia-
łalność prezydenta, ale już szcze-
gółowy zakres funkcjonowania, 
działania to są prerogatywy tylko 
i wyłącznie włodarza miasta.

M. S: - Ale czy to nie jest tak, że jako 
pomysłodawcy również powinniście 
mieć plan, ogólne założenia… cho-
ciażby dotyczące lokalizacji. 

P. M: - Jak najbardziej. My 
rozważamy trzy lokalizacje, ale 
ja też nie chciałbym za prezy-
denta wykonywać niektórych 
czynności, ponieważ powinien 
zorganizować stosowne konsul-
tacje i rozmowy z mieszkańcami, 
ościennymi samorządami, jak 
również z radnymi. Radni miasta, 
i nie mówię tu tylko o radnych 
z Prawa i Sprawiedliwości, zna-
ją miasto, jego potrzeby i możli-
wości oraz wiedzą, w których lo-
kalizacjach mogłyby powstawać 
strategiczne inwestycje. Dlacze-
go ta inwestycja jest potrzebna? 
Ponieważ w województwie pod-
laskim takiej spalarni praktycznie 
nie ma. Jest jedna, duża spalar-
nia na terenie miasta Białystok. 
I dzisiaj wszystkie samorządy są 
zmuszone wywozić śmieci do 
spalarni w Białymstoku. W przy-
padku Łomży czasami się zda-
rza, że trzeba wywozić te śmieci 
daleko poza województwo po to, 
żeby dopełnić procedur ekolo-
gicznych. Mam na myśli spalanie 
tych śmieci, których nie można 
już przetworzyć. Polski Ład jest 
największą szansą na tego typu 
działania. Z tego programu moż-
na pozyskać środki, ale trzeba 
rozmawiać na poważnie i z rzą-
dem i z samorządowcami.  Mia-
sto Łomża powinno być liderem. 
Takim, jakim było w przypad-
ku budowania wysypiska śmie-

ci na terenie gminy Miastkowo, 
tak samo tutaj w kwestii spalar-
ni również mogłoby być. Tylko 
należy podjąć dialog. Taka inwe-
stycja to uspokojenie cen z tytu-
łu ponoszenia kosztów za wywóz 
śmieci, a jednocześnie dodatko-
we pieniądze z podatku dla mia-
sta.

M.S: -Jak wynika z informacji przed-
stawionych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego w pierwszej edycji Rządo-
wego Funduszu Polski, ład samorządy 
złożyły 8 tysięcy wniosków, których 
wartość to 93 miliardy złotych, przy 
czym rząd na pierwsze rozdanie 
przeznaczył 20 mld. Czy nie zachodzi 
zatem uzasadniona obawa, że tak 
wysoka dotacja nie będzie możliwa 
do pozyskania? 

P.M: - Uważam, że nie gdyż 
to na jakie kwoty zgłosiły zapo-
trzebowanie samorządy, a także 
środki z pierwszej edycji, które 
zgłosił rząd Prawa i Sprawiedli-
wości to jedno, ale przecież ist-
nieje możliwości realizacji takich 
inwestycji w połączeniu źródeł 
finansowania. Ten wkład w ra-
mach rządowego dofinansowa-
nia w większej mierze pochłania 
koszty z tym związane, ale mamy 
jeszcze inne różne źródła finan-
sowania jak na przykład sejmik 
województwa podlaskiego, Na-
rodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska czy wspar-
cie z budżetu sąsiadujących sa-
morządów. To jest możliwe, przy 
czym ta konfiguracja finansowa 
musiałaby być dobrze przemy-
ślana i przeanalizowana. Dobry 
samorządowiec szuka różnych 
źródeł finansowania, myśli stra-
tegicznie na temat wykonania in-
westycji nawet w sytuacji, gdyby 
się okazało, że nie ma na nią  100 
procent dofinansowania. 

M.S: -A co jeśli chodzi o aspekt eko-
logiczny. Czy ta inwestycja jest bez-
pieczna dla środowiska, dla nas?

P.M: - Tak, dlatego, że dzi-
siaj jesteśmy w zupełnie w innym 
momencie jeśli chodzi o wyko-
nywanie tego typu inwestycji. Co 
innego kiedy powstawały spalar-

nie pięć, siedem czy dziesięć lat 
temu, a co innego dzisiaj, kiedy 
w ogóle nie tylko w Polsce, ale 
w całej Unii Europejskiej czy na 
świecie jest nastawienie proeko-
logiczne i wszystkie firmy, które 
dzisiaj zajmują się takimi inwe-
stycjami naprawdę proponują ta-
kie rozwiązania, które na spokoj-
nie dają możliwości zapewnienia 
bezpieczeństwa ekologicznego, 
społecznego ale też bezpieczeń-
stwa jeśli chodzi o spalanie śmie-
ci. Wymaga to oczywiście kon-
sultacji i rozmów. W Polsce też 
mamy co najmniej kilka firm, 
które w ramach kooperacji już ta-
kie inwestycje wykonywały. Nie 
są głównymi wykonawcami, bo 
w większości to są myśli techno-
logiczne niemieckie czy francu-
skie. I one są bezpieczne i funk-
cjonują nie tylko w Polsce, ale też 
i w Europie Zachodniej.

M.S: -A jeśli nie spalarnia, to...? 
P.M: - To zarówno Centrum 

Usług Społecznych, o tym roz-
mawialiśmy kilka miesięcy temu. 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości 
stawia na czynnik społeczny, na 
osoby z niepełnosprawnościa-
mi i seniorów, którzy cały czas 
wymagają wsparcia. I wydaje mi 
się, że miasto Łomża również za-
sługuje na takie Centrum Usług 
Społecznych, gdzie komplekso-
wo będzie można obsłużyć nasze-
go mieszkańca po to, żeby czuł się 
bezpiecznie, by miał łatwy dojazd 
i mógł załatwić wszystko w jed-
nym miejscu. Oprócz walorów 
inwestycyjnych ma to również 
bardzo istotny element społecz-
ny. Oczywiście remont alei Legio-
nów, to co wskazywaliśmy wraz 
z remontem “starego mostu”. To 
też jest arteria kluczowa, w pew-
nym sensie serce naszego miasta. 
Mimo że powstaje Via Baltica, to 
tym bardziej powinniśmy posta-
rać się o to, bo dzisiaj jest to głów-
ny trzon przejazdowy. Natomiast 
jeśli będzie wybudowana Via Bal-
tica, to w większości pewnie Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad czy Ministerstwo In-
frastruktury będzie dążyło do 
utrzymania tej infrastruktury, któ-

ra będzie międzynarodowa i klu-
czowa z tytułu bezpieczeństwa. 
Wtedy ta część alei Legionów 
i “starego mostu” może przejść do 
niższej rangi jeśli chodzi o utrzy-
manie na potrzeby samorządu wo-
jewództwa czy też miasta i wtedy 
będzie trudniej uzyskać środki fi-
nansowe na remont czy mostu czy 
alei Legionów. 

M.S: - Panie Piotrze, zostając przy 
Polskim Ładzie, ale patrząc nieco sze-
rzej… Jak Pan ocenia propozycje dla 
polskiej wsi, które podczas sobotniej 
konwencji Prawa i Sprawiedliwości 
przedstawił prezes partii Jarosław Ka-
czyński, premier Mateusz Morawiecki 
i minister rolnictwa Grzegorz Puda? 
A chodzi tu m.in. o brak podatku od 
sprzedaży płodów rolnych o wartości 
100 tys. zł i obowiązek tworzenia spe-
cjalnych rolniczych targowisk w mia-
stach, możliwość zostawienia sobie 
gospodarstwa po przejściu na rolni-
czą emeryturę czy większe dopłaty 
niż w innych krajach UE?

P.M: - Obiecywaliśmy pol-
skiej wsi i polskim rolnikom, 
że będziemy ich reprezentanta-
mi. I to się udaje. Rzeczywiście 
te elementy, które pani redaktor 
wskazała mają sprawić to, żeby 
rolnicy mogli czuć się bezpieczni, 
żeby mogli inwestować w rodzin-
ne zakłady rolnicze, które mogą 
pozwolić na rozwój polskiej wsi. 
Umożliwienie rolnikom sprze-
dawania płodów rolnych do 100 
tys. zł bez podatku. To są elemen-
ty, które dzisiaj wydają się nie-
zbędne dlatego, że sam premier 
Jarosław Kaczyński i premier Ma-
teusz Morawiecki zwrócili na to 
uwagę, że różnica między zaku-
pem od rolnika a później cenami, 
które znajdują się czy to nawet 
w hurtowniach czy już w sklepach 
detalicznych są bardzo duże. Te 
różnice zawsze będą, natomiast 
ta dysproporcja jest bardzo duża 
i dlatego chcemy otworzyć ten 
rynek, żeby rolnicy mogli w spo-
sób bezpośredni sprzedawać pro-
dukty. Jest to dzisiaj istotny ele-
ment, również z uwagi na to, 
żeby młodzi ludzie widzieli sens 
i możliwość funkcjonowania na 
wsi. Niestety, większość młodego 

W interesie nas wszystkich jest,  
by zacząć rozmawiać 
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społeczeństwa chce jednak ucie-
kać z mniejszych miejscowości. 
Pojawia się w związku z tym duży 
problem żeby później przekazać 
majątek i utrzymać gospodar-
stwa. Chcemy by młodzi ludzie 
przekonali się, że to się po pro-
stu opłaca. Ale to także założenie 
mówiące o braku konieczności 
zbywania majątku w momencie 
przejścia na emeryturę rolniczą. 
To również pozwoli myśleć spo-
kojnie o perspektywie funkcjo-
nowania takiego gospodarstwa 
rolnego. Często rodzice też zasta-
nawiają się czy jeśli przepiszą go-
spodarstwo na swojego syna czy 
córkę to czy za chwilę nie będzie 
ono sprzedane. I to jest też klu-
czowy moment, żeby te gospo-
darstwa rolne mogły dalej funk-
cjonować i rozwijać się.

M.S: - Czy w ten sposób PiS chce za-
walczyć o rolników?

P.M: - Może nie tyle za-
walczyć, co po prostu spełnić 
obietnice. Bo tak jak na wstępie 
mówiłem staliśmy się już repre-
zentantami rolnictwa. I dzisiaj 
chcemy powiedzieć, że nie tyl-
ko mówimy o tym, ale podejmu-
jemy działania na rzecz polskiej 
wsi. Rzeczywiście polska wieś 
jest fundamentem dzisiejszej go-
spodarki. Trzeba pamiętać, że 
oprócz tego Polskiego Ładu dla 
Wsi, który został przedstawio-
ny w ten weekend, już wiele do-
brego dzieje się na rzecz polskiej 
wsi. Mam na myśli tu chociażby 
środki pozyskiwane w ramach 
funduszu dróg samorządowych. 
Dzięki nim wiele dróg lokal-
nych, które kiedyś nie mogły 
być wykonywane z tytułu braku 
środków w samorządach, zosta-
ły zrealizowane. Chcemy stawiać 
także na kontynuację i intensyfi-
kację inwestycji, które w samo-
rządach gminnych w ostatnim 
czasie już się rozpoczęły. Mam 
tu na myśli budowę kanalizacji. 
To problem, który bardzo czę-
sto artykułowany jest przez gmi-
ny. Nie zapominamy również 
o budowie przedszkoli, obiek-
tów sportowych czy ośrodków 
kultury, dlatego że wieś to też ma 
być region, w którym może coś 
się dziać, w którym mieszkańcy 
powinni czuć się usatysfakcjo-
nowani pod względem możli-
wości spędzenia wolnego czasu, 
żeby nie musieli wyłącznie je-

chać do dużego miasta, żeby spę-
dzić w sposób atrakcyjny czas.  

M.S: - Założenia Polskiego Ładu są 
bardzo ambitne, i co do tego nie 
mamy wątpliwości. Znacznie więcej 
pojawia się ich jeśli chodzi o źródło 
finansowania. 72 mld zł. Tyle rocznie 
kosztować ma Polski Ład. Skąd rząd 
znajdzie takie środki? Bo jak wiemy 
tych z Krajowego Planu Odbudowy 
jeszcze nie ma i nie wiadomo kiedy 
będą…

P.M: - Jeszcze nie ma. Na-
tomiast dzisiaj nie ma na dobrą 
sprawę żadnego argumentu, któ-
ry miałby powiedzieć, że nie bę-
dzie tego finansowania. Dlacze-
go? Bo po pierwsze Krajowy Plan 
Odbudowy jest oparty o środ-
ki z Unii Europejskiej. Wbrew 
temu, co się mówi, że w ramach 
tego co rząd Prawa i Sprawiedli-
wości wykonuje czy w ogóle to 
co się działo z wyrokiem Trybu-
nału Konstytucyjnego, ma spo-
wodować, że te środki nie wpły-
ną. Taka zasada nie funkcjonuje 
dlatego, że rząd każdego z państw 
wkłada też pieniądze do budżetu 
unijnego, więc to nie jest tak, że 
tylko my pozyskujemy z Unii Eu-
ropejskiej środki, ale my również 
wkładamy do Unii Europejskiej. 
Druga rzecz, która potwierdza, 
że jednak te środki będą możliwe 
do wykonania, to przede wszyst-
kim to, że ten unijny projekt od-
budowy gospodarek poszczegól-
nych państw w dużej mierze też 
opiera się na kredytach i pożycz-
kach. One są oczywiście bardzo 
preferencyjne dla państw Unii 
Europejskiej, które będą mia-
ły możliwość korzystania z tych 
instrumentów finansowych, ale 
to co wskazał ostatnio też prezes 
Narodowego Banku Polskiego 
profesor Adam Glapiński, że pol-
ska gospodarka czy polskie finan-
se publiczne są w bardzo dobrym 
stanie. My przez ostatnie lata 
w ogóle nie pożyczamy pienię-
dzy na potrzeby funkcjonowania 
państwa polskiego, tylko ewen-
tualnie pożyczamy instytucjom 
europejskim czy światowym wła-
sne pieniądze po to, żeby z tych 
linii kredytowych mogły korzy-
stać inne państwa Unii Europej-
skiej czy świat, więc jesteśmy 
w stanie też w tym zakresie za-
bezpieczyć te wkłady własne jeśli 
chodzi o Krajowy Plan Odbudo-
wy. Co więcej, mówimy również 

o dochodach w ramach budżetu 
państwa. W ostatnim czasie była 
korekta. Nadwyżka wynosiła bli-
sko 80 mld zł, więc pokazuje to, 
że bezpieczeństwo finansowe 
jest zagwarantowane. My tylko 
dzisiaj oczekujemy na konstruk-
tywną rozmowę z Unią Euro-
pejską ale też i z opozycją po to, 
żeby rozmawiać o realizacji tych 
poważnych programów na rzecz 
polskiej wsi czy w ogóle odbudo-
wy polskiej gospodarki. 

M.S: - Naszą rozmowę zaczęliśmy od 
polityki ogólnokrajowej i na niej rów-
nież chciałabym zakończyć nasze spo-
tkanie. W ostatnim czasie oczy całego 
kraju zwrócone są na nasz region. 
Mówię tutaj o sytuacji na granicy pol-
sko-białoruskiej. Jak pan postrzega tę 
sytuację?

P.M: - Jest ona bardzo poważ-
na dlatego, że reżim Łukaszenki 
robi wszystko żeby sprowokować 
nie tylko polski rząd ale również 
Unię Europejską do pewnych 
mechanizmów, nad którymi póź-
niej nikt nie będzie w stanie za-
panować. Tak jak z resztą kiedyś 
Władimir Putin spowodował, że 
na Ukrainie znalazły się "zielone 
ludziki", tak dzisiaj widać, że pre-
zydent Łukaszenka znalazł sobie 
metodę w postaci uchodźców na 
sprowokowanie rządu polskie-
go i Unii Europejskiej do pew-
nych działań, które nie powinny 
mieć miejsca. Dlatego chcąc się 
zabezpieczyć na przyszłość mu-
simy mówić o poważnym zabez-
pieczeniu granic państwa pol-
skiego w postaci  zapory trwałej, 
która by  powodowała, że mimo 
wszystko nie będą w stanie imi-
granci czy też inspirowane działa-
nia nawet wojskowych z Białoru-
si, powodować zamętu na granicy. 
Jest to jest krzywda robiona tym 
ludziom. Oni w większości na-
wet nie zdają sobie sprawy z tego 
w jakiej formule muszą przekra-
czać tę granicę, żeby dostać się 
do Europy Zachodniej. Z kolei 
pojedyncze osoby, którym uda-
ło się przedostać powiedziały, 
że ich miejscem zatrzymania nie 
jest Rzeczpospolita Polska, tylko 
co najmniej Niemcy, a chcą jesz-
cze dalej iść na zachód do Francji 
Hiszpanii czy Włoch. To właśnie 
pokazuje, że to nie jest tylko inte-
res Rzeczpospolitej Polskiej, ale 
również całej Unii Europejskiej 
jako wschodniej flanki NATO. 

I wskazywanie, że ktoś może 
przejść na naszą granicę albo, że 
my możemy na chwilę przejść na 
drugą stronę granicy to jest bar-
dzo niepoważne dlatego, że po 
to zostały wytyczone granice. To 
jest służba graniczna, która jed-
noznacznie ma definiować co jest 
przekroczeniem granicy, a co nie, 
żeby tego pilnować. W większo-
ści natomiast przypadków uwa-
żam, że gdyby to były osoby, któ-
re szukałyby miejsca przetrwania 
czy w ogóle rozpoczęcia swojego 
nowego życia, to mogłyby prze-
kraczać przecież normalnie gra-
nice wyznaczone przez Rzeczpo-
spolitą Polską, i tam się domagać 
azylu, przyjęcia. Natomiast wy-
bór, żeby przekraczać granicę po-
przez bagna, lasy czy inne części 
terenu, które są niebezpieczne, bo 
wiemy, że było też kilka tragicz-
nych przypadków kiedy imigran-
ci ponieśli śmierć z tego tytułu, 
że ten teren jest im nieznany, jest 
bardzo trudny do sforsowania. To 
powoduje, że jednak jest to insty-
tucjonalne wykorzystanie przez 
Białoruś tych imigrantów, a my 
musimy zrobić wszystko, żeby za-
bezpieczyć granice państwa ale 
wbrew pozorom również tych lu-
dzi przed tym żeby nie zrobili so-
bie krzywdy i własnym dzieciom. 
I to dzisiaj dla nas jest również 
bardzo istotny element, bo nie 
możemy doprowadzić na pewno 
do takiej sytuacji niekontrolowa-
nej jak kiedyś miało to miejsce 
między Rosją a Ukrainą.

M.S: - Ta walka polityczna to jedno, 
ale czy my jako Polacy, jako społe-
czeństwo zdaliśmy ten test z humani-
taryzmu? 

