
W piątek 26 listopada 2021 r. 
w Nowogrodzie szef MON ob-
serwował główny epizod ćwicze-
nia Tumak-21 obejmujący forso-
wanie przeszkody wodnej przez 
pododdziały 16. Dywizji Zme-
chanizowanej oraz jednostki za-
graniczne z batalionowej grupy 

bojowej eFP. Dzięki tego rodzaju 
ćwiczeniom Wojsko Polskie do-
skonali interoperacyjność z woj-
skami sojuszniczymi oraz rozwija 
umiejętności współdziałania po-
szczególnych rodzajów wojsk.

- Łzy same napływają do oczu, kiedy 
przychodzi nam opowiadać tę hi-
storię…  U naszego synka, jednego 
z bliźniąt, zdiagnozowano śmiertel-
ną chorobę – SMA. Mięśnie Filipka 
umierają, a wraz z nimi gaśnie życie. 
Choroba postępuje, a szansą na jej 
powstrzymanie jest najdroższy lek 
świata! Błagamy o pomoc – musi-
my zrobić wszystko, zmobilizować 
wszystkie siły, aby ratować synka - 
piszą w dramatycznym apelu rodzice 
15-miesięcznego Filipka Nowackiego.

Przedwczesny poród i uspana czujność 
25 sierpnia 2020 roku w 36 

tygodniu ciąży na świat przyszły 
bliźnięta – Filipek i Kubuś. Kubuś 
już na samym starcie był silniejszy 
– otrzymał 10 punktów w skali 

Apgar, podczas gdy Filipek zaled-
wie 5. Chłopcy byli rehabilitowa-
ni, rozwijali się dobrze, ale gołym 
okiem było widać, że Kubuś jest 
silniejszy. Pierwszy zaczął siadać 
i raczkować. Kiedy chłopcy skoń-
czyli roczek, różnica zaczęła się 
jeszcze pogłębiać. W 13. miesiącu 
życia Kubuś już stał i powoli za-
czynał stawiać pierwsze kroczki. 
Filipek natomiast zatrzymał się 
na etapie raczkowania.

- Fakt, że chłopcy są wcze-
śniakami, uśpił naszą czujność. 
Nikt nawet nie podejrzewał, że 
u Filipka może się coś dziać, że to 
nie skutki wcześniactwa, a pod-
stępna i bezwzględna choroba, 
która rozwija się w organizmie 
naszego małego synka – opowia-

da Anna Mianowska-Nowacka, 
mama Filipka. 

Z tygodnia na tydzień rodzice 
zauważali coraz więcej objawów. 
Filipek nieprawidłowo siedział, 
bardzo się garbił, różnica po-
między nim a bratem była coraz 
większa. 

- Nie pomagała rehabilitacja, 
nie pomagały żadne inne działania, 
a my byliśmy coraz bardziej prze-
rażeni i bezradni!  Przez pandemię 
wizyty u specjalistów są bardzo 
odległe. W czerwcu próbowałam 
umówić się na kontrolę do nasze-
go neurologa, ale Filipek był na 64. 
pozycji na liście oczekujących... 
Mowa oczywiście o wizycie pry-
watnej  - tłumaczy mama Filipka. 

Kiedy wreszcie wizyta doszła 
do skutku, neurolog dokładnie 
zbadał chłopca. Powiedział, że 
ma swoje podejrzenia, ale musi 
wykonać dodatkowe badania. 
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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 

Dokończenie na str. 8

Dokończenie na str. 3

Umierają mięśnie, ale nie wola walki.  
Dramatyczna walka o małego Filipka. Potrzeba 9 milionów 

Nowogród. Wojsko Polskie  
podnosi swoją gotowość bojową

- Wojsko Polskie ćwiczy na wschodzie. Wojsko Polskie szkoli się, podnosi swoją gotowość bojową i dzięki temu Polska 
jest bezpieczna. Chcę bardzo mocno podkreślić również, że ćwiczą żołnierze z 16. Dywizji Zmechanizowanej. Oni na 
co dzień odpierają ataki hybrydowe dokonywane przez reżim Łukaszenki, a więc bronią granicy Polski, jednocześnie 

broniąc granicy Unii Europejskiej. Jesteśmy im za to wdzięczni - zaznaczył Mariusz Błaszczak, minister obrony 
narodowej, podczas spotkania w z żołnierzami biorącymi udział w ćwiczeniu Tumak-21 w Nowogrodzie.