P.M: - Jak najbardziej. Dlate-
go, że nie możemy tu łączyć wąt-
ków w sposób taki bezpośredni - 
humanitaryzm i bezpieczeństwo. 
Ponieważ wszyscy ci, którzy po-
trzebują przekroczyć granicę 
i chcą odnaleźć czy to w naszym 
państwie czy w Europie Zachod-
niej pomoc i wsparcie, nie tylko 
medyczne finansowe ale również 
w zakresie znalezienia pracy czy 
mieszkania, ją otrzymają. Nato-
miast łączenie tych wątków na 
zasadzie takiej, że tam się bez-
pośrednio dzieje krzywda jest  
argumentem nietrafionym. To 
są często osoby, które ponosiły 
wielotysięczne koszty już w pol-
skich złotych jeśli chodzi w ogóle 

o możliwość przemieszczenia się 
z Dalekiego Wschodu do Biało-
rusi. I trzeba też pamiętać, że ta 
część prawna międzynarodowa 
jednoznacznie definiuje, że oso-
by, które wkraczają na tereny eu-
ropejski czy państwa, które jest 
pierwszym, który przyjmuje ta-
kiego uchodźcę czy osobę, która 
potrzebuje tego wsparcia, ono po-
winno w pierwszej kolejności o to 
zadbać. Czyli nie może być tak, że 
uznajemy Białoruś jako państwo 
przerzutu, a dopiero inny kraj sta-
je się tym państwem, które musi 
się zająć i zaopiekować tym czło-
wiekiem. Oczywiście czynnik 
ludzki jest bardzo ważny. Zresztą 
próbowaliśmy dwukrotnie jako 
rząd Prawa i Sprawiedliwości 
przekroczyć granicę, po to żeby 
wsparcia humanitarnego udzielić 
tym uchodźcom. Natomiast do-
skonale wiemy, że dyktator Łu-
kaszenka odmówił dwukrotnie 
wsparcia tych osób. Na pewno 
nie będziemy tu wskazywać, tak 
jak robi to opozycja, że wystarczy 
przekroczyć kilka metrów lasu 
czy kilka metrów pola i im coś 
podać dlatego, że dzisiaj też filmy 
i inne materiały wskazują, że tam 
jest wojsko tam jest broń ostra, 
tam są snajperzy, i dzisiaj nie 
mamy gwarancji jak ci wojskowi 
z Białorusi zareagują. W związ-
ku z tym musimy podchodzić do 
całej tej sytuacji bardzo profesjo-
nalnie I z ogromną rezerwą. Nasi 
wojskowi czy służby graniczne to 
są też również obywatele Rzecz-
pospolitej Polskiej i musimy dbać 
o ich bezpieczeństwo. I, wbrew 
pozorom, to, co robią posłowie 
opozycji, że tam biegają z torbami 
czy chcą pokazać, że jak oni chcą 
zadbać, a my jesteśmy tymi, któ-
rzy wstrzymują te działania, jest 
skrajnie niebezpieczne. Wbrew 
pozorom dbamy również o ich 
bezpieczeństwo, bo nikt nie jest 
w stanie zagwarantować tego jak 
zachowa się strona białoruska 
w sytuacji kiedy przekroczymy 
granicę. Trzeba pamiętać, że to 
nie jest kraj Unii Europejskiej, 
i każde przekroczenie granicy 
bez upoważnienia, bez wskazania 
przyczyn może mieć katastrofal-
ne skutki, dlatego my raczej stara-
my się dbać o każdego obywatela 
aniżeli wskazywać, że nie chcemy 
komuś pomóc. 

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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Od dziś zaczyna się lepsza przyszłość 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Jarnutach - nie 
m wątpliwości Grażyna Lusa, dyrektor 
placówki. Tym punktem zwrotnym 
stało się otwarcie nowej sali gimna-
stycznej. 

- Święto to dla nas ogrom-
ne - mówił wójt gminy Łomża 
Piotr Kłys. - To pierwsza pełno-
wymiarowa sala w naszej gminie. 
Nigdy nie byłoby nas stać na taką 
inwestycję, gdyby nie rekordowo 
wysokie dofinansowanie z mini-
sterstwa sportu, które wyniosło 3 
miliony 400 tysięcy złotych i po-
zwoliło pokryć 70 procent kosz-
tów.

Obiekt ma 13 na 39 metrów. 
Mieści boisko do gier zespoło-
wych i urządzenia do ćwiczeń fi-
zycznych, całe zaplecze socjalne, 
a także miejsce spotkań, uroczy-
stości, rozwijania talentów i zain-
teresowań. 

Zarząd województwa repre-
zentował na uroczystości wice-
marszałek Marek Olbryś.

- "Małe ojczyzny" muszą mieć 
tego rodzaju obiekty sportowe 
i kulturalne, bo to jest całe życie 

lokalnej społeczności. Może nie 
jest ważne czy wyrośnie tu nowy 
Robert Lewandowski, ale ważne 
jest żeby stąd wyszli ludzie z do-
brym sercem, którzy będą poma-
gali innym. Życzę całej społecz-
ności i pedagogom wychowania 
całych zastępów dobrych ludzi, 
patriotów, Polaków  - powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś do-
łączając do życzeń zestaw piłek. 

Jak poinformowała dyrektor 
Grażyna Lusa, sala spełnia wszel-

kie warunki bezpieczeństwa, jest 
w pełni przystosowania do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

- Jest optymalnym miejscem, 
gdzie każe dziecko będzie rozwi-
jać się przez ruch, uprawiać wy-
brane dyscypliny sportowe - do-
dała dyrektor.

Obowiązki związane z wi-
zytą gości z Austrii nie pozwo-
liły przyjechać do Jarnut wice-
premierowi, ministrowi kultury 
i sportu Piotrowi Glińskiemu. 

Pozdrowienia od niego prze-
kazał wójt Piotr Kłys. Była na-
tomiast na uroczystości silna 
reprezentacja parlamentu z se-
natorem Markiem Komorow-
ski oraz posłami Kazimierzem 
Gwiazdowskim, Lechem Anto-
nim Kołakowskim i Stefanem 
Krajewskim, którzy prześcigali 
się w gratulacjach i obietnicach. 
Jeżeli się spełnią, Kazimierz 
Gwiazdowski zabierze uczniów 
na wycieczkę do Sejmu, a Lech 

Antoni Kołakowski przywie-
zie na spotkanie reprezentanta 
Polski w piłce nożnej (na razie 
podarował uczniom koszulkę 
i piłkę podpisane przez Rober-
ta Lewandowskiego). Życzenia 
społeczności szkolnej przekazali 
również m. in.  wojewoda Boh-
dan Paszkowski i wicewojewo-
da Tomasz Madras, kurator Be-
ata Pietruszka, dyrektor OKE 
Agnieszka Muzyk, starosta Lech 
Szabłowski.           

Sala gimnastyczna w Jarnutach otwarta

30-lecie gminy 
Zambrów

Gmina Zambrów to dobre miejsce do 
życia i inwestycji - chwalili samorząd 
zarówno goście, jak i gospodarze uro-
czystej gali zorganizowanej z okazji 
jubileuszu istnienia gminy. 

- Może mieszkańcy na co 
dzień tego nie zauważają, ale go-
ście i ci, którzy wracają do ro-
dzinnych stron, mówią, że gmina 
zmieniła się bardzo na lepsze – 
dumnie mówi Jarosław Kos, wójt 
gminy Zambrów. – Nowe drogi, 
kanalizacja, odnowione świetlice 
i remizy, ale też nowa inwestycja, 
czyli budowa przedszkola z od-
działem żłobkowym, świadczy o 
tym, że gmina się rozwija – doda-

je włodarz.
Jednak samorząd na tym nie 

poprzestaje. Ma plany na kolej-
ne lata. 

– Chciałbym, aby siedziba 
urzędu gminy znalazła się w no-
wym budynku. To plan na naj-
bliższe trzy lata - przyznaje Jaro-
sław Kos. – Chcemy gazyfikować 
gminę i całą skanalizować, ale 
najważniejsza jest jedność miesz-
kańców. W dzisiejszych czasach  
zgoda i brak konfliktów to naj-
większy sukces – podkreśla wójt 
gminy Zambrów.

W spotkaniu wzięło udział 
wielu parlamentarzystów, samo-
rządowców, przedstawicieli ad-
ministracji rządowej i samorzą-
dowej oraz mieszkańców gminy. 
Samorząd województwa repre-

zentowali podczas uroczystości: 
wicemarszałek Marek Olbryś 
oraz przewodniczący sejmiku 
Bogusław Dębski.

- Zapewniam Państwa, w 
imieniu własnym oraz marszałka 
Artura Kosickiego, a także całe-
go zarządu województwa, o na-
szym otwarciu na wszelkiego ro-
dzaj dobre pomysły rozwojowe 
w gminie. Wspieramy i wspierać 
będziemy wszystko to, co słu-
ży mieszkańcom i przyczynia się 
do rozwoju przedsiębiorczości – 
mówił do zebranych wicemarsza-
łek województwa Marek Olbryś.

O zasadzie pomocniczości na 
wielu szczeblach funkcjonowa-
nia władzy dużo mówili goście 
zebrani na jubileuszu, wśród nich 
senator Marek Komorowski, po-

seł Jarosław Zieliński, wojewoda 
podlaski Bohdan Paszkowski

- Gratuluję Państwu sukce-
sów, które są bez wątpienia efek-
tem zaangażowania w działalność 
samorządu - powiedział Bogu-
sław Dębski, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Podla-
skiego .

Jubileusz był także okazją do 
uhonorowania najbardziej za-
służonych dla gminy. Wielu jej 
obecnych i byłych pracowników 
zostało odznaczonych medalem 
za długoletnią służbę. Przyznane 
przez Prezydenta RP odznacze-
nie otrzymał między innymi wójt 
gminy Jarosław Kos. Bogdan Pac, 
sekretarz gminy, który funkcję tę 
pełni od początku istnienia zam-
browskiego samorządu. Został 

odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Śmiało więc można po-
wiedzieć, że jest "pierwszym se-
kretarzem" tej gminy. 

- Gmina narodziła sie od pod-
staw, bo gdy zaczynałem, to cy-
tując klasyka nic nie było, ani 
siedziby, ani numeru konta, ani 
statutu czy pieczątki – wspomi-
na Bogdan Pac. - W tej chwili je-
steśmy największą gminą w Pol-
sce pod względem liczby sołectw 
(71). Przez te lata wybudowali-
śmy wszystkie drogi gruntowe 
od podstaw, wodociągi, kanaliza-
cję w miejscowościach podmiej-
skich - wylicza sekretarz. - Szkoły 
są zadbane, praktycznie cała in-
frastruktura jest w tej chwili ide-
alna - dodaje. Czy można zatem o 
czymś jeszcze marzyć? 

– Przed nami kolejne wyzwa-
nia, na spotkaniu z mieszkańca-
mi w jednej z naszych miejsco-
wości w odpowiedzi na pytanie: 
co byście tu jeszcze chcieli, pa-
dła odpowiedź - filharmonię. A 
przecież marzenia się spełniają - 
z pewnością w głosie powiedział 
Bogdan Pac, sekretarz gminy Za-
mbrów. 

Z okazji jubileuszu powstał 
także teledysk i piosenka lokalne-
go duetu Gosia i Romek, odby-
ła się również promocja książki 
Bożeny Adamkiewicz „Zambro-
wianie i przybysze - ludzkie losy 
wplątane w historię Polski.”

Relacja w Telewizji Narew i na www.narew.info
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Cykl artykułów: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne” realizowany z Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2021 rok.

Pamiętasz z dzieciństwa, jak 
jedzieniem nagradzano Cię 
za wszystkie sukcesy i jak pocieszano 
pączkiem, kiedy dopadała Cię 
chandra? Jeśli dziś cierpisz 
na otyłość, a Twoje samopoczucie 
jest uzależnione od kaprysów 
Twojego żołądka, właśnie odkryłeś 
winowację – emocjonalne jedzenie.

Głód a apetyt

Niemal każdy zna to uczucie, 
kiedy zaledwie godzinę po obie-
dzie znów jesteśmy głodni od sa-
mego patrzenia na  wystawę cu-
kierni. Zarówno głód, jak i apetyt 
są regulatorami przyjmowania 
jedzenia. Głód to stan, w którym 
nasz organizm domaga się poży-
wienia dla prawidłowego funk-
cjonowania i rozwoju. 

Apetyt to alarm zmysłów, 
który mózg może oszukać. Okazuje 

się, że odczuwanie apetytu może być 
nawykowe. Chęć jedzenia może być 

wyuczoną reakcją na stres. 

Wówczas problem polega 
na tym, że kiedy jesteśmy zdener-
wowani, zamiast identyfikować 
to  uczucie ze  stresem, mylimy 
je z  głodem. W  ten sam sposób 
„zajadać” można również lęk. 
Skąd się to bierze? To proste. Je-
śli w dzieciństwie na każdy smu-
tek, babcia podsuwała nam coś 
słodkiego, po prostu – nie mogło 
być inaczej. To  w  najmłodszych 
latach uczymy się rozpoznawać 
uczucia i radzić sobie z nimi. Me-
chanizm ten jest nazywany „fał-
szywym głodem”.

Jesteś głodny? Nie daj się oszukać!

Jedzenie może być wielką 
przyjemnością. Ci, którzy  zaja-
dają trudne stany emocjonalne 
teoretycznie powinni wiedzieć 
o  tym najlepiej – im jedze-
nie sprawia emocjonalną ulgę. 
Ale  tylko na  chwilę i  do następ-
nej sytuacji stresowej. Zdrowe 
rozkoszowanie się jedzeniem 
polega m.in.  na tym, że  znamy 
umiar. Przyjemnie jest usiąść ra-
zem do  stołu, w  naszej kulturze 
przyjęło się, że  życie rodzinne 

właśnie wokół stołu się kręci. Nie 
ma w tym nic złego, o ile nie ma 
w tym przesady. 

Jedzenie, tak jak alkohol,  
nie powinno towarzyszyć nam 

na każdym kroku, kiedy jest okazja, 
by świętować. 

A  przynajmniej nie jako 
obiad z  trzech dań. Jedzenie nie 
powinno być również nagrodą 
ani towarem deficytowym. Jeśli 
tak jest, łatwo o  powiązanie od-
żywiania z  emocjami, a  to może 
być początkiem poważnych pro-
blemów.

Jedz z głową!

Emocjonalne jedzenie to pro-
blem większości osób otyłych 
– dotyczy 60-90 proc. W  skró-
cie EE (z ang. emotional eating) 
polega na  sięganiu do  lodówki 
za  każdym razem, kiedy poczu-
jemy się niekomfortowo. Po-
wodów może być wiele: nuda, 

obniżony nastrój, zmęczenie, 
doświadczanie bólu, napięcia 
czy strachu. Im bardziej przykre 
emocje przeżywamy, tym bar-
dziej jesteśmy głodni. 

Największą potrzebę jedzenia 
generuje gniew oraz silny strach. 
Co ciekawe, badania wykazują, 

że osoby mające problem 
z emocjonalnym jedzeniem, kiedy 

są radośni również odczuwają 
silny głód, ale… wówczas sięgają 

po zdrowe produkty! 

Zatem na  smuteczki słodko-
ści, słone przekąski i  fast foody, 
a na radości – warzywa i owoce.

Od pocieszenia do uzależnienia

Zajadanie emocji to  ten sam 
mechanizm, co w przypadku każ-
dego uzależnienia – system regu-
lowania uczuć. Nie jest to jednak 
stan tożsamy z  uzależnieniem. 

To  okoliczności sprzyjające 
przejadaniu się, utracie kon-
troli nad  ilością przyjmowane-
go jedzenia oraz  nad jedzeniem 
w ogóle. Jeśli jednak zaniedbamy 
symptomy emocjonalnego je-
dzenia, może być naprawdę źle. 
Emocjonalne jedzenie może do-
prowadzić nas nie tylko do otyło-
ści, ale do nałogowego objadania 
się. Jego objawy w ICD-10 to:

• poczucie przymusu jedze-
nia (trudność powstrzymania 
się od jedzenia produktów wyso-
kokalorycznych),

• upośledzona kontrola 
nad  zachowaniem jedzeniowym 
(objawia się tym, że trudno nam 
skończyć posiłek, ustalić ilość 
spożywanego jedzenia),

• objawy abstynencyjne pod-
czas prób ograniczania jedzenia 
(lęki, rozdrażnienie, depresja, sil-
ny głód, bóle żołądka),

• zwiększanie się toleracji 
(większa częstotliwość napadów 
żarłocznych, większa ilość zjada-
nego jednorazowo jedzenia),

• koncentracja na  czynno-
ściach jedzeniowych kosztem in-

nych działań (gromadzenie zapa-
sów, planowanie posiłków, ciągłe 
rozmyślanie o jedzeniu)

• kontynuowanie jedze-
niowych zachowań mimo 
szkodliwych następstw (nad-
mierne jedzenie mimo otyło-
ści, problemów somatycznych 
oraz psychicznych).

W dzisiejszych czasach je się 
niedbale, w pośpiechu, czasem tyl-
ko raz lub dwa razy w  ciągu dnia. 
Paradoksalnie, to nie chroni nas ani 
przed nadwagą, ani przed emocjo-
nalnym jedzeniem. Dlaczego? Bo 

kiedy jemy i nie mamy czasu, 
jemy byle co (tyjemy), a kiedy 

jemy i w końcu mamy na to czas, 
nadrabiamy (tyjemy plus z jedzenia 

czynimy nagrodę). 

Okazuje się, że pięć posiłków 
dziennie to  nie wymysł dietety-
ków. To także potrzeba ducha!

Źródło:  
„Otyłość w kontekście nałogowych zachowań”,  

Barbara Bętkowska-Korpała, Kraków 2013

Kiedy głowa oszukuje zmysły – czym jest  
i do czego prowadzi emocjonalne jedzenie
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Film idealny 
dla każdego 
kto potrzebuje 
lekkostrawnej 
rozrywki. Barwna 
historia nordyckiego 
boga, który jest 
zmuszony do życia 
wśród ludzi.

Rok 965 naszej ery. Król Asgardu 
Odyn (Anthony Hopkins) i jego armie 
prowadzą wojnę przeciwko Lodowym 
Gigantom, którzy chcą podbić Dziewięć 
Królestw, począwszy od Ziemi. Wojska 
Odyna wychodzą z tej batalii zwycięsko 
odbierając Lodowym Gigantom źródło 
ich mocy: Urnę Przedwiecznej Zimy. 
Otwarta może sprowadzić na każdą kra-
inę niekończący się mróz – streszcza � lm 
Viva.pl.

Ponad tysiąc lat później, syn Odyna 
� or (Chris Hemsworth) przygotowuje 
się do przejęcia władzy w Asgardzie. Cere-
monię niespodziewanie przerywa pojawie-
nie się Lodowych Gigantów. Chcą oni od-
zyskać utraconą Urnę. � or nie zamierza 
odpuścić takiej zniewagi i – pomimo wy-
raźnego sprzeciwu ojca – w towarzystwie 
brata Lokiego (Tom Hiddleston) i kilku 
zaufanych wojowników wyrusza do krainy 

Gigantów. W konsekwencji rozpoczyna na 
nowo wojnę między mieszkańcami Asgar-
du, a lodowym ludem. Oddział syna musi 
ratować przed śmiercią sam Odyn. 

Rozzłoszczony na � ora ojciec od-
biera mu jego boskie moce i wysyła jako 
zwykłego śmiertelnika na Ziemię. Ma tam 
żyć, by nauczyć się pokory. Źródło jego 
mocy – potężny młot Mjollnir – zostaje 
mu odebrany i tra� a za � orem na Zie-
mię. Specjalne zaklęcie sprawia jednak, że 
podnieść go będzie mogła jedynie osoba 
godna posługiwania się Mjollnirem. 

Na ziemi, pozbawiony wszystkich 
swoich boskich atrybutów, � or jako 
dr Donald Blake ma nauczyć się rozwagi 
i posłuszeństwa. Młody bóg poznaje pięk-
ną panią naukowiec, Jane Foster (Natalie 
Portman), za której to sprawą bardzo się 
zmienia. Jane okazuje się również jego 
pierwszą miłością. 

Jednak przeszłość nie daje o sobie 
zapomnieć. Otóż jeden z najbardziej nie-
bezpiecznych czarnych charakterów wy-
syła swoje mroczne siły, aby zaatakowały 
Ziemię. � or nie może biernie czekać na 
rozwój wypadków. Przez przypadek od-
najduje swojego Mjollnira i rozpoczyna 
walkę o zapewnienie ludzkości bezpie-
czeństwa. Ma okazję sprawdzić się w dzia-
łaniu i przekonać się, co oznacza bycie 
superherosem.

Tę niezwykle widowiskową ekraniza-
cję wydanego w 1962 roku komiksu wyre-
żyserował Kenneth Branagh, dotychczas 
specjalizujący się w przenoszeniu na ekran 
dzieł Szekspira. 

„Aby świetnie bawić się na � lmie 
Branagha, trzeba od początku kupić 

obraną przez niego konwencję – pisze 
Łukasz Muszyński na stronie � lmweb. 
Najlepiej wyraża ją scena, w której sze-
ścioro zakutych w zbroje wojowników 
jedzie na koniach po tęczowym moście 
zawieszonym w kosmosie. Nigdy nie sły-
szeliście o większej bzdurze? Ja też, ale 
muszę przyznać, że sam obraz jest od-
jazdowy. W dodatku następuje po nim 
fantastyczna sekwencja potyczki � ora 
i jego ludzi z Gigantami. Gdy bohater 
zaczyna młócić swoim młotem, nikt nie 
powinien czuć się bezpieczny”.

Branagh ma świetną rękę do aktorów. 
Chris Hemsworth w roli � ora jest strza-
łem w dziesiątkę – zmienił lalusiowatego 
blondasa w czystej krwi twardziela, nie 
tworząc przy tym postaci wyciętej z karto-
nu. Tak samo sprawy wyglądają z Odynem 
w wykonaniu sir Anthony’ego Hopkinsa 
– boskość bijąca od odzianego w plasti-
kową zbroję aktora jest niewyobrażalna 
i rozświetla cały � lm. Najlepszy jest jed-
nak Tom Hiddleston jako Loki. To niesa-
mowite jaką wielowymiarową i tragiczna 
postać stworzył. 

Komiksy to nic innego jak współ-
czesna mitologia, a Ken Branagh jest tą 
osobą, która jak nikt inny potra�  inter-
pretować tego rodzaju literaturę. Jest on 
utalentowanym gawędziarzem. Przed 
wiekami tego rodzaju opowieści prze-
kazywano sobie ustnie z pokolenia na 
pokolenie przy ognisku – podobnie jest 
dzisiaj, tyle że zamiast ognia mamy świa-
tło projektora.

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił 449 milionów dolarów, 

kosztował 150 milionów.
★ Daniel Craig był pierwszym kandy-

datem do roli � ora, ale zrezygnował. 
★ W ramach przygotowań do roli � ora 

Chris Hemsworth, aby nabrać odpowiedniej 
budowy i masy ciała, odbył sześciomiesięcz-
ny trening na siłowni i stosował dietę złożo-
ną z jajek, kurczaków, warzyw, brązowego 
ryżu, steków i napojów proteinowych.

★ Przygotowanie charakteryzacji Col-
ma Feore, grającego króla Laufey'a, trwało 
aż pięć godzin.

★ Aby postaci Lokiego nadać odpowied-
ni wygląd, Tom Hiddleston przez sześć mie-
sięcy (przed i w trakcie zdjęć do � lmu) po-
zostawał na ścisłej diecie. W celu uzyskania 
wrażenia lekkości podczas walki z masyw-
nym � orem, aktor trenował na skakance, 
biegał po plaży 8 kilometrów dziennie oraz 
ćwiczył brazylijską sztukę walki capoeirę.

★ Reżyser � lmu wyjawił, że sekwencja 
napisów końcowych została oparta na obra-
zach przekazanych przez teleskop Hubble'a, 
a jej powstanie zajęło aż 18 miesięcy.

★ Chris Hemsworth nabrał tyle masy 
mięśniowej, że kostium, który uszyto według 
wymiarów wziętych przed kręceniem � lmu, 
w dniu rozpoczęcia zdjęć był za mały.

★ Christopher Hemsworth urodził się 
11 sierpnia 1983 roku w Australii. Jego brać-
mi są aktorzy, Liam i Luke Hemsworth. Ma 
190 cm wzrostu. Zajmował wysokie miejsca 
w kilku plebiscytach na najseksowniejszych 
mężczyzn. Aktorka Elsa Pataky jest od 
2010 roku jego żoną, maja córkę i chłopców-
-bliźniaków. Jest zapalonym pszczelarzem.Thor 
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Dziecko mistrza
Propozycja filmowa dla wszystkich fanów lekkie-

go i przyjemnego kina! Ubaw po pachy i łzy wzrusze-
nia gwarantowane! 

Joe Kingman (Dwayne Johnson) – to gwiazda 
amerykańskiego footballu i znany ze swojego luź-
nego kawalerskiego życia i potężnego ego mężczy-
zna. Ma wielki, piękny i luksusowo wyposażony 
apartament, w którym mieszka sam, tylko z wier-
nym psem Spike’em. Ma mnóstwo pieniędzy, 

a swój wolny czas spędza głównie w towarzystwie 
atrakcyjnych kobiet. 

Teraz przygotowuje się do ważnego meczu o mi-
strzostwo. Ma już opracowany plan zwycięstwa i nic 
nie jest w stanie powstrzymać go od zdobycia pucha-
ru dla swojej drużyny. Okazuje się jednak, że nawet 
jego życie jest nieprzewidywalne. 

Nieoczekiwanie, tuż przed rozgrywkami do 
mieszkania puka… jego 7-letnia córka, o której 
istnieniu nie miał pojęcia! Dziewczynka wywraca 
wszystko do góry nogami. Wkrótce Joe odkrywa, 
że największym zwycięstwem nie jest trofeum spor-
towe, lecz droga do serca małej dziewczynki... Czy 
Kingman znajdzie sposób na pogodzenie treningów, 
imprez, spotkań towarzyskich i... opieki nad swoją 
uroczą córeczką?

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 148 milionów dolarów, kosztował 

22 miliony.
H Lauren Hashian, w 2007 roku na planie filmu 

poznała Johnsona, ślub wzięli 18 sierpnia 2019 r. na 
Hawajach, po 12 latach bycia razem. Mają dwie córki 
urodzone w 2015 i 2018 roku.

 Plan gry
TV Puls niedziela 17.50

Warren Schmidt ( Jack Nicholson) całe życie 
przepracował w towarzystwie ubezpieczenio-
wym. Po pożegnalnym przyjęciu w pracy, uświa-
damia sobie, że będzie mu trudno odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości. Świeżo upieczony eme-
ryt czuje się bezużyteczny, a jeszcze wiele mógł-
by zdziałać. Po obejrzeniu w telewizji reklamy 
fundacji ratującej afrykańskie dzieci postanawia 
„adoptować” osieroconego chłopca. Na począt-
ku wysyła mu tylko pieniądze, jednak z czasem 
zaczyna wymieniać listy z nieznanym 6-letnim 
Ndugu z Tanzanii. 

Ze swoją jedyną córką Jeannie nie utrzymuje 
bliższych kontaktów, po pogrzebie żony doszło mię-
dzy nimi do sprzeczki i ich drogi się rozeszły. Dziew-
czyna wyjechała z narzeczonym Randallem, który 
nie przypadł ojcu do gustu. Uważa, że jego córkę 
stać na kogoś lepszego, niż zwykłego sprzedawcę  
łóżek wodnych. Frustracja Warrena pogłębia się, gdy 
odkrywa miłosne listy zmarłej żony, Helen. Okazuje 
się, że miała ona romans z ich wspólnym przyjacie-
lem, Rayem.

Postanawia pojechać do córki, by odwieść ją od 
decyzji poślubienia Randalla. W drodze Warren od-
wiedza różne miejsca związane z przeszłością, m.in. 
swój college oraz dom, w którym mieszkał w dzieciń-
stwie. Po wielu perypetiach dociera do Denver, gdzie 
zatrzymuje się u Roberty, matki Randalla (Kathy Ba-
tes).

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 106 milionów dolarów, koszto-

wał 30 milionów.
H Nominacje do Oscara zdobyli Jack Nicholson 

za główną rolę, a za drugoplanową Kathy Bates.
H Nicholson otrzymał Złoty Glob dla najlep-

szego aktora pierwszoplanowego w filmie drama-
tycznym. Odbierając nagrodę, stwierdził: „Jestem 
lekko zdziwiony. Cały czas myślałem, że zrobiliśmy 
komedię”.

H Aktorzy i ekipa zebrali dużą sumę dla praw-
dziwego chłopca, grającego Ndugu, czyli Abdallaha 
Mtulu i przesłała je przez organizację pomagającą 
dzieciom i rodzicom ChildReach.

H Ndugu w języku kiswahili (tak samo jak su-
ahili)znaczy brat, przyjaciel.

Schmidt
TVP2 niedziela 22.55

Austin Powers – agent 
specjalnej troski

Zoom TV piątek 20.00
Komedia kryminalna. Londyn, lata 60. Fotograf 
mody Austin Powers jest brytyjskim tajnym 
agentem. Wsławił się akcjami na Bliskim Wscho-
dzie oraz w Berlinie i jest ulubieńcem kobiet. 
Gdy dowiaduje się, że jego wróg, dr Evil, poddał 
się hibernacji, sam robi to samo. 

Pavarotti
TVP1 sobota 21.35 

Dokumentalny. Ten łobuzerski uśmiech, ten po-
tężny głos. Luciano Pavarotti był wybitnym śpie-
wakiem operowym, a do tego człowiekiem obda-
rzonym wielką energią i charyzmą, prawdziwym 
królem życia. To hołd dla tej ikonicznej postaci.

Ocean’s 8
TVN sobota 21.45

Komedia sensacyjna. Celem Debbie Ocean stała 
się kradzież wartego 150 mln dolarów naszyjni-
ka, który podczas Gali Met będzie miała na sobie 
światowej sławy aktorka Daphne Kluger. Nie jest 
jednak w stanie działać sama.

Dziewczyny na sprzedaż
Metro sobota 22.00

Film akcji. Kiedy płatny zabójca Bradley spotyka 
okrutnego stręczyciela i zdesperowaną kobie-
tę pod jego kontrolą, stara się uratować młodą 
dziewczynę ze szponów brutalnych gangsterów, 
którzy handlują ludźmi. Zostaje wciągnięty 
w niebezpieczną grę.

Był sobie książę
TV Puls niedziela 16.15

Obyczajowy. Susanna rozstała się z chłopakiem. 
Któregoś dnia, jadąc autem, złapała gumę. W wy-
mianie koła pomaga jej nieznajomy. Po jakimś 
czasie spotykają się znowu. Zaczyna między 
nimi iskrzyć. Dziewczyna nie wie jednak, z kim 
ma do czynienia. 

Zabójcze maszyny
TVN7 niedziela 20.00

Sensacyjny. Cywilizacja została zniszczona przez 
kataklizm. Tom walczy o przetrwanie. Spoty-
ka niebezpieczną uciekinierkę, Hester. Dwoje 
młodych ludzi, którzy nigdy nie powinni byli 
się spotkać, stworzy sojusz, który może zmienić 
przyszłość.  

Co 
dalej?



9nasi w świecie

Film idealny 
dla każdego 
kto potrzebuje 
lekkostrawnej 
rozrywki. Barwna 
historia nordyckiego 
boga, który jest 
zmuszony do życia 
wśród ludzi.

Rok 965 naszej ery. Król Asgardu 
Odyn (Anthony Hopkins) i jego armie 
prowadzą wojnę przeciwko Lodowym 
Gigantom, którzy chcą podbić Dziewięć 
Królestw, począwszy od Ziemi. Wojska 
Odyna wychodzą z tej batalii zwycięsko 
odbierając Lodowym Gigantom źródło 
ich mocy: Urnę Przedwiecznej Zimy. 
Otwarta może sprowadzić na każdą kra-
inę niekończący się mróz – streszcza � lm 
Viva.pl.

Ponad tysiąc lat później, syn Odyna 
� or (Chris Hemsworth) przygotowuje 
się do przejęcia władzy w Asgardzie. Cere-
monię niespodziewanie przerywa pojawie-
nie się Lodowych Gigantów. Chcą oni od-
zyskać utraconą Urnę. � or nie zamierza 
odpuścić takiej zniewagi i – pomimo wy-
raźnego sprzeciwu ojca – w towarzystwie 
brata Lokiego (Tom Hiddleston) i kilku 
zaufanych wojowników wyrusza do krainy 

Gigantów. W konsekwencji rozpoczyna na 
nowo wojnę między mieszkańcami Asgar-
du, a lodowym ludem. Oddział syna musi 
ratować przed śmiercią sam Odyn. 

Rozzłoszczony na � ora ojciec od-
biera mu jego boskie moce i wysyła jako 
zwykłego śmiertelnika na Ziemię. Ma tam 
żyć, by nauczyć się pokory. Źródło jego 
mocy – potężny młot Mjollnir – zostaje 
mu odebrany i tra� a za � orem na Zie-
mię. Specjalne zaklęcie sprawia jednak, że 
podnieść go będzie mogła jedynie osoba 
godna posługiwania się Mjollnirem. 

Na ziemi, pozbawiony wszystkich 
swoich boskich atrybutów, � or jako 
dr Donald Blake ma nauczyć się rozwagi 
i posłuszeństwa. Młody bóg poznaje pięk-
ną panią naukowiec, Jane Foster (Natalie 
Portman), za której to sprawą bardzo się 
zmienia. Jane okazuje się również jego 
pierwszą miłością. 

Jednak przeszłość nie daje o sobie 
zapomnieć. Otóż jeden z najbardziej nie-
bezpiecznych czarnych charakterów wy-
syła swoje mroczne siły, aby zaatakowały 
Ziemię. � or nie może biernie czekać na 
rozwój wypadków. Przez przypadek od-
najduje swojego Mjollnira i rozpoczyna 
walkę o zapewnienie ludzkości bezpie-
czeństwa. Ma okazję sprawdzić się w dzia-
łaniu i przekonać się, co oznacza bycie 
superherosem.

Tę niezwykle widowiskową ekraniza-
cję wydanego w 1962 roku komiksu wyre-
żyserował Kenneth Branagh, dotychczas 
specjalizujący się w przenoszeniu na ekran 
dzieł Szekspira. 

„Aby świetnie bawić się na � lmie 
Branagha, trzeba od początku kupić 

obraną przez niego konwencję – pisze 
Łukasz Muszyński na stronie � lmweb. 
Najlepiej wyraża ją scena, w której sze-
ścioro zakutych w zbroje wojowników 
jedzie na koniach po tęczowym moście 
zawieszonym w kosmosie. Nigdy nie sły-
szeliście o większej bzdurze? Ja też, ale 
muszę przyznać, że sam obraz jest od-
jazdowy. W dodatku następuje po nim 
fantastyczna sekwencja potyczki � ora 
i jego ludzi z Gigantami. Gdy bohater 
zaczyna młócić swoim młotem, nikt nie 
powinien czuć się bezpieczny”.

Branagh ma świetną rękę do aktorów. 
Chris Hemsworth w roli � ora jest strza-
łem w dziesiątkę – zmienił lalusiowatego 
blondasa w czystej krwi twardziela, nie 
tworząc przy tym postaci wyciętej z karto-
nu. Tak samo sprawy wyglądają z Odynem 
w wykonaniu sir Anthony’ego Hopkinsa 
– boskość bijąca od odzianego w plasti-
kową zbroję aktora jest niewyobrażalna 
i rozświetla cały � lm. Najlepszy jest jed-
nak Tom Hiddleston jako Loki. To niesa-
mowite jaką wielowymiarową i tragiczna 
postać stworzył. 

Komiksy to nic innego jak współ-
czesna mitologia, a Ken Branagh jest tą 
osobą, która jak nikt inny potra�  inter-
pretować tego rodzaju literaturę. Jest on 
utalentowanym gawędziarzem. Przed 
wiekami tego rodzaju opowieści prze-
kazywano sobie ustnie z pokolenia na 
pokolenie przy ognisku – podobnie jest 
dzisiaj, tyle że zamiast ognia mamy świa-
tło projektora.

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił 449 milionów dolarów, 

kosztował 150 milionów.
★ Daniel Craig był pierwszym kandy-

datem do roli � ora, ale zrezygnował. 
★ W ramach przygotowań do roli � ora 

Chris Hemsworth, aby nabrać odpowiedniej 
budowy i masy ciała, odbył sześciomiesięcz-
ny trening na siłowni i stosował dietę złożo-
ną z jajek, kurczaków, warzyw, brązowego 
ryżu, steków i napojów proteinowych.

★ Przygotowanie charakteryzacji Col-
ma Feore, grającego króla Laufey'a, trwało 
aż pięć godzin.

★ Aby postaci Lokiego nadać odpowied-
ni wygląd, Tom Hiddleston przez sześć mie-
sięcy (przed i w trakcie zdjęć do � lmu) po-
zostawał na ścisłej diecie. W celu uzyskania 
wrażenia lekkości podczas walki z masyw-
nym � orem, aktor trenował na skakance, 
biegał po plaży 8 kilometrów dziennie oraz 
ćwiczył brazylijską sztukę walki capoeirę.

★ Reżyser � lmu wyjawił, że sekwencja 
napisów końcowych została oparta na obra-
zach przekazanych przez teleskop Hubble'a, 
a jej powstanie zajęło aż 18 miesięcy.

★ Chris Hemsworth nabrał tyle masy 
mięśniowej, że kostium, który uszyto według 
wymiarów wziętych przed kręceniem � lmu, 
w dniu rozpoczęcia zdjęć był za mały.

★ Christopher Hemsworth urodził się 
11 sierpnia 1983 roku w Australii. Jego brać-
mi są aktorzy, Liam i Luke Hemsworth. Ma 
190 cm wzrostu. Zajmował wysokie miejsca 
w kilku plebiscytach na najseksowniejszych 
mężczyzn. Aktorka Elsa Pataky jest od 
2010 roku jego żoną, maja córkę i chłopców-
-bliźniaków. Jest zapalonym pszczelarzem.Thor 
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Dziecko mistrza
Propozycja filmowa dla wszystkich fanów lekkie-

go i przyjemnego kina! Ubaw po pachy i łzy wzrusze-
nia gwarantowane! 

Joe Kingman (Dwayne Johnson) – to gwiazda 
amerykańskiego footballu i znany ze swojego luź-
nego kawalerskiego życia i potężnego ego mężczy-
zna. Ma wielki, piękny i luksusowo wyposażony 
apartament, w którym mieszka sam, tylko z wier-
nym psem Spike’em. Ma mnóstwo pieniędzy, 

a swój wolny czas spędza głównie w towarzystwie 
atrakcyjnych kobiet. 

Teraz przygotowuje się do ważnego meczu o mi-
strzostwo. Ma już opracowany plan zwycięstwa i nic 
nie jest w stanie powstrzymać go od zdobycia pucha-
ru dla swojej drużyny. Okazuje się jednak, że nawet 
jego życie jest nieprzewidywalne. 

Nieoczekiwanie, tuż przed rozgrywkami do 
mieszkania puka… jego 7-letnia córka, o której 
istnieniu nie miał pojęcia! Dziewczynka wywraca 
wszystko do góry nogami. Wkrótce Joe odkrywa, 
że największym zwycięstwem nie jest trofeum spor-
towe, lecz droga do serca małej dziewczynki... Czy 
Kingman znajdzie sposób na pogodzenie treningów, 
imprez, spotkań towarzyskich i... opieki nad swoją 
uroczą córeczką?

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 148 milionów dolarów, kosztował 

22 miliony.
H Lauren Hashian, w 2007 roku na planie filmu 

poznała Johnsona, ślub wzięli 18 sierpnia 2019 r. na 
Hawajach, po 12 latach bycia razem. Mają dwie córki 
urodzone w 2015 i 2018 roku.

 Plan gry
TV Puls niedziela 17.50

Warren Schmidt ( Jack Nicholson) całe życie 
przepracował w towarzystwie ubezpieczenio-
wym. Po pożegnalnym przyjęciu w pracy, uświa-
damia sobie, że będzie mu trudno odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości. Świeżo upieczony eme-
ryt czuje się bezużyteczny, a jeszcze wiele mógł-
by zdziałać. Po obejrzeniu w telewizji reklamy 
fundacji ratującej afrykańskie dzieci postanawia 
„adoptować” osieroconego chłopca. Na począt-
ku wysyła mu tylko pieniądze, jednak z czasem 
zaczyna wymieniać listy z nieznanym 6-letnim 
Ndugu z Tanzanii. 

Ze swoją jedyną córką Jeannie nie utrzymuje 
bliższych kontaktów, po pogrzebie żony doszło mię-
dzy nimi do sprzeczki i ich drogi się rozeszły. Dziew-
czyna wyjechała z narzeczonym Randallem, który 
nie przypadł ojcu do gustu. Uważa, że jego córkę 
stać na kogoś lepszego, niż zwykłego sprzedawcę  
łóżek wodnych. Frustracja Warrena pogłębia się, gdy 
odkrywa miłosne listy zmarłej żony, Helen. Okazuje 
się, że miała ona romans z ich wspólnym przyjacie-
lem, Rayem.

Postanawia pojechać do córki, by odwieść ją od 
decyzji poślubienia Randalla. W drodze Warren od-
wiedza różne miejsca związane z przeszłością, m.in. 
swój college oraz dom, w którym mieszkał w dzieciń-
stwie. Po wielu perypetiach dociera do Denver, gdzie 
zatrzymuje się u Roberty, matki Randalla (Kathy Ba-
tes).