Pierwszy w historii łomżyńskiego 
Szpitala Wojewódzkiego zabieg przy 
użyciu lasera holmowego najnowszej 
generacji przeprowadzili w piątek 
(26.11) lekarze z Oddziału Urologii. 
Wspomagał ich swoim doświadcze-
niem doktor Michał Sut ze szpitala 
MSW w Gdańsku. 

Zabiegi typu HOLEP, czyli 
leczenie endoskopowego łagod-
nego rozrostu stercza, stały się 
możliwe dzięki zakupieniu przez 
łomżyński szpital najnowocze-
śniejszego w tej dziedzinie sprzę-
tu. HOLEP to skrót angielskiego 
określenia: enukleacja prostaty 
laserem holmowym. Metoda sto-
sowana zaledwie od kilku lat 
w Polsce - poinformował w swoim 
komunikacje łomżyński szpital. 

Sprzęt zakupiony został ze 
środków budżetu wojewódz-
twa i środków własnych Szpita-
la Wojewódzkiego w Łomży za 
potrzeby Oddziału Urologicz-
nego. Łączna kwota  to ok. 1.3 
miliona złotych (w tym 0,6 mln 
środki własne szpitala). Zakupio-
no tor wizyjny a diatermią, urete-
roskopy, endoskopy, litotrypier 
ultradźwiękowy i laser o dużej 
mocy. 

Pierwsze zabiegi nowa meto-
dą stały się okazją do wręczenia 
przez dyrektora szpitala Jarosła-
wa Pokoleńczuka i koordynatora 
urologii Marka Załęskiego spe-
cjalnych podziękowań dla Marka 
Olbrysia, Wicemarszałka  Woje-
wództwa Podlaskiego. 

- To raczej ja chciałbym po-
dziękować za działania dyrekto-

ra i koordynatorów oddziałów, 
którzy szukają możliwości jak 
najskuteczniejszego pomagania 
pacjentom. Zakup tego lasera 
trochę się z różnych przyczyn, 
ale wyszko to na dobre, bo jest to 
sprzęt dużo lepszy niż ten, który 
miał być pierwotnie zakupiony. 
Doktor Marek Załęski zapewnił 
mnie, że jest to "najwyższa pół-
ka" w tej dziedzinie. Oczywiście 
nie żal jest przeznaczać pieniędzy 
na ratowanie życia i zdrowia. Od-
dział urologii w Łomży znany jest 
z najwyższej jakości i o jej utrzy-
manie chcemy nadal dbać - po-
wiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś zachęcając też wszystkich 
panów do profilaktyki prostaty, 
czyli wykonywanie przynajmniej 
raz do roku badań przez męż-
czyzn powyżej 50. roku życia,

O szczegółach premierowych 
zabiegów opowiedzieli Michał 
Sut ze Szpitala MSW w Gdańsku 
i koordynator łomżyńskiej urolo-
gii Marek Załęski. 

- Przeprowadzamy dzisiaj 
trzy zabiegi enukleacji prostaty. 
Są to zabiegi wysoce efektywne 
bardzo bezpieczne i przyspiesza-
jące powrót pacjenta do pełnej 
sprawności. W stosunku do za-
biegów wykonywanych tradycyj-
nie mają jeszcze taką zaletę, że są 
bardziej radykalne, to znaczy, że 
jest mniejsze ryzyko nawrotów 
i konieczności ponownego ope-
rowania po jakimś czasie. W kon-
sekwencji oznaczają też mniejsze 
koszty opieki nad pacjentami - 
tłumaczył doktor Michał Sut.