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 106 milionów dolarów, koszto-

wał 30 milionów.
H Nominacje do Oscara zdobyli Jack Nicholson 

za główną rolę, a za drugoplanową Kathy Bates.
H Nicholson otrzymał Złoty Glob dla najlep-

szego aktora pierwszoplanowego w filmie drama-
tycznym. Odbierając nagrodę, stwierdził: „Jestem 
lekko zdziwiony. Cały czas myślałem, że zrobiliśmy 
komedię”.

H Aktorzy i ekipa zebrali dużą sumę dla praw-
dziwego chłopca, grającego Ndugu, czyli Abdallaha 
Mtulu i przesłała je przez organizację pomagającą 
dzieciom i rodzicom ChildReach.

H Ndugu w języku kiswahili (tak samo jak su-
ahili)znaczy brat, przyjaciel.

Schmidt
TVP2 niedziela 22.55

Austin Powers – agent 
specjalnej troski

Zoom TV piątek 20.00
Komedia kryminalna. Londyn, lata 60. Fotograf 
mody Austin Powers jest brytyjskim tajnym 
agentem. Wsławił się akcjami na Bliskim Wscho-
dzie oraz w Berlinie i jest ulubieńcem kobiet. 
Gdy dowiaduje się, że jego wróg, dr Evil, poddał 
się hibernacji, sam robi to samo. 

Pavarotti
TVP1 sobota 21.35 

Dokumentalny. Ten łobuzerski uśmiech, ten po-
tężny głos. Luciano Pavarotti był wybitnym śpie-
wakiem operowym, a do tego człowiekiem obda-
rzonym wielką energią i charyzmą, prawdziwym 
królem życia. To hołd dla tej ikonicznej postaci.

Ocean’s 8
TVN sobota 21.45

Komedia sensacyjna. Celem Debbie Ocean stała 
się kradzież wartego 150 mln dolarów naszyjni-
ka, który podczas Gali Met będzie miała na sobie 
światowej sławy aktorka Daphne Kluger. Nie jest 
jednak w stanie działać sama.

Dziewczyny na sprzedaż
Metro sobota 22.00

Film akcji. Kiedy płatny zabójca Bradley spotyka 
okrutnego stręczyciela i zdesperowaną kobie-
tę pod jego kontrolą, stara się uratować młodą 
dziewczynę ze szponów brutalnych gangsterów, 
którzy handlują ludźmi. Zostaje wciągnięty 
w niebezpieczną grę.

Był sobie książę
TV Puls niedziela 16.15

Obyczajowy. Susanna rozstała się z chłopakiem. 
Któregoś dnia, jadąc autem, złapała gumę. W wy-
mianie koła pomaga jej nieznajomy. Po jakimś 
czasie spotykają się znowu. Zaczyna między 
nimi iskrzyć. Dziewczyna nie wie jednak, z kim 
ma do czynienia. 

Zabójcze maszyny
TVN7 niedziela 20.00

Sensacyjny. Cywilizacja została zniszczona przez 
kataklizm. Tom walczy o przetrwanie. Spoty-
ka niebezpieczną uciekinierkę, Hester. Dwoje 
młodych ludzi, którzy nigdy nie powinni byli 
się spotkać, stworzy sojusz, który może zmienić 
przyszłość.  

Co 
dalej?



10 www.narew.infoSrebrni

Na przeznaczoną do skolonizowania odległą pla-
netę zostaje wysłana misja kosmiczna. Boha-
terem jest mechanik, który ma odbyć mającą 

trwać 120 lat podróż. Niestety coś idzie nie tak w procesie 
hibernacji i Jim budzi się o 100 lat za wcześnie, mając do 
towarzystwa tylko roboty i androidy. 

Po jakimś czasie postanawia obudzić z hibernacji po-
dróżującą z nim piękną dziennikarkę Aurorę. Zakochują się 
w sobie, ale muszą stawić czoła problemom z funkcjonowa-
niem statku i konsekwencjom wybudzenia Aurory. Odkry-
wają, że ich statek kosmiczny znajduje się w śmiertelnym 
niebezpieczeństwie. Okaże się, czy uda im się wyjść z opresji.

Film broni się dzięki obsadzie. Jennifer Lawrence 
i Chris Pratt są nie tylko niezłymi aktorami, ale stanowią 
też wdzięczny, obdarzony naturalną chemią duet. Świet-
nie wypada zwłaszcza on jako zawadiaka skrywający bo-
lesną tajemnicę z przeszłości. Przed kamerą parę gwiazd 
dzielnie wspiera Michael Sheen jako szarmancki barman-
-android Arthur. Obserwowanie całej trójki dostarcza 
sporej przyjemności .

Pewnie nie wiesz...
H Chris Pratt otrzymał gażę w wysokości 12 milionów 

dolarów, Jennifer Lawrence – 20 milionów dolarów.
H Jennifer Lawrence dopiero po dużej dawce alkoholu 

odważyła sie nakręcić scenę seksu z Chrisem Prattem.

Pasażerowie 
Nowa TV piątek 22.50, sobota 21.00

Pasażerowie

Obudzeni

22 kule

Opowieść  
o zemście

Czy da się uciec od przeszłości? 
To zaskakująca historia emerytowa-

nego gangstera, który przysiągł zemstę na 
swoich oprawcach. W roli głównej – Jean 
Reno! 

Charly Mattei ma bogatą kryminalną 
przeszłość. Pewnego dnia postanawia ze-
rwać z półświatkiem, całkowicie poświę-
cić się rodzinie i żyć spokojnie u boku 
żony i dzieci. Od tej trudnej decyzji minę-
ły już ponad 3 lata. Niestety pewnego dnia 

sielanka się kończy, a przeszłość go dopa-
da. Kiedy Mattei parkuje na podziemnym 
parkingu, niespodziewanie atakują go za-
maskowani przestępcy… 

Mężczyzna budzi się z dwudzie-
stoma dwiema kulami w ciele. Cudem 
udaje mu się przeżyć. Postanawia dowie-
dzieć się, komu zależy na jego śmierci 
i zemścić się za doznane krzywdy. Wśród 
podejrzanych jest jego dawny przyjaciel, 
Tony Zacchia.

Opowiedzianą w filmie historię zain-
spirowały prawdziwe wydarzenia: woj-
na gangów, która toczyła się we Francji 
w latach 70. pomiędzy ludźmi Jacquesa 
Imberta (znaleziono go z 22 kulami w cie-
le, ale – podobnie jak Charly – przeżył) 
i Tany’ego Zampy. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 22 miliony dolarów, 

kosztował 18 milionów.
H Pomimo tego, że bohaterowie są 

przyjaciółmi od młodości, a więc są w tym 
samym wieku, aktor Jean Reno jest o po-
nad 15 lat starszy od swojego partnera, 
Kada Merada. 

H Kad Merad jest komikiem, po raz 
pierwszy wystąpił w roli czarnego cha-
rakteru (bezwzględny szef mafii, Tony 
Zacchia).

22 kule
TV Puls 

piątek 20.00

Epidemia strachu

Świat  
przed zagładą

Nieznany wirus, rozprzestrzeniający się w błyska-
wicznym tempie, atakuje Ziemię, siejąc grozę i śmierć.

Mieszkańcy Ziemi stają przed ogromnym wyzwa-
niem. Planetę ogarnia pandemia śmiertelnego wirusa, 
który rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. 
Wybucha panika. Ludzie zaczynają masowo umierać 
i nikt nie wie, jak temu zaradzić. Lekarze i naukowcy 
gorączkowo próbują znaleźć lekarstwo. Zadanie jest 
jednak niezwykle trudne, a tymczasem świat pogrąża 
się w coraz większym chaosie. Czy bohaterom uda się 
ocalić ludzkość przed zagładą? 

Wielowątkowy thriller o tajemniczej epidemii. 
Film wyróżnia się na tle innych tego typu obrazów 
realizmem i powściągliwością. Reżyser z umiarem ko-
rzysta z efektów specjalnych, stroni od histerii i pato-
su, sugestywnie buduje klimat zagrożenia. Interesuje 
go nie tyle epatowanie widzów grozą, ile wiarygodne 
przedstawienie tego, co może się wydarzyć, gdyby na 
świecie naprawdę doszło do wybuchu pandemii. 

Przedstawiono wiele różnych punktów widzenia 
na katastrofę – zwykłych ludzi, których paraliżuje 
strach, naukowców, wojsko starające się zapanować 
nad chaosem, ale i umocnić swą pozycję, koncerny far-
maceutyczne zbijające kokosy na naiwnych. Oprócz 
tego znajdziemy też i obowiązkowe zamieszki, wątek 
walczącego o przeżycie ojca i córki, pojawi się nawet 
w tle wątek ekoterroryzmu. 

W filmie wystąpiła plejada gwiazd światowego 
kina, wśród nich: Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, 
Matt Damon, Marion Cotillard, Laurence Fishburne 
i Jude Law.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 135,5 miliona dolarów, kosztował 60 

milionów.
H Wybuch epidemii COVID-19 wiosną 2020 r. 

wywołał ponowne zainteresowanie tym filmem, jest na 
szczycie oglądalności w internecie. 

H Większość głównych aktorów dostała niewielkie 
stawki za udział w filmie. Gwyneth Paltrow pracowała 
w zasadzie za darmo i nakręciła swoje sceny w niecałe  
3 dni.

Epidemia strachu
TVN niedziela 22.30
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W pojedynkę idzie się szybciej, ale razem zaj-
dzie się dalej. Kierując się tą myślą, rady se-
niorów wymieniają się dobrymi praktykami, 
wspólnie starają się rozwiązywać problemy 
w działalności, a także reagować na potrzeby 
środowiska osób starszych. 

Spotkanie inicjujące współpracę 
Rad Seniorów z Łomży i Ostrołęki mia-
ło miejsce w grudniu 2019 r. w Łomży. 
Po przerwie związanej z pandemią rady 
spotkały się ponownie, najpierw na Se-
nioradzie w Łomży (15 września 2021 
r.), a następnie w Ostrołę-
ce (28 września 2021 r.). 
Łomżyńskie doświadcze-
nia związane z organizacją 
Seniorady Rada Seniorów 
z Ostrołęki wykorzysta przy 
podobnej inicjatywie w ich 
mieście. Spotkanie w Ostro-
łęce zaowocowało podję-
ciem wspólnego stanowiska 
dotyczącego aktywnego włą-
czenia się w działania zmie-
rzające do wprowadzenia 
zmian w ustawach samorzą-
dowych w zakresie rad se-
niorów oraz zmian w ustawie 
o osobach starszych.

Dzięki projektowi realizowanemu 
przez Stowarzyszenie Szukamy Polski 
z Białegostoku, Łomżyńska Rada Se-
niorów nawiązała współpracę z Miejską 
Radą Seniorów w Sejnach i Radą Se-
niorów Gminy Choroszcz, które gościły 
w Łomży 20 i 29 września. 

Spotkania były przede wszystkim 
okazją do prezentacji najważniejszych 
inicjatyw rad, do wymiany doświadczeń 
w działalności i omówienia problemów 

wspólnych dla środowisk senioralnych, 
ale także – do poznania historii naszej 
miejscowości. Dzięki uprzejmości łom-
żyńskiego przewodnika Wojciecha Win-
ko goście z Sejn i Choroszczy odbyli wy-
cieczkę po centrum Łomży.  

W trakcie wszystkich spotkań poru-
szano ważne dla rad i seniorów tematy:

• współpracy rad seniorów na szczeblu 
regionalnym (woj. podlaskie – Ośrodek 
Wspierania Podlaskich Rad Seniorów) 

i krajowym (Ogólnopolskie Porozumie-
nie o Współpracy Rad Seniorów, Obywa-
telski Parlament Seniorów),

• współpracy rad z władzami lokalny-
mi,

• korzyści ze współpracy rad senio-
rów,

• problemów związanych z działal-
nością rad (w tym w szczególności brak 
podstaw prawnych finansowania działal-
ności statutowej),

• niewłaściwego postrzegania przez 
społeczeństwo roli rad seniorów,

• sytuacji osób starszych wynikającej 
z bieżącej i przyszłej demografii,

• potrzeb środowisk senioralnych – 
zdrowie, sytuacja ekonomiczna, aktyw-
ność społeczna,

• polityki rządu i samorządów doty-
czącej osób starszych,

• wizerunku osób starszych.
Wymiana doświadczeń, poszerzanie 

wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań 
i pomysłów służy wzmocnieniu rad i po-
zwala na efektywną realizację celów sta-
tutowych. W działalności rad ważne jest 
wypracowywanie standardów współpra-
cy z samorządem, instytucjami i orga-
nizacjami pozarządowymi. Istotne jest 
także wprowadzanie nowych rozwiązań 
dla osób starszych, promocja aktywnych 
postaw wśród seniorów, lobbowanie na 
rzecz systemowych rozwiązań podnoszą-
cych jakość życia seniorów, rzecznictwo 
interesów seniorów, wzmacnianie komu-
nikacji i integracji międzypokoleniowej, 
wzajemne wsparcie oraz wzrost roli rad 
w środowisku lokalnym.

Spotkania rad seniorów odbyły się 
dzięki wsparciu władz Łomży i Ostrołęki 
oraz Stowarzyszenia Szukamy Polski.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA
Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów

Drodzy 

wychowawczy, 

pedagodzy, 

nauczyciele, 

pracownicy 

oświaty

Słowo miłość - za ich troski, 
Słowo wdzięczność - za ich trud.
Dar to skromny, dar uczniowski,
Wyśpiewany z serc jak z nut...
 Na niebie jasno świeci słońce, na dwo-

rze jesień w krasie swej. Październik   zło-
tem dziś powitał  Nauczyciela Dzień.

14 października obchodzony jest 
Dzień Edukacji Narodowej potocznie zwa-
ny Dniem Nauczyciela. To święto wycho-
wawców, pedagogów, nauczycieli przed-
szkolnych oraz wszystkich pracowników 
oświaty.

Obchodzony jest w rocznicę powsta-
nia w 1773 roku Komisji Edukacji Naro-
dowej. Dzięki królowi Stanisławowi Po-
niatowskiemu została utworzona Komisja 
Edukacji , która zajęła się reformowaniem 
szkolnictwa w Polsce. W roku 1957  rozpo-
częła się historia obchodzenia Dnia Edu-
kacji Narodowej. W roku 1972 wprowa-
dzono Dzień Nauczyciela, jednak rok 1982 
przywrócił pierwotną nazwę. W szkołach  
,placówkach oświatowych oraz w sekcjach 
emerytów nauczycieli odbywają się akade-
mie, spotkania .W tym dniu nauczyciele za 
swoją pracę otrzymują odznaczenia, nagro-
dy. W tym roku ze względu na pandemię 
wszystkim nauczycielom, wychowawcom, 
pedagogom ślemy szczególne podziękowa-
nia za trud i wytrwałość w przekazywanie 
wiedzy. Dziękujemy za wszystkie starania, 
które wkładacie w wychowanie i edukację 
dzieci i młodzieży.

Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni 
młodych ludzi mądrymi i szlachetnymi. 
W Dniu Nauczyciela składamy Wam naj-
serdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, 
cierpliwości, wytrwałości i wiele sukce-
sów zawodowych. O swoich seniorach 
nauczycielach pamięta   Oddział Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Za lata pracy 
i przynależność do ZNP przygotował bar-
dzo miłe niespodzianki, które zostaną wrę-
czone na uroczystym spotkaniu. Pamięta-
my o tych, którzy nie mogą uczestniczyć 
w uroczystościach. Im osobiście zanosimy 
życzenia i skromne upominki.

 Miłym Paniom i Panom składamy naj-
serdeczniejsze życzenia z głębi serc płynące 
. Niechaj kłopoty znikną, niechaj zdrowie 
dopisze, a szczęście się przędzie. Wszystko 
co piękne i wymarzone niech w Waszym 
życiu będzie spełnione. 

MARIA ROMANOWSKA 

Rady seniorów współpracują
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Autobus zielony z napisem Wileński 
mknie z Łomży przez pół Polski do 
Lublina, Kazimierza, Sandomierza 
i Nałęczowa. Mija wioski, 
miasteczka, a my podziwiamy 
piękne widoki i krajobrazy. Pan 
Michał zna doskonale trasę i wiezie 
nas seniorów bardzo ostrożnie 
i z wielkim skupieniem. 

Piękną i wymarzoną wyciecz-
kę zawdzięczamy paniom Marcie 
i Uli z Klubu Seniora przy MOPS 
w Łomży. Po kilkugodzinnej po-
dróży mamy trzydzieści minut 
postoju. Nasze kierowniczki ser-
wują kawę, herbatę oraz słodkie 
bułeczki, za co im dziękujemy. 
Ruszamy w dalszą drogę. W Lu-
blinie czeka na nas przewodnicz-
ka, która oprowadza nas po cie-
kawych zakątkach tego miasta. 
Lublin to miasto położone na 
wschodniej części kraju. Pani 
przewodnik prowadzi nas na 
Stare Miasto na terenie, którego 
znajdują się liczne zabytki i punk-
ty widokowe, pięknie zdobio-
ne kamieniczki oraz sąsiadują-
ce z nim Wzgórze Zamkowe. Na 
szczycie stoi zamek - negotycka 
budowla powstała w dziewiętna-
stym wieku. Stojąca na dziedziń-
cu wieża to pierwszy murowany 
obiekt wzniesiony na tym wzgó-
rzu. Dziś jest punktem widoko-
wym. Na zamku są trzy atrakcje: 
wystawa muzealna, którą zwie-

dziliśmy, kaplica Św. Trójcy oraz 
wieża zamkowa z punktem wido-
kowym - Donżon.

Na rynku znajdują się zabyt-
kowe kamienice stanowiące ser-
ce historycznego Lublina. Cha-
rakterystyczny żółty budynek 
to dawny Stary Ratusz, w któ-
rym mieścił się Trybunał Głów-
ny Koronny. W nim odbywały 
się sprawy sądowe szlachty ma-
łopolskiej. Jak głosi legenda, to 
tu miał się odbyć sąd diabelski 
z odbiciem czarnej łapy na sto-
le. Następnie zwiedzamy kate-
drę, zwracamy uwagę na ołtarz 
główny i malowidła. Spacerując 
w stronę Bramy Grodzkiej mija-
my Bramę Żydowską, oglądamy 
kamieniczki z graffiti Andrzeja 
Kota. Po godzinnej przerwie na 
odpoczynek i zakupy pamiątek 
wracamy do hotelu w Poniato-
wej na obiadokolację i odpoczy-
nek.

Następnego dnia wyrusza-
my do Kazimierza Dolnego. Pani 
Dorota Szczuka jest naszym prze-
wodnikiem po Kazimierzu. Pro-
wadzi nas do centralnego punktu 
miasta jakim jest średniowieczny 
rynek. Pokazuje nam dwie części: 
starszą leżącą wyżej przy koście-
le farnym oraz nowszą i większą 
położoną niżej. W środku niższej 
stoi studnia z dachem krytym 
gontem. Stanowi ona symbol 
miasta. Druga studnia znajduje 
się w południowo-wschodnim 
rogu placu. Podczas zwiedza-
nia rynku nie możemy przegapić 
psa Werniksa - to był pies kundel 
uliczny. Nasi wycieczkowicze ro-
bią sobie z nim zdjęcia i głaszczą 
po nosku licząc, że przyniesie im 
szczęście. Po zwiedzeniu kościo-
ła farnego Św. Jana Chrzciciela 
wspinamy się w górę i zwiedzamy 
zespół zamkowy i ruiny zamku. 
Wchodzimy na taras widokowy, 
z którego podziwiamy panora-
mę Kazimierza. Następnie wspi-
namy się na Górę Trzech Krzyży. 
Jest to punkt widokowy na stare 
miasto. Pagórek ma 190 m.n.p.m. 

Znajduje się 90 m. nad pozio-
mem rynku. Trzy krzyże przypo-
minają o cudownym uleczeniu 
mieszkańców z morowej zarazy 
na początku osiemnastego wie-
ku. Była wzmianka o żydowskim 
cmentarzu i ścianie płaczu. 

Po tak wyczerpującej wę-
drówce czas na odpoczynek, 
kawkę, herbatkę i zakup upo-
minków. Renia pamięta o swo-
ich koleżankach z zespołu Ma-
ryna i kupuje czerwone korale 
,,niczym jarzębina''. Po przerwie 
udajemy się na Bulwary Wiśla-
ne. Płyniemy statkiem po naszej 
ukochanej Wiśle. Podziwiamy 
piękne krajobrazy, a po powro-
cie do hotelu czeka nas bardzo 
miła niespodzianka - wieczorek 
integracyjny z dobrym jedzon-
kiem i tańcami przy skocznej 
muzyce. Dziękujemy Uli i Mar-
cie za zapewnienie nam tak mi-
łych chwil.

Trzeciego dnia jesteśmy 
w Sandomierzu. Położony nad 
brzegiem Wisły - wybudowany 
został na siedmiu wzgórzach. Pani 
Elżbieta Kulita prowadzi nas Wą-
wozem Św. Jadwigi, który ma oko-
ło 400 m. długości. Jest bardzo 
malowniczy. Ze ścian wystają po-
kręcone w różne strony korzenie 
drzew. Przy kościele Św. Jakuba 
znajduje się winnica. Dominika-
nie uprawiają winogrona i produ-
kują wina do celów liturgicznych 
i na sprzedaż. Zwiedzamy katedrę, 
podziwiamy jej wystrój i krętymi 
schodami wracamy na rynek. Idąc 
od Bramy Opatowskiej wchodzi-
my na spadzisty rynek. Przed Ra-
tuszem stoi figurka Matki Boskiej 
i studnia miejska. W południowo-
-zachodnim rogu stoi ogromna 
kotwica z łańcuchem skierowa-
nym ku górze zwana Zakotwicze-
niem Nieba. Przecież w Sando-
mierzu kręcony jest film Ojciec 
Mateusz. Idziemy więc jego śla-
dami do Muzeum - Świat Ojca 
Mateusz. Na powierzchni 300 
metrów kwadratowych utworzo-
no wystawę, która oddaje wiernie 
klimat serialu. Znajdują się figu-
ry woskowe aktorów odtwarza-
jących główne role. Chętni robią 
z nimi zdjęcia i kupują pamiątki. 
Po godzinnej przerwie i samo-
dzielnym zwiedzaniu Sandomie-
rza wracamy na zasłużony obiad 
i odpoczynek, oczywiście do ho-
telu w Poniatowej.

Nałęczów to ostatnie miej-
sce naszej wycieczki. Pani Marta 
Kempisty prowadzi nas do ka-

plicy Karola Boromeusza. Nałę-
czów to miasto uzdrowiskowe, 
słynące z wód leczniczych, usy-
tuowane wśród wąwozów les-
sowych. Ciekawostką jest to, że 
bywały i tworzyły je takie osobo-
wości jak:  Bolesław Prus, Stefan 
Żeromski, Jan Paderewski czy 
Henryk Sienkiewicz. Pracownia 
Żeromskiego jest w stylu zako-
piańskim. Znajduje się tu Mu-
zeum Biograficzno – Literackie. 
Żeromski napisał tu wiele swo-
ich dzieł. Nieopodal znajduje się 
Mauzoleum Adama, jedynego 
syna pisarza. Przy ławeczce Bo-
lesława Prusa chętni robią sobie 
zdjęcia. Bardzo ciekawym miej-
scem w parku Zdrojowym jest 
domek, w którym znajduje się 
pijalnia wód mineralnych połą-
czona z palmiarnią oraz pijalnią 
czekolady wedlowskiej. Są trzy 
ujęcia wody źródlanej: Miłość, 
Barbara oraz Celiński. Na środku 
stawu w Parku Zdrojowym znaj-
duje się sztuczna wyspa zwana 
,,Wyspą Miłości''. Po godzinnym 
odpoczynku i udanych zakupach 
wracamy do hotelu na zasłużo-
ny posiłek. Po czterech dniach 
wspaniałej wędrówki i zwiedze-
niu ciekawych miejsc wracamy 
do naszej ukochanej Łomży.

Bardzo dziękujemy naszym 
organizatorkom pani Marcie 
i pani Uli za tak wspaniałą i atrak-
cyjną wycieczkę. Czekamy na 
następną. Panu Michałowi za 
szczęśliwą i bezpieczną jazdę.  
Dziękujemy!

MARIA ROMANOWSKA 

Hej 

wycieczka! 
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W godzinach porannych 2 października rozpo-
częła się autokarowa pielgrzymka Seniorów do 
Duchowej Stolicy Polski – Częstochowy. Piel-
grzymkę  zorganizowała niestrudzona, pełna 
kreatywności i empatii do ludzi koleżanka Ja-
dwiga Kruczewska, a wspierała Ją pełna humo-
ru Ula Dymek. Podczas podróży nie brakowało 
modlitwy, śpiewu i budowania wzajemnych 
relacji. Zarówno podróż, jak i sam pobyt w Czę-
stochowie przeżyliśmy we wspaniałej, pełnej 
życzliwości i miłości atmosferze. 

Drogę do naszej Matki urozmaicił 
nam krótki postój na poczęstunek zafun-

dowany przez sponsorów oraz przysta-
nek w sanktuarium w Gidlach. Świąty-
nia ta słynie z cudownego obrazu Matki 
Bożej, który został znaleziony w XIV w. 
przez rolnika orzącego ziemię. Do Czę-
stochowy dotarliśmy około godziny 
17.00.  Mniej strudzeni pątnicy uczest-
niczyli w koncercie dla amazonek w Fil-
harmonii Częstochowskiej. Pozostali po 
obiedzie podążyli do tronu Matki Bożej, 
by wypraszać łaski dla siebie i swoich bli-
skich. Następnego dnia, w sobotę, przez 
przypadek (chociaż mówią, że przypad-

ki są tylko w gramatyce), trafiliśmy na 
Mszę Świętą odprawianą przez łomżyń-
skiego biskupa Janusza Stepnowskiego 
w intencji polskich prawników. Uczest-
niczyliśmy też w trzech Mszach Świętych 
celebrowanych przez biskupa seniora 
Antoniego Długosza na wałach. Byliśmy 
świadkami nowej ewangelizacji. Modlili-
śmy się śpiewając i tańcząc. 

Niewątpliwie pielgrzymki wzbogacają 
nas i pomagają wzrastać duchowo. Tu cią-
gle uczymy się miłości i dobroci. A miłość 
potrzebna jest każdemu, zarówno w życiu 

rodzinnym, jak i społecznym. To uczucie 
wszystkich jednoczy i ubogaca. 

Na pielgrzymce doświadczaliśmy mi-
łości na każdym kroku. Wszędzie była 
życzliwość, wzajemne wspieranie się, 
wzajemna modlitwa, pomoc materialna 
potrzebującym, szacunek i dobre słowo. 
Wszyscy jesteśmy bogatsi o nowe ducho-
we przeżycia. Jest to bardzo ważne w obec-
nych czasach, w których potęguje się kry-
zys miłości. 

GRAŻYNA WĄDOŁOWSKA

W nowej siedzibie Klubu Seniora 
MOPS w Łomży przy ulicy Nowogrodz-
kiej 7A, w dniu 8 października gościli-
śmy kapelę Miód na Serce, która po-
prowadziła warsztaty śpiewacze dla 
zespołu Maryna. Spotkanie odbyło się 
w ramach projektu „Gwara kurpiow-
ska – język miłości”. Organizatorem 
przedsięwzięcia jest Fundacja „L” 
z Łomży. Projekt dofinansował Urząd 
Marszałkowski Województwa Podla-
skiego.

Zespół Maryna od kilku lat 
interesuje się folklorem kurpiow-
skim, poznaje zwyczaje i obrzę-
dy Kurpiów. Ma w swoim reper-
tuarze, między innymi, pieśni 
kurpiowskie, które śpiewa gwa-
rą. W swojej pracy z zespołem 
korzystam z opracowań Adama 
Chętnika i ks. Władysława Skier-
kowskiego, którzy przyczynili się 
do uratowania od zapomnienia 

bogatego dziedzictwa kultury 
duchowej ludu kurpiowskiego. 
Stale doskonalimy swoje umie-
jętności i chętnie korzystamy 
z możliwości podejmowania no-
wych wyzwań. Wychodząc z za-
łożenia, że nauki nigdy za wiele 
i nie jest na nią  nigdy za późno, 
chętnie skorzystaliśmy z propo-
zycji warsztatów śpiewaczych. 
Nie wszyscy członkowie, z róż-
nych względów, mogli w nich 
uczestniczyć ale większość wzię-
ła udział. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni, 
ponieważ nauczyliśmy się pieśni, 
których nie znaliśmy wcześniej 
i posłuchaliśmy gry zespołu Miód 
na Serce. Szczególne zainteresowa-
nie wzbudziła lira korbowa, której 
seniorzy nie znali i nie słyszeli jej 
brzmienia. Ja miałam okazję „od-
kurzyć” swoją harmonię pedałową, 
na której nie grałam od ponad roku.

To było bardzo sympatyczne 
i efektywne spotkanie dla obu 
stron.

Zaprosiłam naszych gości, 
aby odwiedzili nas i dali koncert  
w naszym klubie dla wszystkich 
seniorów. Zaproszenie  przyjęte 
– termin do uzgodnienia. 

DANUTA WAŚKO

Pielgrzymowanie w miłości

Kurpiowskie granie i śpiewanie
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Wiemy kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Znamy 
rzeczywistość, w której żyjemy. Nie chcemy 
żyć w fikcji i cierpieniu. Chcemy czuć się wolni, 
nie żyć w samotności. Chcemy się rozpędzać 
w naszym działaniu. Nie chcemy stawiania 
nam szlabanów.

Stwierdzamy obojętność, która jest 
procesem narastającym. Ludzi aktywnych  
jest coraz mniej. Nasza sytuacja ekono-
miczna to czas galopującej inflacji. Praw-
dziwa cena inflacji  „jest dobra dla starszych 
ludzi, bo za te same pieniądze, mają mniej 
zakupów do dźwigania”. Przeżywamy naj-
wyższy wzrost cen od 20. lat. Wzrost ten na 
niektóre wyroby i usługi jak chleb pszenno-
-żytni 13,4%,  energii elektrycznej dla go-
spodarstw domowych 14,0%, gaz ziemny 
21,0%.

Emerytów czekają zmiany związane 
z „Polskim Ładem”, który przegłosował 
sejm.  Emeryci dziś ze świadczeniem poni-
żej 4700,00 zł brutto zyskają.  Wzrost eme-

rytur w 2022 r.: brutto 1200,00 zł – 1262,00 
zł , wzrost 62,00 zł;  6000,00 zł – 6336,00 
zł, wzrost 336,00 zł. Jest to rewaloryzacja za 
wzrost kosztów utrzymania. Brak równego 
dostępu do leczenia i rehabilitacji.

Jako konsumenci dostrzegamy wyż-
szy wzrost cen niż ten podawany ze staty-
styk. Sytuacja jest trudna. W związku ze 
wzrostem kosztów utrzymania mieszkań, 
staramy się oszczędzać na podstawowych 
produktach, ponieważ w strukturze do-
mowego budżetu żywność stanowi główną 
pozycję.

Producenci nie mają poduszki finan-
sowej i całą daninę przerzucili na konsu-
menta. Inflacja zapędziła rząd w ślepy za-
ułek.  W tak trudnych czasach  rząd nakłada 
nowe obciążenie, jak podatek cukrowy. 
Rząd musi skorygować poziom przyszło-
rocznej  waloryzacji emerytur. Drama-
tycznie przybywa „biedaemerytur”.  365 
tysięcy emerytów w tej chwili otrzymuje 
niższe świadczenie niż emerytura minimal-
na. Rząd dla złagodzenia skutków inflacyj-
nych, wprowadza co roku dodatkową 13.  

i 14. emeryturę.  To nie jest rozwiązanie 
systemowe.  Jeszcze bardziej psuje system 
emerytalny. Nie da się w nieskończoność 
z pieniędzy pracujących dopłacać około 20 
mld zł rocznie do niepracujących. W tym 
również dla osób otrzymujących wysokie 
świadczenia emerytalne. Również rewalo-
ryzacja świadczeń z racji wzrostu kosztów 
utrzymania wymaga zmian.

Prawo do emerytury powinno być 
ograniczone warunkiem posiadania mini-
malnego stażu pracy lub być kwestią uzbie-
rania określonego minimalnego kapitału 
emerytalnego.  Należy absolutnie zmienić 
prawo.

Drugim, bardzo ważnym elementem 
w naszym życiu, to brak równego dostę-
pu do ochrony zdrowia.  Życie ludzkie jest 
najważniejsze. Umieralność rośnie.  Należy 
dążyć do powołania systemu opieki geria-
trycznej dla seniorów 75+. 

Synonimem naszej starości nie może 
być cierpienie, choroby i trudności ekono-
miczne.

Senior STANISŁAW KASEJA

Zygmunt Miłoszewski – „Ziarno prawdy”

Sandomierz – miasto urokliwe, 
magiczne, nadwiślański gród o dłu-
giej historii, do którego dotarli nawet 
Mongołowie. W średniowieczu bar-
dzo bogate „… Sandomierz był wte-
dy bogatym miastem, jednym z naj-
bogatszych w Polsce, obowiązywało 
w nim prawo składu, co oznaczało, 
że każdy z podróżujących tu kupców 
musiał wystawić tu swoje towary na 
sprzedaż, przez co Sandomierz  był gi-
gantycznym … centrum handlowym. 
Mieszczanie sandomierscy bogacili 
się i w trosce o swój dobytek, towa-
ry a także bezpieczeństwo przez wie-
ki drążyli pod miastem piwnice, które 
z biegiem lat zmieniły się w monstru-
alny labirynt. Połączone pomieszcze-
nia sięgały ośmiu pięter w głąb les-
sowej skały. Korytarze biegły pod 
Wisłą…”  Mieszkańcy zawsze stawali 
w obronie swego grodu.    

Miasto katolików i wyznawców 
judaizmu, gdzie przetrwała legenda 
mordu rytualnego. Miejsce, gdzie do 
dziś wisi w katedrze obraz przedsta-
wiający rzekomo rytualne mordowa-
nie przez Żydów katolickich dzieci. 

Zygmunt Miłoszewski, zauroczony 
Sandomierzem i wciąż żywymi i bole-
snymi stereotypami, tu umieszcza  ak-
cję swej kryminalnej powieści.  Główny 
bohater powieści, prokurator Teodor 
Szacki w czasie zesłania do Sandomie-
rza odkrywa, że gorszy od zbrodni jest 
tylko absolutny jej brak. Wykończo-
ny nudą, z trudem tuszuje ekscytację, 
kiedy tuż po Wielkanocy pod mura-
mi starej synagogi zostają znalezione 
pozbawione krwi zwłoki powszech-
nie szanowanej działaczki społecznej. 
Jako jedyny, nie jest powiązany z de-
natką dlatego dostaje śledztwo. Szyb-
ko dowiaduje się, że małe miasto może 
mieć wielkie tajemnice. Odżywają an-
tysemickie przesądy i legenda o krwi. 
Małomiasteczkowe śledztwo budzi 
najgorsze demony polskiej historii, 
powracają też dawne winy i zbrodnie. 
Wśród zagadek i kłamstw prokurator 
próbuje odnaleźć ziarno prawdy. Szac-
ki musi zmierzyć się ze ścianą milcze-
nia i medialną gorączką. I z historią, 
która wydarzyła się przeszło sześćdzie-
siąt lat wcześniej…

TERESA RĘBIŚ

Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy  

po jaką pozycję sięgnąć.

Widzenie 
seniora

Dramatycznie przybywa „biedaemerytur”.  365 tysięcy emerytów w tej chwili otrzymuje niższe 
świadczenie niż emerytura minimalna. Rząd dla złagodzenia skutków inflacyjnych,  

wprowadza co roku dodatkową 13.  i 14. emeryturę. 
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W roku 1979 kapitan Cousteau, załamany śmiercią Philippe’a w wypadku lot-
niczym, jest bliski usunięcia się w cień i porzucenia kariery naukowej. Na szczęście 
u jego boku stoi drugi syn, który stawia sobie za cel przywrócenie ojcu wiary w sens 
życia. A wszystko to w niezwykłej scenerii bezkresnych oceanów, podmorskich raf 
i dalekich lądów.

Pewnie nie wiesz...
H Punktem wyjścia dla historii jest książ-

ka „Capitaine de la Calypso”, napisana 
przez długoletniego przyjaciela i towa-
rzysza Cousteau, Alberta Falco.

H Film został nakręcony w Chor-
wacji, na wyspach Vis, Hvar i Bisevo. 
Kręcono również w RPA, na An-
tarktydzie i Bahamach. 

Biograficzna opowieść o niezwykłych losach kapitana Cousteau. Słynny po-
dróżnik, odkrywca, wynalazca i gwiazda ówczesnych mediów przez lata 
swej działalności sprawił, że opinia publiczna zainteresowała się życiem 

oceanów, dostrzegła ich tajemnicze piękno i znaczenie dla planety. 
Lato, rok 1946. Rodzina Cousteau – Jacques, jego żona Simone i dwóch 

synów Philippe i Jean-Michel – mieszka w pięknym domu nad Morzem Śród-
ziemnym. Za dnia nurkują, nocą oglądają gwiazdy. Są w raju na ziemi. Ale Jacqu-
es nigdy nie jest do końca zadowolony. Żyje, by doświadczać przygód i wierzy 
w skuteczność postępu. Wciąż myśli tylko o tym. Z własnym wynalazkiem, akwa-
lungiem, właśnie kupionym statkiem Calypso i załogą żądną przygód jest gotów 
przepłynąć oceany. 

Dziesięć lat później ze szkoły z internatem wraca Philippe i widzi ojca zu-
pełnie odmienionego. Stał się międzynarodową gwiazdą z megalomańskimi ma-
rzeniami o tym, by ludziom przeszczepiać skrzela i tworzyć podwodne miasta. 
Pomimo ich wzajemnej miłości i podziwu, konflikt pomiędzy dwoma pełnymi 
pasji mężczyznami jest nieunikniony.

Pierwszy człowiek

Wielka 
wyprawa

Fragment życia astronauty Neila Armstron-
ga (gra go Ryan Gosling) i jego legendarnej 
misji kosmicznej, dzięki której jako pierwszy 
człowiek stanął na Księżycu.

Astronauta Neil Armstrong zostaje wybrany 
liderem misji kosmicznej Gemini 8, podczas któ-
rej odbędzie się pierwsze w historii dokowanie 
dwóch statków kosmicznych na orbicie. Zada-
nie nie jest proste. Dochodzi do wypadku. Arm-
strong i jego towarzysz cudem wracają na Ziemię. 

Rok po tragicznej misji Apollo 1 (1967 r.), 
która zakończyła się śmiercią załogi, Armstrong 
zostaje wyznaczony na dowódcę misji Apollo 
11, której celem jest doprowadzenie do pierw-
szego w historii lądowania człowieka na Księ-
życu.

Ekranowym Armstrongiem steruje niepo-
hamowana ambicja, która każe mu przeć do 
celu bez względu na koszty. W efekcie cierpią 
jego najbliżsi, zaś on sam z własnej woli skazuje 
się na samotność.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 106 milionów dolarów, kosz-

tował 59 milionów.
H Kiedy kapsuła zbliża się do księżyca, trans-

misja pomiędzy nią a Ziemią odbywa się bez jakie-
gokolwiek opóźnienia w czasie. W rzeczywistości 
sygnały elektroniczne potrzebują 1,4 sekundy na 
pokonanie dystansu w jedną stronę. Odpowiedź 
z Ziemi powinna więc nadejść dopiero po upływie 
2,8 sekundy.

H Na filmie małżeństwo Armstrongów jeź-
dziło zdezelowanym Chevroletem z 1962 roku. 
W rzeczywistości astronautom i ich rodzinom uży-
czono nowe Corvetty, aby w ten sposób zareklamo-
wać nowoczesny i wysokiej jakości samochód.

H Załoga Apollo 11 je stek i jajka przed star-
tem. Jest to tradycyjne śniadanie astronautów 
NASA w dniu startu od 1961 roku.

H Planetarium Adlera w Chicago podaro-
wało Ryanowi Goslingowi certyfikaty nazwania 
dwóch gwiazd imionami jego córek, jako podzię-
kowanie za jego pracę w filmie. 