- Każdy z pacjentów ma róż-
ną wielkość prostaty: 35, 65 

i 80 mililitrów, co pozwoli nam 
sprawdzić różnice w postępo-
waniu. Do tej pory nasz od-
dział wykonywał standardowe 
w urologii zabiegi, czyli - obra-
zowo mówiąc- zeskrobywaliśmy 
nadmiar prostaty, aby udrożnić 
cewkę moczową. Były też rza-
dziej obecnie stosowane, a kie-
dyś stanowiące standard, zabie-
gi operacyjne, gdy prostaty były 
wyjątkowo duże. Obie metody 
mają swoje zalety, a dzisiaj  sto-
sowana łączy ich najcenniejsze 
cechy - dodał Marek Załęski.

Warsztaty szkoleniowe z no-
wej metody i z wykorzystaniem 
nowego sprzętu (dotarł do szpi-
tala w październiku) nie będą dla 
łomżyńskich urologów wydarze-
niem jednorazowym. Jak wyja-
śnił doktor Marek Załęski, trzeba 
się innowacji starannie i cierpli-
wie uczyć.   
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Będą dwa i już niebawem wyjadą na ulice Łom-
ży. Autobusy elektryczne. Umowa na ich zakup 
właśnie została podpisana. Na dostarczenie 
wartych ponad 5,5 miliona złotych "elektry-
ków", firma realizująca zamówienie ma rok. 

Autobusy elektryczne, które mają tra-
fić do Łomży, to pojazdy marki YOTONG, 
12-metrowe, niskopodłogowe, jednoczło-
nowe wraz z wyposażeniem przeznaczone 
do wykonywania przewozów w publicz-
nej komunikacji miejskiej. Umowę na do-
stawę elektrycznych autobusów podpisali 
prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski 
i prezes zarządu Busnex Poland Marcin 
Kucharski. 

- Autobusy są w stu procentach zero-
emisyjne, bezpieczne i komfortowe  –  za-
pewnia prezes zarządu Busnex Poland Ma-
ciej Kucharski.

- Na jednym cyklu ładowania przejadą 
nawet 400 kilometrów, a ładowane będą 
w bazie MPK – dodaje prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łom-
ży Janusz Nowakowski i zaznacza, że do 
przejścia z oleju napędowego na odnawial-
ne źródła energii spółka przygotowywała 

się już od kilku lat poprzez m.in. montaż 
paneli fotowoltaicznych.

Umowa na dostawę elektrycznych au-
tobusów będzie realizowana w ramach 
projektu  "Zrównoważona mobilność 
miejska w Łomży", współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyj-
na, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, 
Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyj-
ne z wyłączeniem BOF.

- W ramach projektu, na który otrzy-
maliśmy prawie 30 milionów złotych 
wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego, dofinansowali-
śmy budowę Centrum Przesiadkowego 
w naszym mieście – przypomina prezy-
dent Łomży Mariusz Chrzanowski

Projekt obejmuje także szereg innych 
działań takich jak m.in. budowę systemu 
roweru miejskiego czy wyposażenie ulic 
w infrastrukturę służącą obsłudze trans-
portu publicznego.

- Zakup dwóch elektrycznych autobu-
sów to milowy krok w kierunku elektro-
mobilności, którą chcemy systematycznie 
rozwijać w naszym mieście z pożytkiem 
dla mieszkańców – mówi zastępca prezy-
denta Łomży Andrzej Garlicki i dodaje, że 
planowane są kolejne przetargi, w ramach 
których zakupione zostaną kolejne ekolo-
giczne wozy. Docelowo ma być ich 8.