Pierwszy człowiek
TVN7 niedziela 22.45

Tajemnice Silver Lake

W kręgu 
zagadek
Sam (Andrew Garfield) to 

mężczyzna inteligentny, lecz nie-
posiadający celu w życiu. Nie-
spełniony trzydziestolatek marzy 
o karierze w Los Angeles, jednak 
zamiast pracować na sukces, z bra-
ku lepszych zajęć z pasją oddaje 
się zgłębianiu sekretów, jakich 
Hollywood kryje tysiące. Kto zo-
stawia tajemnicze znaki na ścia-
nach domów? Jakie wskazówki 
zakodowane zostały na starych 
VHS-ach? Co kryje się między 
wersami tekstów największych 
popowych przebojów? Jaki prze-
kaz zaszyfrowano na stronach 
undergroundowych komiksów? 
Większość czasu spędza także na 
graniu w gry wideo i... podgląda-
niu pięknych kobiet. 

Jego szczególną uwagę zwraca 
nowa sąsiadka Sarach (Riley Keo-
ugh), która pojawia się pewnego 
dnia na basenie. Młodzi nawią-
zują znajomość, ale już kolejnego 
dnia Sam nie znajduje Sarah w jej 
mieszkaniu. Dziewczyna zniknęła 
bez śladu. Wydarzenie to spra-
wia, że budzi się w nim detektyw. 
Sam wyrusza w podróż po Mie-
ście Aniołów, pełną mrocznych 

tajemnic i spisków. W jego gło-
wie wszystko zaczyna łączyć się 
w jedną mroczną układankę, którą 
postanawia rozwikłać. Za wszelką 
cenę. 

Pogoń za platynową seks-
bombą jest oczywiście jedynie 
pretekstem do ukazania osobli-
wości Los Angeles, współczesne-
go targowiska próżności, którego 
mieszkańcy faszerują się psycho-
delikami, prowadzą bujne życie 
nocne, błądząc myślami w kie-
runku czekającego ich następnego 
dnia castingu. Miasta wiecznie 
zajętego konsumpcją i produkcją 
dóbr lekkostrawnej muzy, z które-
go całkowicie wyparowała tajem-
nica, opanowanego przez różnej 
maści ekscentryków, wizjonerów, 
zabójców psów czy gwiazdy rocka 
uznające siebie za bóstwa - napi-
sał w recenzji Janusz Wróblewski 
z „Polityki”. 

Tajemnice Silver Lake
TVP Kultura 
piątek 21.40

Odyseja

Kapitan 
supergwiazda
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Mroźny wiatr

Droga  
na skróty

Horror połączony z psychologicz-
nym dreszczowcem.

Zdecydowana za wszelką cenę do-
trzeć do Delaware na święta Bożego 
Narodzenia, studentka college'u (Emily 
Blunt) zabiera się w podróż samocho-
dem z nieco ekscentrycznym kolegą 
z roku (Ashton Holmes). Chcąc jak 
najszybciej dotrzeć do celu decydują 
się pojechać skrótem opuszczoną wiej-
ską szosą. Złapani w pułapkę, w samym 
środku śnieżycy, zostają nagle zepchnię-
ci z drogi przez tajemniczy samochód. 
Tymczasem zapada zmrok, zrywa się 
mroźny wiatr i w pobliżu zaczynają 
pojawiać się tajemnicze postacie. Osa-
motnieni, bez możliwości otrzymania 
pomocy oboje szybko przekonują się, 
że zimno jest ich najmniejszym proble-
mem... 

Największą siłą filmu jest duet, jaki 
tworzą na ekranie Emily Blunt i Ashton 
Holmes. W miarę rozwoju wydarzeń 
relacje pomiędzy nimi ulegają nie-
spiesznym, ewolucyjnym zmianom. 
Początkowa nieufność i późniejsza 
złość w obliczu tragicznej sytuacji, w ja-
kiej znaleźli się bohaterowie, odchodzą 
w niepamięć i ustępują miejsca szcze-
rym wyznaniom i coraz bliższej zażyło-
ści. Chłopaka i dziewczynę różni bardzo 
wiele. On sprawia wrażenie nieśmia-
łego, nieco naiwnego romantyka, ona 
zaś – niedostępnej i chłodnej. U obojga 
uwydatnia się w końcu głęboko skrywa-
na samotność i potrzeba bliskości z dru-
gim człowiekiem. Relacje te nie byłyby 
tak przejmujące, gdyby nie fantastyczna 
gra odtwórców obu postaci.

Pewnie nie wiesz...
H Akcja filmu rozgrywa się tuż przed 

Bożym Narodzeniem, zegar pokazuje 
17.15, a na zewnątrz wciąż jest jasno.

H Żadne z imion dwójki głównych 
bohaterów nie jest wymienione w filmie.

H Sceny z wnętrza samochodu kręco-
no w studiu, podczas gdy sceny zewnętrz-
ne kręcono w czasie mroźnej zimy na za-
śnieżonej drodze.

Mroźny wiatr
TV4 niedziela 20.00

Lep na muchy

To jest 
napad!

Głównym bohaterem, który wplą-
tuje się w zawiłą kryminalną intrygę, 
jest niejaki Tripp (Patrick Dempsey), 
który chce rozmienić drobne w banku. 
Kiedy tuż przed zamknięciem banku 
wkraczają do niego uzbrojeni bandyci, 
okazuje się, że stał się on celem ataku 
dwóch różnych ekip włamywaczy. Sys-
tem włamaniowy zamyka wszystkich 
wewnątrz budynku, a w strzelaninie, 
która się wywiązuje, ginie agent FBI. 
I tylko Tripp trzeźwo zauważa, że coś 
tutaj nie gra... W rozwiązaniu skompli-
kowanej zagadki pomoże mu piękna 
kasjerka Kaitlin (Ashley Judd).

„Jeśli stęskniliście się za niebanal-
ną rozrywką z absurdalnymi pomysła-
mi, niezłymi tekstami i zaskakującym 
zakończeniem, gorąco polecam. Za 
scenariusz odpowiadają panowie Jon 
Lucas i Scott Moore, autorzy „Kac Ve-

gas”. Także i tym razem potrafią rozba-
wić widza do łez, nawet jeśli całość jest 
nieco przekombinowana – czytamy 
w recenzji na stronie tocokocham.com.

Film jest lekki i może mało reali-
styczny (trudno o bardziej gapowa-
tych rabusiów), jednak mnogość wąt-
ków i znakomite dialogi sprawiają, że 
trudno się nudzić. Humor sytuacyjny 
jest mocno zwariowany, obraz zahacza 
o parodię. Komedia ma bawić i film 
perfekcyjnie wywiązuje się z zadania. 
Pozycja idealna dla ludzi z poczuciem 
humoru”.

Pewnie nie wiesz...
H Tripp przez cały czas ma na sobie 

ciemne dżinsy, jednak pod koniec filmu, 
gdy siedzi w karetce, jego spodnie są nie-
bieskie.

H Kiedy przestępcy wysadzają ban-
komat za pomocą ładunków wybucho-
wych, w środku znajdują banknoty o no-
minale 1 dolara. W USA w bankomacie 
najniższy nominał to 5 dolarów.

Lep na muchy
Nowa TV piątek 21.00

Nastał rok 2139. Wojny atomowe i klęski ekologiczne 
zmieniły Matkę Ziemię w zdewastowaną i toksyczną pla-
netę. Miasta są przeludnione, a narkotyki i broń można 
kupić w każdym sklepie. Rośnie fala przestępczości. 

Na gruzach Nowego Jorku powstała wielka metro-
polia zwana Mega City One. Liczy sobie 65 milionów 
mieszkańców, a narkotyki i zbrodnie są tu chlebem po-
wszednim. Mieszkańcy bronią się przed chaosem bez-
prawia, ustanawiając radykalny system wymierzania 
sprawiedliwości: kryminalistów i zbrodniarzy ścigają Sę-
dziowie, stróżowie prawa przyszłości, którzy łączą funk-
cję policjantów, oskarżycieli, sądu i katów. Kiedy kogoś 
dopadną, wolno im na miejscu go osądzić, wydać wyrok 
i wymierzyć karę. Jednym z najlepszych strażników jest 
Sędzia Dredd (Sylvester Stallone) – bezwzględna perfek-
cyjna maszyna do likwidacji wyrzutków społeczeństwa. 
Działalność Sędziów nie wszystkim się podoba, dlatego 
też Dredd zostaje wrobiony w morderstwo.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 113,5 miliona dolarów, kosztował 90 

milionów.
H Reżyser Danny Cannon był tak zniechęcony ciągłymi 

sporami z Sylvestrem Stallone, że przysiągł już nigdy z nim 

nie pracować. Stwierdził, że ostateczna wersja filmu różni się 
znacznie od scenariusza, a wszystko przez zmiany wprowa-
dzone przez Stallone'a.

H Sylvester Stallone powiedział, że to miał być kome-
diowy film akcji. Reżyser i scenarzysta chcieli filmu mrocz-
nego. Stąd konflikty.

H Sędzia Dredd nigdy nie zdjął hełmu w komiksach. 
W filmie Stallone musiał jednak pokazywać twarz, co wywo-
łało krytykę fanów komiksu.

Sędzia Dredd
Stopklatka sobota 22.20

Sędzia Dredd

Bez apelacji
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Asterix na olimpiadzie

Wygrać 
marzenia

Czasy starożytne. Zbliżają się igrzyska olim-
pijskie, w których po raz pierwszy w historii 
będą startować Rzymianie. Zwycięzca otrzyma 
rękę pięknej Iriny, córki greckiego króla Iryto-

sa. Przybrany syn Cezara, Brutus, chcąc zdo-
być 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 za-
wodów i wygrać, w przeciwnym razie jego ma-
rzenia legną w gruzach. Na pomoc spieszą mu 
przyjaciele, Asterix i Obelix.

Asterix na olimpiadzie
Stopklatka sobota 20.00

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski

Tajemnica
Smerfetka postanawia odkryć prawdę o sobie. Rezolutna dziew-

czyna zabiera tajemniczą mapę i wyrusza w nieznane. Razem z Mą-
dralą, Osiłkiem oraz Ciamajdą trafiają do Zakazanego Lasu, który 
jest domem magicznych stworzeń. Niebieskie stworki muszą pamię-
tać, że śledzi je przebiegły Gargamel. W końcu udaje im się dotrzeć 
do zaginionej wioski. Na miejscu dzielni bohaterowie odkrywają 
największą tajemnicę w historii smerfów.

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski
Polsat niedziela 7.45

Auta

Przyjaciele 
z Chłodnicy 

Górskiej
Zygzak McQueen to młody i bardzo 

ambitny samochód wyścigowy, które-
mu marzy się wielki sukces. W tym celu 
starannie przygotowuje się do startu 

w wyścigu o Mistrzostwo Złotego Tłoka 
w Kalifornii. Na skutek splotu pewnych 
okoliczności nieoczekiwanie trafia do 
maleńkiego miasteczka o nazwie Chłod-
nica Górska, leżącego nieopodal słyn-
nej autostrady 66. Pobyt w miasteczku 
zaowocuje nie tylko nowymi przyjaź-
niami, ale przede wszystkim zmianą po-
stawy wobec życia. Zygzak zrozumie, że 
są w życiu ważniejsze rzeczy niż trofea 
i sława.

Auta 
TV Puls2 sobota 20.00,  

niedziela 12.00

Książę Czaruś

Miłosny chaos
Gdy książę Czaruś był dzieckiem, niegodziwa wiedźma rzuciła 

na niego urok. Każda napotkana przez młodzieńca dziewczyna za-
kocha się w nim bez pamięci. Śpiąca Królewna, Kopciuszek, królew-
na Śnieżka – każda z nich wierzy, że przystojny książę wybierze ją 
na żonę. Król, ojciec Czarusia, ma dosyć chaosu panującego w kró-
lestwie i stawia synowi ultimatum. Czaruś musi znaleźć prawdzi-
wą miłość i się ustatkować; w przeciwnym wypadku straci prawo 
do tronu. Młodzieniec, wspierany przez złodziejkę Laurę, wyrusza 
w podróż, aby znaleźć sposób na zdjęcie klątwy.

Książę Czaruś
TV Puls2 sobota 15.25
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Asterix na olimpiadzie

Wygrać 
marzenia

Czasy starożytne. Zbliżają się igrzyska olim-
pijskie, w których po raz pierwszy w historii 
będą startować Rzymianie. Zwycięzca otrzyma 
rękę pięknej Iriny, córki greckiego króla Iryto-

sa. Przybrany syn Cezara, Brutus, chcąc zdo-
być 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 za-
wodów i wygrać, w przeciwnym razie jego ma-
rzenia legną w gruzach. Na pomoc spieszą mu 
przyjaciele, Asterix i Obelix.

Asterix na olimpiadzie
Stopklatka sobota 20.00

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski

Tajemnica
Smerfetka postanawia odkryć prawdę o sobie. Rezolutna dziew-

czyna zabiera tajemniczą mapę i wyrusza w nieznane. Razem z Mą-
dralą, Osiłkiem oraz Ciamajdą trafiają do Zakazanego Lasu, który 
jest domem magicznych stworzeń. Niebieskie stworki muszą pamię-
tać, że śledzi je przebiegły Gargamel. W końcu udaje im się dotrzeć 
do zaginionej wioski. Na miejscu dzielni bohaterowie odkrywają 
największą tajemnicę w historii smerfów.

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski
Polsat niedziela 7.45

Auta

Przyjaciele 
z Chłodnicy 

Górskiej
Zygzak McQueen to młody i bardzo 

ambitny samochód wyścigowy, które-
mu marzy się wielki sukces. W tym celu 
starannie przygotowuje się do startu 

w wyścigu o Mistrzostwo Złotego Tłoka 
w Kalifornii. Na skutek splotu pewnych 
okoliczności nieoczekiwanie trafia do 
maleńkiego miasteczka o nazwie Chłod-
nica Górska, leżącego nieopodal słyn-
nej autostrady 66. Pobyt w miasteczku 
zaowocuje nie tylko nowymi przyjaź-
niami, ale przede wszystkim zmianą po-
stawy wobec życia. Zygzak zrozumie, że 
są w życiu ważniejsze rzeczy niż trofea 
i sława.

Auta 
TV Puls2 sobota 20.00,  

niedziela 12.00

Książę Czaruś

Miłosny chaos
Gdy książę Czaruś był dzieckiem, niegodziwa wiedźma rzuciła 

na niego urok. Każda napotkana przez młodzieńca dziewczyna za-
kocha się w nim bez pamięci. Śpiąca Królewna, Kopciuszek, królew-
na Śnieżka – każda z nich wierzy, że przystojny książę wybierze ją 
na żonę. Król, ojciec Czarusia, ma dosyć chaosu panującego w kró-
lestwie i stawia synowi ultimatum. Czaruś musi znaleźć prawdzi-
wą miłość i się ustatkować; w przeciwnym wypadku straci prawo 
do tronu. Młodzieniec, wspierany przez złodziejkę Laurę, wyrusza 
w podróż, aby znaleźć sposób na zdjęcie klątwy.

Książę Czaruś
TV Puls2 sobota 15.25
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W piątek 1 października  członkowie 
Stowarzyszenia „Wizna 1939” pro-
wadzili poszukiwania zaginionego 
w 1920 r. żołnierza. W wyniku spe-
cjalistycznych pomiarów, analizy ar-
chiwalnego zdjęcia lotniczego oraz 
skanowania terenu georadarem, na-
trafiono na szczątki ludzkie.

- Mijają trzy lata, od kiedy 
Grupa Poszukiwawcza Stowa-
rzyszenia „Wizna 1939” prowa-
dzi zakrojone na szeroką skalę 
badania terenowe w miejscowo-
ści Sanie-Dąb (gm. Kołaki Ko-
ścielne, pow. zambrowski, woj. 
podlaskie). Okoliczni miesz-
kańcy pochowali tu poległego 
polskiego żołnie-

rza (oficera), znalezionego kil-
ka dni po stoczonym w nocy z 3 
na 4 sierpnia 1920 r., krwawym 
boju z bolszewikami – informuje 
Marcin Sochoń, wicepre-
zes i rzecznik Stowarzy-
szenia "Wizna 1939".

W pierwszym etapie 
poszukiwano pozosta-
łości po walkach i wszel-
kiego rodzaju śladów, 
mogących doprowadzić 
do zatartego miejsca po-
chówku. Drugi etap do-
tyczył już wyłącznie po-
szukiwań i typowania 
miejsca, gdzie ciało żoł-
nierza miało zostać po-
chowane. 

-Pomimo tego, że 
pierwszy etap przyniósł 
bezsprzeczne potwier-
dzenie prowadzonych 
w tym miejscu walk, nie-
stety poszukiwania szcząt-
ków nie przyniosły oczeki-
wanych efektów. Badania, 
kilkakrotnie ponawiane, 

ostatecznie zostały zawieszone, 
w nadziei, że znajdą się świadko-
wie lub ujawnią nowe dowody, 
które pozwolą zawęzić miejsce 
poszukiwań, prowadzonych na 
kilkuhektarowym polu ornym. 
I nie pomyliliśmy się. W ostat-
nim czasie do Dariusza Szyma-
nowskiego zgłosiła się osoba 
dysponująca archiwalnym zdję-
ciem lotniczym z lat 70. Okaza-
ło się, że na fotografii widać cha-
rakterystyczne miejsce, gdzie 
w przeszłości miała być zlokali-
zowana mogiła. Po przeprowa-
dzeniu dokładnych analiz tego 
zdjęcia i porównaniu jego treści 

ze stanem obecnym, podjęto 
próbę zlokalizowania w terenie 
tej zatartej mogiły – opowiada 
Marcin Sochoń. 

W tym celu, stosując bezpo-
średnie metody geodezyjne, wy-
znaczono obszar ok. 10x10 m, 
w którym dawna mogiła mogła 
się znajdować, a następnie w tak 
zawężonym obszarze przeprowa-

dzono pomiary geofizyczne, 
przy pomocy georadaru. 
Pomiary były bardzo utrud-
nione, ze względu na wystę-
pujący tu grunt piaszczysto 
- gliniasty i liczne anomalie. 
To właśnie było powodem, 
że pierwszy z wykonanych 
wkopów nie dał pozytyw-
nych rezultatów. Ponowne 
badanie georadarem po-
zwoliło jednak na wytypo-
wanie kolejnego miejsca 
w wyznaczonym kwadra-
cie. Tym razem, bardzo 
płytko, bo już na głęboko-
ści ok. 40 cm, natrafiono 
na szczątki ludzkie.

- Prace zgodnie z procedu-
rą przerwano, powiadomiono 
policję i prokuraturę oraz wójta 
gminy Kołaki Kościelne. Po do-
konaniu oceny sytuacji i potwier-
dzeniu przez antropologa wieku 
szczątków, prokurator podjął de-
cyzję o wyrażeniu zgody na kon-
tynuowanie prac i ekshumację 
– przekazuje wiceprezes Stowa-
rzyszenia "Wizna 1939".

Odnalezione podczas prac 
guziki mundurowe (a także ist-
niejący zapis w księdze parafial-
nej) potwierdziły, że odnalezio-
no szczątki żołnierza polskiego. 
Inne przekazy i dokumenty 
pozwalają domniemywać, że 
może to być oficer artylerii mjr 
Aleksander Majewski, który 
zaginął w tym rejonie podczas 
nocnych walk z 3 na 4 sierpnia 
1920 roku.

- Teraz, wspólnie z wójtem 
gminy Kołaki Kościelne, rozpo-
czynamy przygotowania do uro-
czystości pogrzebowej, na którą 
już dziś zapraszamy. Będziemy 
także chcieli przekazać próbki do 
badań genetycznych do Polskiej 
Bazy Genetycznej Ofiar Totalita-
ryzmów prowadzonej przez Po-
morski Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie. W planach mamy 
także próbę rekonstrukcji twarzy 
żołnierza we współpracy z La-
boratorium Kryminalistycznym 
Żandarmerii Wojskowej. O po-
stępach prac i planach dotyczą-
cych uroczystego pochówku 
żołnierza będziemy informować 
na bieżąco na naszych stronach 
i portalach społecznościowych 
– kończy Marcin Sochoń, wice-
prezes i rzecznik Stowarzyszenia 
"Wizna 1939".

Zaginiony oficer z 1920 roku odnaleziony  
w miejscowości Sanie-Dąb
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To jedna z najpopularniejszych im-
prez Podlaskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego. Drugi weekend 
października w Szepietowie upłynął 
pod znakiem targów „Jesień w sadzie 
i w ogrodzie” i „Pikniku Rodzinnego”. 
Targi odwiedzili m.in. wicemarszałek 
Marek Olbryś oraz dyrektor Oddzia-
łu Terenowego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa (PODR) w Białym-
stoku i radna wojewódzka Jadwiga 
Zabielska.