Celem realizowanego projektu jest po-
lepszenie jakości życia mieszkańców po-

przez ograniczenie emisji gazów cieplarnia-
nych i pyłów do atmosfery przez autobusy 
i samochody osobowe, rozwój wykorzy-
stania transportu publicznego niskoemi-
syjnego i niezmotoryzowanego (rowerów, 
w tym elektrycznych), poprawa dostępno-
ści, mobilności i elektromobilności oraz 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wartość całego projektu opiewa na 
43.655.783,52 zł, z czego dofinansowanie 
wynosi 29.047.649,05 zł.

Elektryczne autobusy 
wyjadą na ulice Łomży 

Szpital w Łomży. Laser, który leczy  
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Wojsko Polskie - obok służby na grani-
cy polsko-białoruskiej oraz silnego zaan-
gażowania w walkę z epidemią - skutecz-
nie realizuje bieżące zadania szkoleniowe 
na terenie całej Polski i konsekwentnie 
wzmacnia zdolności bojowe.

- Warto podkreślić, że dopiero od roku 
to miejsce wróciło, jako miejsce do ćwi-
czeń Wojska Polskiego, po wielu latach, 
kiedy było opuszczone. To jest też taki bar-
dzo mocny znak tego, że wojsko wraca do 
wschodniej części Polski. Przez lata wojsko 
miało ograniczone możliwości ćwiczenia 
właśnie w tej części naszego kraju. Jednost-
ki wojskowe były likwidowane – przypo-
mniał szef MON.

Głównym celem ćwiczenia było spraw-
dzenie stopnia przygotowania jednostek 
16. Dywizji Zmechanizowanej do pro-
wadzenia działań taktycznych oraz prze-
mieszczenie do rejonu operacyjnego prze-
znaczenia. To także sprawdzian gotowości 

do prowadzenia działań we współdzia-
łaniu z sojusznikami z batalionowej gru-
py bojowej eFP oraz żołnierzami Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Jak zaznaczył mini-
ster, taka współpraca i wsparcie sojuszni-
cze są niezwykle istotne właśnie dziś, kie-
dy Polska, ale także Litwa, Łotwa zmagają 
się z zagrożeniami hybrydowymi. 

-W ćwiczeniu wzięło udział około sze-
ściu tysięcy żołnierzy i ponad tysiąc dwie-
ście jednostek sprzętu wojskowego. Oprócz 
wykonywania zadań z zakresu wsparcia 
straży granicznej żołnierze dywizji szkolą 
się na co dzień. Ćwiczenie, które ma miej-
sce w Nowogrodzie jest podsumowaniem 
rocznego szkolenia żołnierzy przy wspar-
ciu lotnictwa: sił powietrznych, lotnictwa 
wojsk lądowych i pododdziałów inżynieryj-
nych – wyjaśnił gen. Krzysztof Radomski, 
dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej. 

Spotkanie szefa MON z żołnierzami 
16. Dywizji Zmechanizowanej biorącymi 

udział w ćwiczeniu Tumak-21 było także 
okazją do podziękowania im za codzienną 
służbę na granicy.  Żołnierze, którzy wy-
kazali się odwagą podczas wykonywania 
tam zadań otrzymali medale Wojska Pol-
skiego. Szef MON wręczył także awanse 
na wyższe stopnie wojskowe oraz decyzje 
o wyznaczeniu na nowe stanowiska służ-
bowe.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej 
wyznaczeni zostali: płk Jerzy Kwika – na sta-
nowisko Dowódcy 3. Brygady Radiotech-
nicznej, płk Zbigniew Targoński na stano-
wisko Dowódcy 12. Wielkopolskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej, płk Andrzej Lis – na 
stanowisko Dyrektora Centrum Doktryn 
i Szkolenia Sił Zbrojnych, płk Mirosław Ko-
bryń na stanowisko Szefa Zarządu Obrony 
Przed Bronią Masowego Rażenia Dowódz-
twa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 
oraz płk Witold Bartoszek na stanowisko 
Dowódcy 1. Brygady Logistycznej.