Jak co roku, ogrodnictwo i sa-
downictwo były tematem prze-
wodnim imprezy. Bogata oferta 
wystawiennicza zachęciła wielu 
do odwiedzenia i dokonania za-
kupów oraz poznania aktualnych 
ogrodniczych trendów. W kier-
maszu wzięło udział ponad 200 
wystawców, którzy oferowali sze-
roki asortyment zarówno roślin 
owocowych, jak i ozdobnych. 
Zwiedzający mogli porównać 
oferty cenowe oraz uzyskać do-
radztwo w zakresie pielęgnacji 
roślin ogrodniczych. Podsumo-
wano też wojewódzki etap kon-
kursu „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne” organizowany przez 
Oddział Regionalny Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społeczne-
go w Białymstoku. Nagrody lau-
reatom wręczyli Marek Olbryś 
i Jadwiga Zabielska.

- Cieszę się, że mogłem oso-
biście gratulować rolnikom, dla 

których bezpieczeństwo w ich 
gospodarstwach jest bardzo waż-
ne. Musimy promować takie po-
dejście do przestrzegania zasad 

bhp w branży rolniczej – mówił 
wicemarszałek Olbryś.

Dodał, że targi w Szepieto-
wie są znakomitym miejscem do 

prezentowania dobrych praktyk 
w rolnictwie.

Jak co roku, został też roz-
strzygnięty konkurs przeprowa-

dzany wśród wszystkich firm, 
które prezentowały swoją ofertę 
na Targach Ogrodniczych. Hi-
tem został Judaszowiec kanadyj-
ski – z gospodarstwa ogrodni-
czego Marzeny Radzikowskiej 
– Siemiatycze.

Nagrodę za „Najatrakcyjniej-
sze stoisko” przyznano Gospo-
darstwu Ogrodniczemu – Emilii 
Kotowskiej z Drozdowa. Gospo-
darstwo Henryki i Kazimierza 
Suszków z Opoki koło Końsko-
woli (woj. lubelskie) otrzymało 
nagrodę w kategorii „Najbogat-
sza oferta”.

Organizatorami wydarzenia 
byli: Podlaski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Szepietowie 
oraz Oddział Terenowy Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Białymstoku.

Była to ostatnia w tym roku 
impreza targowo-wystawienni-
cza zorganizowana przez PODR. 
Już wkrótce zostanie opracowa-
ny kalendarz imprez na przyszły 
rok.

„Pola Nadziei” 
zakwitną  
w Łomży

Wystartowała największa kampania w regionie 
angażująca szkoły, przedszkola i inne placówki 
w działalność charytatywną. Fundacja „Pomóż 
Im” prowadząca w województwie podlaskim 
„Pola Nadziei” zainaugurowała je oficjalnie 
w Białymstoku. Dzień wcześniej odbyło się też 
kameralne otwarcie akcji w Łomży. 

Czym są „Pola Nadziei”? Mocno 
upraszczając to kampania na rzecz hospi-
cjów, mająca na celu zbieranie środków na 
ich działalność. W rzeczywistości jednak 
to szerokie, absolutnie wyjątkowe przed-
sięwzięcie uwrażliwiające młodych i bar-
dzo młodych ludzi na pomaganie słab-
szym. Wyjątkowe też pod względem liczby  
inicjatyw i akcji organizowanych przez 
same placówki. Zaangażowanie nauczy-
cieli i młodych ludzi, ich pomysłowość 
oraz efekty działań są niezbitym dowodem 
na to, że serca mamy wielkie, a bezintere-
sowne pomaganie jest w genach białosto-
czan, łomżan, bielszczan i mieszkańców 
wielu innych miejscowości województwa.

- Pola Nadziei są tak naprawdę wspólną 
akcją nas wszystkich. Fundacji, nauczycie-
li, uczniów, przedszkolaków czy ich rodzi-
ców. Razem możemy bardzo wiele. Życie 
naszych podopiecznych jest zwykle krót-
sze, ale dzięki akcji możemy sprawić, by 
nadal było piękne, możemy dać im nadzie-
ję. Dzieci hospicyjne na to wszystko zasłu-
gują, a nas samych mogą przy tym bardzo 

wiele nauczyć – mówi Krystyna Skrzycka, 
wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”. 

Dwie ostatnie edycje odbyły się 
w warunkach pandemii. Szczególnie 
kampania 2020/21 praktycznie w cało-
ści była prowadzona wirtualnie. A nic 
nie zastąpi bezpośrednich spotkań, ak-
cji, kiermaszy, koncertów i innych wy-
darzeń z udziałem dużych grup uczniów 
czy przedszkolaków. Mimo to, udało się 
zebrać 60 tysięcy złotych, które pomo-
gły podopiecznym domowego hospi-
cjum dla dzieci prowadzonego przez 

Fundację „Pomóż Im”. W kampanii 
uczestniczyło 114 placówek. 

Mimo że pandemia się nie skończyła, 
organizatorzy mocno wierzą, że 12 edycja 
otrzyma od losu szansę na większy suk-
ces. Symboliczne pola nadziei, na których 
placówki sadzą otrzymane od fundacji ce-
bulki żonkili, pojawią się w każdym zakąt-
ku województwa. Wiosną kwiaty zakwit-
ną. Pierwsze pola obsadzono pod Bursą 
Szkolną nr 3 w Łomży i Młodzieżowym 
Domem Kultury w Białymstoku, gdzie od-
były się inauguracje akcji.

Do kampanii może przystąpić prak-
tycznie każda zainteresowana placówka. 
Wystarczy pobrać deklarację ze strony po-
mozim.org.pl/polanadziei i odesłać ją na 
adres polanadziei@pomozim.org.pl. Na 
wymienionej stronie zamieszczone są też 
wszystkie niezbędne informacje i kontak-
ty. Fundacja aktywnie wspiera wszystkich, 
którzy zgłoszą swój udział. 

- W kolejnej edycji kampanii planuje-
my kontynuację dotychczasowych dzia-
łań: zbiórki, konkursy, aukcje, eventy oraz 
inne aktywności we współpracy z uczest-
nikami akcji.  Bardzo ważna pozostaje też 
strona merytoryczna, czyli lekcje eduka-
cyjne oraz szkolenia dla wolontariuszy. 
Mamy głęboką nadzieję, że sytuacja epi-
demiologiczna pozwoli nam tym razem 
zrealizować nasze plany w całości - mówi 
Joanna Godlewska, koordynator „Pól Na-
dziei” z Fundacji „Pomóż Im”.

Placówki nagrodzone za szczegól-
ne zaangażowanie w edycji 2020/21. 
Siewcy Nadziei (najwyższe wyróżnie-
nie): Zespół Szkół Mechanicznych im. 
Św. Józefa w Białymstoku, Szkoła Pod-
stawowa im. Tadeusza Kościuszki nr 16 
w Białymstoku, Liceum Ogólnokształ-
cące im. Cypriana Norwida w Moń-
kach, Niepubliczne Przedszkole „Eu-
roprymusek” w Białymstoku. Ordery 
Nadziei: Młodzieżowy Dom Kultury 
w Białymstoku, Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Staszica w Suchowoli, Szko-
ła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej 
w Sobolewie, II Liceum Ogólnokształ-
cące im. Anny z Sapiehów Jabłonow-
skiej w Białymstoku.

Piknik rodzinny  
i targi ogrodnicze w Szepietowie
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Mecz integracyjny piłki nożnej pomiędzy Ze-
społem Szkół Specjalnych, a Urzędem Miejskim 
w Łomży o Puchar Prezydenta Łomży rozpocz-
nie obchody Łomżyńskiego Dnia Osób z Nie-
pełnosprawnością. Drużyny zmierzą się w sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. 
Przed południem dzieci i młodzież wezmą udział 
w animacjach i zabawach integracyjnych w Hali 
Kultury. A od południa na scenie wystąpią pod-
opieczni Domu Pomocy Społecznej, Środowisko-
wego Domu Samopomocy, Centrum Integracji 
Społecznej w Piątnicy i „Gwiazdeczki” z Fundacji 
Ja i Ty.

W organizację Łomżyńskiego Dnia 
Osób z Niepełnosprawnością włączyła 
się Państwowa Wyższa Szkoła Informaty-
ki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. Studentki Za-
kładu Pedagogiki zorga-
nizują część zabaw dla 
najmłodszych uczestni-
ków wydarzenia w Hali 
Kultury. Ok. 13:30 dr 
hab. Joanna Truszkow-
ska, prof. PWSIiP, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej 
nr 2 Jolanta Kowalewska 
i terapeutka Maria Wi-
śniewska poprowadzą 
panel dyskusyjny „Zro-
zumieć niepełnospraw-
ność”. Spotkanie, w któ-
rym mogą wziąć udział 
wszyscy chętni, zapla-
nowano w sali na piętrze 
Hali Kultury.

Centrum Integra-
cji Społecznej w Łomży 
przeprowadzi warsztaty 
malarskie dla uczestni-
ków wydarzenia i wy-
stawi stoisko z pracami 
wytworzonym przez 
uczestników zajęć. Swo-
ją twórczość zaprezen-
tuje też CIS z Piątnicy, 

którego podopieczni przygotują pokaz 
żonglerki i gry na harmonijce. Będzie moż-
na zobaczyć rękodzieło dziewcząt z Domu 
Pomocy Społecznej i uczestników zajęć 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Łomży.

Wspólne świętowanie Łomżyńskiego 
Dnia Osób z Niepełnosprawnością zakoń-
czy koncert Moniki Kuszyńskiej. Znako-
mita wokalistka spotka się z publicznością 
w Hali Kultury o godz. 18:00. Wejściów-
ki na koncert trafią do środowiska osób 
z niepełnosprawnością oraz sądostępne 
od poniedziałku (11.10) w Urzędzie Miej-
skim w Łomży, Stary Rynek 14, w pokoju 
nr 122.

Mieszkańcy Łomży mogą już oddawać swoje gło-
sy na zadania BO, które zostaną zrealizowane 
w mieście w 2022 roku. Do wyboru są 33 pomy-
sły: 5 w kategorii ogólnomiejskiej, 7 w kategorii 
strefowej, 17 w kategorii osiedlowej oraz 4 za-
dania zgłoszone w ramach Młodzieżowego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Głosować można tylko 
jeden raz – wybierając jedno zadanie z każdej 
kategorii.

Głosowanie trwa od 11do 31 paździer-
nika 2021 r.:

- w Punkcie Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Ry-
nek 14

- w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna 
40A

- w Parku Wodnym, ul. Wyszyńskiego 
15

- głosować można również poprzez 
wypełnienie interaktywnej karty do gło-
sowania

Głosowanie odbywa się poprzez:
1) włożenie do urny wypełnionej karty 

do głosowania (Kartę do głosowania moż-
na pobrać z załącznika pod artykułem lub 
wypełnić w miejscu głosowania)

2) wypełnienie interaktywnej karty do 
głosowania

Zasady głosowania:
- głosować można tylko jeden raz,

- w każdej z kategorii 
zadań (ogólnomiejskie, 
strefowe, osiedlowe, 
Młodzieżowy Budżet 
Obywatelski) można 
wybrać tylko jedno za-
danie,

- przy wybranym za-
daniu w rubryce „Wy-
bór” należy postawić 
znak „X”,

- w karcie należy wpi-
sać swoje imię i nazwi-
sko oraz adres zamiesz-
kania, a także podpisać 
czytelnie kartę do gło-
sowania (w przypadku 
głosujących poniżej 16 
lat, zgodę na głosowanie 
musi podpisać rodzic/
opiekun prawny)

W razie wyboru wię-
cej niż jednego zadania 
w każdej z czterech ka-
tegorii lub niewypełnie-
nia pól obowiązkowych 
w karcie lub braku czy-
telnego podpisu, głos 
będzie nieważny.

Miasto Łomża zajęło 13. miejsce wśród miast 
na prawach powiatu w podsumowaniu wy-
datków  inwestycyjnych samorządów w latach 
2018-2020, czyli w corocznym rankingu organi-
zowanym przez prestiżowe pismo "Wspólnota". 
W zestawieniu sklasyfikowano 267 samorządów 
w kraju, najlepsze okazały się Polkowice.

Ranking został opracowany przez ze-
spół naukowców z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Jego metoda jest identyczna jak 
w latach ubiegłych. Pod uwagę wzięto ca-
łość wydatków majątkowych poniesionych 
w ostatnich trzech latach (2018–2020), 
aby – jak podkreślają autorzy zestawie-
nia – uniknąć dużych, chwilowych wahań 
wskaźnika będącego podstawą rankingu. 
Uwzględnione zostały również wydatki 
ponoszone przez spółki komunalne.

- Jest to ważne wyróżnienie, które po-
twierdza, że Łomża jest miastem proin-

westycyjnym. Uważam, że inwestycje są 
gwarantem tego, żeby gospodarka się roz-
wijała i ludzie mieli miejsca pracy. Powsta-

jące drogi i obiekty mają służyć mieszkań-
com, dlatego nawet w czasie pandemii nie 
zatrzymaliśmy robót – komentuje czoło-

wą lokatę samorządu prezydent Mariusz 
Chrzanowski.

Do największych inwestycji drogowych 
w latach 2018-2020 można zaliczyć remon-
ty i przebudowy ulic: Rządowej, Dwornej, 
Partyzantów, Kolejowej, Woziwodzkiej, 
Giełczyńskiej, Małachowskiego, Niemce-
wicza, Wiejskiej, 3 Maja. Do tego trzeba 
dodać, te nie związane z infrastrukturą dro-
gową, tj. Centrum Przesiadkowo-Komuni-
kacyjne (dworzec autobusowy), Hala Kul-
tury, sale gimnastyczne przy SP 2 i SP 7, 
przebudowa Filharmonii Kameralnej.

Warto podkreślić, że 13. pozycja Łom-
ży w zestawieniu inwestycyjnym "Wspól-
noty" jest najwyższą w jego dotychczaso-
wej historii. W rankingu za lata 2016-2018 
nasz samorząd został sklasyfikowany na 
14. miejscu pod względem wydatków na 
inwestycje.

Liderzy inwestycji. Łomża wysoko w rankingu 

Rusza głosowanie na zadania Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Łomża 2022

13 października – Łomżyński  
Dzień Osób z Niepełnosprawnością
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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.

Tanio sprzedam 2 duże walizki amery-
kańskie, grilla na kółkach, wiertarkę elek-
tryczną, ławe od regału i notesik  z ok. 40 
autografami lekkoatletów, m.in. St. Wala-
siwewicz i I. Szewińskiej. Tel. 881 722 339.

Zgubiłem prawo jazdy na nazwisko: STA-
NISŁAW WĘGROWSKI. Uczciwego znalazce 
bardzo proszę o kontakt Tel. 86 2190 725.

Do wynajecia!Garaz 50 m2 duże drzwi 
z kanałem, siła, umywalka, wc, wenty-
lacja, naświetlenie z luksferów, miejsce 
parkingowe, 1200 zł. Łomża, Towarowa 
37. Tel. 737 164 200.

Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowqy 15 ar. Łomża, ul. Zdrojowa, cicha 
spokojna okolica, piękny widok na doli-
nę Narwi. 170 zł/m2. Tel. 692 435 113.

PROFESJONALNE USŁUGI OGRODNICZE. 
ŁOMŻAI OKOLICE. TEL. 536 514 207.

Wózek kąpielowy, użyty tylko dwa razy 

(z wiaderkiem). Cena: bezpłatnie. Wózek 
inwalidzki niebieski, niewielkie ślady 
użytkowania, w pełni sprawny. Cena: 
bezpłatnie. Wysoki chodzik rehabilita-
cyjny typu ambona z siedziskiem. Nowy, 
użyty dwa razy. Cena: bezpłatnie. TEL. 
798 879 486

Łóżko elektryczne rehabilitacyjne z pod-
nośnikiem, rączką i barierkami z możli-
wością opuszczenia ich. Łóżko można 
łatwo dostosować przy pomocy pilota 
(wysokość łóżka, oparcia i podnoszenie 
nóg). Bez materaca. Cena: 1100 zł. W peł-
ni sprawne, z niewielkimi śladami użyt-
kowania.TEL. 798 879 486

Sprzedam działkę usługowa mieszkal-
na 3200 m2 w Konarzycach przy trasie 
na Śniadowo, 500 tys. lub trzy po około 
1000 m2, 200 tys. zł jedna. Bardzo atrak-
cyjne przy asfalcie, działka nr.900/1. 
Tel. 737-164-200.

ZGUBIŁEM APARAT SŁUCHOWY  
W REJONIE STARY RYNEK - DWORNA. 

WIADOMOŚĆ POD  
NR. TEL. 784 664 915.

NIERUCHOMOŚCI 

Na sprzedaż lokal usługowy o pow. 203, 
5 m2 przy Al. Legionów  141 w Łomży. 
Lokal posiada trzy wejścia i dodatkowo 2 
piwnice po 39, 3 m2 każda. Istnieje moż-
liwość przekształcenia piwnicy w lokal 

usługowy. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 668 272 519, 602 777 371.

Mieszkanie do wynajęcia 46 m2 częścio-
wo umeblowane. Łomża, ul. Rycerska 16 
a IV p. Tel. 502 863 569

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. 

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.

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 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro ra-
chunkowe, Edy-
ta Sokołowska 
- twoja pewność 
w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: NOWY ADRES Łomża, ul. No-
wogrodzka 155 d. Tel. 862 173 474,  
606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

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

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

Multi Serwis. 
Serwis kompu-
terowy i RTV, 
sprzedaż sprzętu 
komputerowego. 
Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 121, Łom-
ża, ul. Wesoła 18B 

USŁUGI SZEWSKIE 

Naprawa obuwia. Łomża, ul. Krótka 12. 
Tel. 508 303 087. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

Fotografia ślubna, portretowa i okolicz-
nościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252. 

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzy-
ka romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżudli”. 
Gwarancja dobrej zabawy. Tel. 698 621 
178. 

Zespół Muzycz-

ny Amor. Zagramy na weselu, studniów-
ce, balu okolicznościowym i inne impre-
zy. 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. 

MATRYMONIALNE

SAMOTNY BEZ ZOBOWIĄZAŃ I NAŁO-
GÓW POZNA PANIĄ W WIEKU OK 60 LAT 
DO ŻYCIA WE DWOJE. TEL.572 336 245

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.

Mężczyznę lub małżeństwo do pracy. 
Okolice Łomży. Bardzo dobre warunki. 
Tel. 502 712 884.

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

100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów
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Do wyboru 4 sale   
www.nafarnej.pl 

Tel. 512 113 853

Oszuści działając metodą na "zdalny 
pulpit” nie odpuszczają. We wtorek 
(5 października) 61-letni mieszka-
niec gminy Łomża poinformował po-
licjantów, że stracił ponad 46 tysięcy 
złotych. Przestępcy posługują się 
różnymi legendami, ale cel jest jeden. 

Chodzi o to, by skłonić ofiarę 
do zainstalowania programu 
zdalnej obsługi urządzenia 
i dzięki niej zdobyć dane do 
konta bankowego.

Wszystko zaczęło się 
od znalezionej w Interne-
cie oferty o grze na gieł-
dzie. Miała to być inwe-

stycja w akcje popularnej sieci 
stacji paliw. 61-latek zadzwonił 
na podany na stronie interneto-
wej numer telefonu. Tam został 
poinformowany, że za chwilę od-
dzwoni do niego przedstawiciel. 
Kilka godzin później zadzwonił 

mężczyzna, podający się za bro-
kera giełdowego i nakłonił 61-lat-
ka do zainstalowania programu 
do zdalnej obsługi urządzenia. 
Później, krok po kroku instru-
ował mężczyznę, który przelał 10 
tysięcy na wskazane konto. 61-la-
tek za pomocą dodatkowej apli-
kacji śledził jak pomnażają się 
jego pieniądze. Kiedy był przeko-
nany, że podwoił zainwestowaną 
kwotę, zdecydował się na wypła-
tę 20 tysięcy złotych. Jednak kon-
takt z brokerem się urwał. Wtedy 
mężczyzna zorientował się, że zo-
stał oszukany. Z jego konta zginę-

ło ponad 46 tysięcy złotych. 
Co robić by nie paść ofiarą 

oszusta?
• przede wszystkim kieruj się 

zdrowym rozsądkiem przy po-
dejmowaniu wszelkich decyzji 
finansowych i bądź czujny szcze-
gólnie tam, gdzie w grę wchodzi 
obietnica szybkiego pomnożenia 
pieniędzy - tak najczęściej działa-
ją oszuści;

• jeśli „konsultant” lub ,,bro-
ker” proponuje Ci zainstalowa-
nie oprogramowania do zdalnej 
obsługi urządzeń, możesz być pe-
wien, że to oszustwo;

• pamiętaj, że tylko posiadacz 
konta może się do niego logować 
i wykonywać transakcje. NIGDY 
NIKOMU nie udostępniaj swo-
jego konta bankowego, danych 
logowania oraz kodów jednora-
zowych;

• jeśli osoba podająca się za 
pracownika banku żąda zwery-
fikowania Twoich danych i da-
nych konta lub zainstalowania 
jakiegokolwiek oprogramo-
wania rozłącz się i zadzwoń do 
biura obsługi klienta Twojego 
banku, w celu potwierdzenia jej 
wiarygodności.

Łomżyńscy policjanci otrzymali 
w ostatnich dniach 4 zgłoszenia doty-
czące oszustw metodą na ,,policjanta”. 
Niestety w jednym przypadku przestępcy 
byli skuteczni. 68-latka z Łomży straciła 
20 tysięcy złotych. Funkcjonariusze z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Łomży apelują 
o ostrożność i rozwagę w podejmowaniu 
decyzji finansowych.

Tylko jednego dnia łomżyń-
scy policjanci odnotowali cztery 
próby oszustwa metodą ,,na poli-
cjanta”. Niestety jedna z prób była 
skuteczna. Tuż po 14, do 68-latki 
zadzwonił telefon. Seniorka usły-
szała w słuchawce głos mężczy-
zny. Rozmówca podał się za poli-
cjanta. Powiadomił kobietę, że jej 
córka spowodowała wypadek i po-
trzebuje teraz pieniędzy, aby się 
,,wykupić". Dla uwiarygodnienia 
swojej historii mężczyzna przeka-
zał telefon dziecku, rzekomemu 

wnuczkowi kobiety. Zapłakany 
głos dziecka mówiący, że "mama 
została zatrzymana" na tyle uśpił 
czujność łomżanki, że bez wahania 
była gotowa przekazać pieniądze. 
Seniorka poinformowała ,,poli-
cjanta”, że w domu ma tylko 20 ty-
sięcy złotych. Fałszywy funkcjona-
riusz powiedział, że na początek to 
wystarczy, i że za chwilę zjawi się 
pod drzwiami kobiety. I rzeczywi-
ście, już po kilku minutach 68-lat-
ka bez zastanowienia przekazała, 
młodemu mężczyźnie, przygoto-
waną w pośpiechu gotówkę. Wrę-
czyła mu kopertę, w której było 
20 tysięcy złotych. Po ochłonię-
ciu kobieta zadzwoniła do córki,... 
i wtedy okazało się, że padła ofiarą 
oszustów. Niezwłocznie zadzwo-
niła pod numer alarmowy 112 
i o wszystkim poinformowała, już 
tych prawdziwych, policjantów. 

WAŻNE:
• Policjanci prowadząc czynno-

ści służbowe nigdy nie zwracają się 
z prośbą o przekazanie pieniędzy.

• W przypadku jakichkolwiek 
podejrzeń, a tym bardziej o zaistnia-
łym fakcie stania się ofiarą oszusta, 
należy natychmiast poinformować 
Policję, dzwoniąc pod numer 112.

• Zachowaj ostrożność - jeżeli 
dzwoni ktoś, kto podszywa się pod 
członka rodziny, policjanta i prosi 
o pieniądze, nie podejmuj żadnych 
pochopnych działań - nie wykonuj 
jego poleceń, nie podawaj numeru 
komórkowego - nie daj się zmanipu-
lować!

• Nie mów nikomu, a szczególnie 
przez telefon, o kwocie oszczędności 
jakie posiadasz i gdzie je przetrzymu-
jesz. Rozłącz starannie rozmowę tele-
foniczną, zadzwoń do kogoś z rodziny 
i upewnij się, czy osoba, która prosiła 

O dużym szczęściu mogą mówić dwaj kierowcy, którzy kilka dni temu 
mieli "bliskie spotkanie" z łosiem. Kiedy pierwszego z nich samochód 

dachował po zderzeniu z łosiem, drugi przyjechał mu na pomoc. 
Tak się spieszył, że nie zauważył leżącego na drodze zwierzęcia. 

27-letni kierowca po dachowaniu trafił do szpitala, a łoś uciekł do 
pobliskiego lasu.

Późnym wieczorem, dyżurny łomżyńskiej 
Policji, otrzymał zgłoszenie o zderzeniu oso-
bówki z łosiem na krajowej 61, nieopodal 
miejscowości Górki Sypniewo w gminie 
Piątnica. Uderzenie było tak mocne, że 
auto dachowało, a zwierzę leżało na jezd-
ni. Tuż po tym 27-letni kierowca bmw 
zadzwonił do swojego kolegi prosząc 
o pomoc przy wyciągnięciu samo-
chodu. Po tym telefonie, 21-letni 
mieszkaniec gminy Piątnica, tak 
śpieszył z pomocą, że nie zauwa-
żył leżącego na drodze zwierzęcia 

i w nie uderzył. Kierowcy nic się nie stało, a jego bmw miało uszkodzo-
ny przód. Gdy mężczyźni podeszli do łosia, aby sprawdzić czy żyje ten 

ich zaskoczył i przestraszył. Gwałtownie zerwał się z jezdni i uciekł 
do pobliskiego lasu. Ostatecznie zdarzenia te okazały się kolizjami, 

mimo, że 27-letni kierowca bmw trafił do szpitala.
Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łomży ponow-

nie apelują o szczególną ostrożność na drogach przebiegających 
przez lasy. Dzikie zwierzęta z powodu sezonowych migracji, 

mogą przekraczać jezdnię w najmniej spodziewanym momen-
cie, dlatego widząc odpowiednie znaki ostrzegawcze – bądź-

my czujni i zachowajmy ostrożność. Samochód osobowy 
w zderzeniu z potężnym łosiem, zawsze ulega zniszczeniu, 

a jego kierowca często doznaje poważnych obrażeń cia-
ła, a nawet ginie.

Funkcjonariusze zachęcają również do zaznaczania 
takich miejsc na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpie-

czeństwa. Aplikacja posiada ikonę "zdarzenia dro-
gowe z udziałem zwierząt leśnych”, dzięki której 

kierowca "klikając" przekazuje tego typu infor-
mację pozostałym użytkownikom drogi. Każdy 
przed wyruszeniem w trasę może zapoznać się 
z zagrożeniami zgłaszanymi przez innych kie-

rowców.

Mieszkanka Łomży  
uwierzyła i straciła 20 tysięcy złotych 

Stracił ponad 46 tysięcy złotych metodą na „zdalny pulpit” 

  Łoś naprawdę           potrafi zaskoczyć 
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Kolejny bieg jako zwyciężczyni ukończyła zawodniczka Klubu Sportowego Pre-
fbet-Sonarol.  Ewa Jagielska. - Nasza zawodniczka zwyciężyła w X Półmaratonie 
Augustowskim, a jej czas to 1:20,50 min – informuje Andrzej Korytkowski, pre-
zes i szkoleniowiec Klubu Sportowego Prefbet-Sonarol. 

W biegu wzięło udział 124 osoby w tym 28 kobiet, a Ewa Jagielska 
nie tylko wygrała klasyfikację kobiet, ale też zajęła wysokie 7. miej-
sce w biegu z mężczyznami. Dwie pętle biegu przebiegały bulwarami 
i trasami wzdłuż rzeki Netty i jeziora Necko. 

- Prawie przez cały dystans naszej biegaczce towarzyszyła zawod-
niczka z Ukrainy - Olesia Didovodiuk, którą Ewa dzięki mocnemu fi-
niszowi zgubiła na ostatnim kilometrze, wyprzedzając ją o 26 sekund. 
W tym samym biegu czwartą lokatę zajęła Monika Nawrat uzyskując 
czas 1:27,33 min – opowiada Andrzej Korytkowski. 

Natomiast drugie zwycięstwo dla KS Prefbet-Sonarol podczas 
tego weekendu wywalczył Mateusz Niemczyk, który okazał się naj-
lepszy w Somonińskiej 10. Jego czas to 33,41min.

Dziewięć pojedynków, w tym siedem 
zawodowych, obejrzała w 8 paździer-
nika publiczność zgromadzona w łom-
żyńskiej Hali Sportowej im. Olimpij-
czyków Polskich. Swoje umiejętności 
zaprezentowało czworo zawodników 
z naszego miasta, z czego troje opusz-
czało oktagon jako zwycięzcy. Gala 
Babilon MMA 25 transmitowana była 
na antenie Polsat Sport Fight i ogól-
nodostępnym kanale Super Polsat.

Wydarzenie rozpoczęło się od 

dwóch pojedynków na zasadach 
semi-pro. W pierwszym z nich 
19-letnia Dominika Steczkowska 
z Fight Club Łomża zmierzyła się 
z Martą Rodzik. 

- To uczucie nie do opisania 
wygrać przed własną publicz-
nością. Serce się raduje, bo na 
trybunach było mnóstwo osób, 
które mnie dopingowały – po-
wiedziała po wygranej walce Do-
minika Steczkowska. - Czuję, że 
nie do końca pokazałam swoje 
możliwości w stójce, ale poszłam 
w mój plan taki jaki był, wszyst-
ko wykonałam, wygrałam i je-
stem zadowolona – mówiła za-
wodniczka Fight Club Łomża, 
dostrzegając także błędy, które są 

do poprawienia. Przyznała rów-
nież, że w nieodległej przyszło-
ści będzie chciała sprawdzić się 
w walce zawodowej, ale obecnie 
jest jeszcze na to za wcześnie i ko-
lejne pojedynki będzie toczyła 
na zasadach semi-pro. Ostatecz-
nie Dominika Steczkowska po 
trzech rundach pokonała Martę 
Rodzik  decyzją sędziów.

Pierwszym zawodowym po-
jedynkiem gali było starcie repre-
zentanta Spółdzielni Socjalnej 
Black Horse MMA Łomża Kry-
stiana Cwaliny z debiutującym 
w zawodowstwie Maciejem Kry-
skiewiczem. Łomżyniak swoją wal-
kę wygrał przez TKO już w połowie 
pierwszej rundy ciosami w parterze. 

- Zrobiłem wszystko co zało-
żyłem. Mieliśmy tylko 3 tygodnie 
na przygotowanie, ale się udało. 
Dziękuję kibicom i trenerowi. 
Zrobiliśmy kawał dobrej roboty 
- powiedział po walce Krystian 
Cwalina.

Z sukcesem niestety nie uda-
ło się zakończyć swojego poje-
dynku jego klubowemu koledze 
Piotrowi Arniście. W drugiej 
rundzie sędzia musiał przerwać 
walkę po ciosach, jakimi zasypał 
go Jacek Brzezicki.

Ostatnim zawodnikiem z na-
szego miasta, którego umiejęt-
ności podziwiała łomżyńska 
publiczność, był Damian Zor-

czykowski z Fight Club Łomża. 
Pierwotnie miał on zmierzyć się 
z Hiszpanem Jose Sanchezem, 
jednak na kilka dni przed galą 
doszło do zmiany przeciwnika, 
którym ostatecznie został Maxim 
Zagurski z Ukrainy. 

- Wszystko się układało, peł-
na kontrola, biłem przeciwni-
ka, a tu nie ma końca, w głowie 
było, że za chwilę druga runda, 
a ręce odmawiały już posłuszeń-
stwa, zaczynało brakować tlenu, 
więc zdecydowałem, że idę po to 

co najlepsze, czyli poddania. No 
i zrobiłem to, co zazwyczaj w Ba-
bilonie robiłem, czyli duszenie 
zza pleców – zrelacjonował swo-
ją walkę Damian Zorczykowski, 
który pokonał swojego rywa-
la pod koniec pierwszej rundy. 
Przyznał też, że zawsze marzył 
o takim dopingu, jaki mu zgoto-
wała łomżyńska publiczność i to 
też poniosło go do zwycięstwa.

Również poddaniem dusze-
niem zza pleców zakończyła się 
walka wieczoru gali Babilon MMA 
25 w Łomży. W 2 min. i 53 sek. 3 
rundy w ten sposób Piotr Kacprzak 
pokonał Krzysztofa Gutowskiego.

WYNIKI GALI BABILON MMA 25 W ŁOMŻY:
Walka wieczoru
66 kg:  Piotr Kacprzak pok. Krzysztofa Gu-
towskiego przez poddanie , Runda 3
Karta główna
68 kg: Damian Zorczykowski pok. Maksima 
Zagursky’ego przez poddanie, Runda 1
84,2 kg: Adam Łaguna pok. Piotra Kalenika 
przez TKO, Runda 1
66 kg:  Hubert Lotta pok. Karola Kutyłę 
przez decyzję (30-27, 30-27, 30-27)
73 kg:  Bartosz Zawadzki pok. Damiana 
Zubę przez niejednogłośną decyzją  (29-
28, 28-29, 29-28)
84,2 kg: Jacek Brzezicki pok. Piotra Arnistę 
przez TKO, Runda 2
77,1 kg: Krystian Cwalina pok. Macieja Kry-
skiewicza przez TKO, Runda 1
Walki semi-pro
120 kg: Kamil Gawryjołek pok. Jacka Bart-
czaka przez decyzję (29-27, 29-27, 29-27)
61 kg:  Dominika Steczkowska pok. Martę 
Rodzik przez decyzję (30-27, 30-27, 30-27)

Kolejne  
zwycięstwa  

biegaczy

Emocjonująca gala 
sportów walki za nami
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Spotkanie z Wojciechem Sumlińskim, 
pisarzem i dziennikarzem śledczym 
zaplanowane jest na wtorek (12 paź-

dziernika) w Łomży. Jak na wielu takich 
wieczorach autorskich w Polsce zostanie 
wyświetlony, budzący wiele kontrowersji, 
dokumentalny film „Powrót do Jedwab-
nego”, krótko po premierze usunięty 
z YouTube jako szerzący nienawiść. Są też 
głosy sprzeciwu przeciwko łomżyńskiemu 
spotkaniu, wyrażane m.in. przez reżysera 
Borysa Lankosza czy Kamila Kamińskie-
go, aktywisty z Łomży. – „W opinii praw-
ników, tysięcy widzów, którzy wysyłali 
do nas maile, i z którymi rozmawialiśmy, 
a także w opinii wielu Żydów – także tych, 
którzy w filmie uczestniczyli i pomagali 
w jego realizacji, jak m.in. wspomniany Je-
rzy Zelnik – film absolutnie nie jest anty-
semicki, a po prostu boleśnie prawdziwy” 
– czytamy  na profilu społecznościowym 
Wojciecha Sumlińskiego.

W informacji na tym samym profilu 
dziennikarza  ukazał się komunikat:

"Już jutro o 18 - spotkanie w Łomży 
(z książką "Powrót do Jedwabnego").

Jesteśmy w codziennym kontakcie z ZA-
STRASZANYMI Organizatorami. Wybor-
cza atakuje artykułami, TVN wydzwania 
do urzędu miasta, zapowiada najście z ka-
merą i żądaniem wyjaśnień ws udostępnie-
nia nam sali, a fora internetowe pełne są 
bluzg, gróźb i chorych zapowiedzi.

Spotkanie to jest niezwykle ważne - Łom-
ża to miasto oddalone zaledwie 20 kilometrów 
od Jedwabnego, pojawią się zatem również 
mieszkańcy miasteczka oskarżani o popeł-
nienie zbrodni na Żydach. Głęboko wierzę, 
że Urząd Miasta Łomży nie ugnie się pod na-
porem mediów i podtrzyma deklarację udo-
stępnienia nam sali. Zachęcam Państwa do 
przybycia - zdecydowanie będzie to kluczowy 
moment trwającej obecnie trasy autorskiej.

12 października o godzinie 18:00, Hala 
Kultury na Starym Rynku, Łomża - ZA-
PRASZAM!"

Natomiast do naszej redakcji przesła-
ny został list otwarty skierowany do prezy-
denta Mariusza Chrzanowskiego, w związ-
ku z planowanym spotkaniem:

11 października 2021
Pan Mariusz Chrzanowski

Prezydent Miasta Łomża

Szanowny Panie Prezydencie,
Z głębokim zdumieniem i smutkiem 

przeczytaliśmy informację o organizowanym 
w  Hali Kultury pokazie filmu “Powrót do 
Jedwabnego”. Film którego pokaz  zaplano-
wano w Hali Kultury zawiera kłamliwe tezy 
i jest jawnie antysemicki.

Film "Powrót do Jedwabnego" w zakła-
many sposób przedstawia tragiczne  wyda-
rzenie, które miało miejsce w naszym regio-
nie. 10 lipca 1941 r. kilkudziesięciu Polaków, 
działając pod wpływem niemieckiej inspi-
racji, dokonało mordu na kilkuset  Żydach 
w Jedwabnem. Większość ofiar została przez 
sprawców spalona w stodole  położonej na-
przeciwko cmentarza żydowskiego. Mord 
ten był poddany wnikliwej  analizie IPNu. 
Wnikliwe śledztwo IPNu zaowocowałą 
dwu tomową publikacją “Wokół  Jedwabne-
go” prezentującą wyniki badań naukowych 
nad zbrodniami popełnionymi  na polskich 
Żydach w Jedwabnem, Radziłowie i innych 
miejscowościach  Łomżyńskiego i Białostoc-

czyzny latem 1941 roku. Wiemy dokładnie 
jak przebiegał  mord w Jedwabnem. Poka-
zywanie filmu negującego fakty wprowadza 
w błąd osoby oglądające, a zarazem jest bra-
kiem szacunku wobec ofiar mordu.

Tym bardziej oburzające jest to, że film 
ten zostanie pokazany na osobiste polece-
nie  Pana Prezydenta. Został Pan poinfor-
mowany o niskiej jakości artystycznej filmu 
oraz  jego antysemickim przesłaniu. Mimo 
tego zdecydował się Pan by pokazać film. Bro-
niąc swojej decyzji powołuje się Pan na to, że 
samorząd nie jest od oceniania filmu. Oczy-
wistym jest, że ważna jest dyskusja, opisywa-
nie rzeczywistości, brak  cenzury. Jednak jest 
granica, której nie powinniśmy przekraczać. 
To granicą jest  sianie nienawiści i zakłamy-
wanie historii, pod pozorem "wolności słowa". 
Panie prezydencie czy pozwoliłby Pan na po-
kaz filmu negującego zbrodnie w Katyniu?

Myślę, że nie miałby Pan wątpliwości, 
że taki film nie powinien być pokazywany 
w  miejscu zarządzanym przez UM.  Panie 
Prezydencie, historia Jedwabnego jest znana 
w Łomży i regionie od lat. Osoby mieszkają-
ce w Łomży wiedziały o mordzie w Jedwab-
nem zanim zajęły się  tym media ogólnopol-
skie. Proszę też pamiętać, że historia Łomży 
to też historia Żydów łomżyńskich. Tym bar-
dziej Pana decyzja o pokazaniu jawnie anty-
semickiego filmu jest niezrozumiała.

Panie Prezydencie, zwracamy się z ape-
lem by nie pozwolił Pan na pokaz w Hali Kul-
tury filmu “Powrót do Jedwabnego”. Hala 
Kultury powinna być miejscem  prezentacji 
filmów o wysokich walorach artystycznych. 
Miejscem łączącym w którym styka się prze-
szłość z przyszłością. Obiektem w którym nie 
ma miejsca na nienawiść.

Z wyrazami szacunku
Kamil Mrozowicz - pochodzący z Gmi-

ny Jedwabne koordynator Podlaskiej grupy, zaj-
mującej się pamięcią o społecznościach żydow-
skich, działającej przy "Forum Dialogu".

Kamil Kamiński, psycholog , aktywi-
sta z Łomży

Sumliński w Hali 
Kultury w Łomży,  
czy spotkanie się 

odbędzie?