Od 17 do 26 listopada jednostki 16. 
Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej 
wraz z wydzielonymi siłami innych jedno-
stek Wojska Polskiego oraz grupy bojowej 
eFP (Wzmocniona Wysunięta Obecność) 
brały udział w ćwiczeniu taktycznym 
z wojskami TUMAK-21. Ćwiczenie jest 
głównym przedsięwzięciem szkolenio-
wym 16. Dywizji i stanowi podsumowa-
nie rocznego cyklu szkolenia dowództw 
i wojsk. Szkolenie odbyło się na obszarze 
województw: warmińsko-mazurskiego 
i podlaskiego.

W ramach „Tumaka-21”,   mieszane 
pododdziały z Polski, USA, Wielkiej Bry-
tanii, Chorwacji i Rumunii wykonywały 
marsze, działania patrolowe po drogach 
publicznych oraz zadania ogniowe na po-
ligonie. Głównym epizodem ćwiczenia 
było forsowanie rzeki Narew w rejonie 
Nowogrodu.

Nowogród. Wojsko Polskie  
podnosi swoją gotowość bojową

Dwóch Uzbeków 
przewoziło ośmiu 
obywateli Iraku 

Łomżyńscy policjanci zatrzymali dwie skody na mazowieckich 
tablicach rejestracyjnych. Okazało się, że dwaj obywatele Uzbeki-
stanu przewozili nimi ośmiu obywateli Iraku, którzy nielegalnie 
przekroczyli granicę. Mężczyźni byli wycieńczeni, głodni i spra-
gnieni. Mundurowi podzielili się z nimi wodą i ciepłym posiłkiem. 
Kierowcy zostali zatrzymani i odpowiedzą za pomoc w nielegal-
nym przekroczeniu granicy. Obywatele Iraku zostali przekazani 
funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Kilka dni temu łomżyńscy policjanci otrzymali 
zgłoszenie, że skodą mogą podróżować osoby, które 
nielegalnie przekroczyły granicę. Mundurowi na stacji 
paliw w Piątnicy zatrzymali do kontroli drogowej dwie 
skody na mazowieckich tablicach rejestracyjnych. Za 
kierownicą aut siedzieli 35-letni i 21-letni obywatele 
Uzbekistanu. W trakcie kontroli okazało się, że ich pa-
sażerami są obywatele Iraku, którzy nielegalnie prze-
bywali na terytorium Polski. Jednego z ośmiu Irakij-
czyków policjanci znaleźli zamkniętego w bagażniku 
osobówki. Mężczyźni byli wycieńczeni, głodni i spra-
gnieni. Mundurowi podali im wodę do picia, a po prze-
wiezieniu do budynku komendy zapewnili również 
ciepły posiłek. Żaden z pasażerów nie potrzebował po-

mocy medycznej i ostatecznie zostali oni przekazani 
funkcjonariuszom Straży Granicznej. Kierowcy trafi-
li do policyjnego aresztu, a ich samochody na parking 
dowodów rzeczowych. Teraz odpowiedzą za pomoc 
w nielegalnym przekroczeniu granicy.



4 www.narew.info

• • •

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

Niepewność, strach, brak wiary w siebie 
– tak swój stan po ogłoszeniu restrykcji 
związanych z pandemią koronawirusa opisuje 
Zuzanna. 36-latka, która jest w trakcie 
leczenia uzależnienia od alkoholu, poczuła, że 
w jednej chwili załamał się jej świat. Nowa, 
trzeźwa rzeczywistość budowana mozolnie 
od kilku miesięcy stanęła pod dużym znakiem 
zapytania.

Zuzanna zdecydowała się podjąć le-
czenie pod koniec ubiegłego roku. Jak 
sama mówi, od tego czasu żyła w swego 
rodzaju ochronnej bańce. – Tą ochro-
ną były regularne spotkania z terapeut-
ką uzależnień. Nawet jak coś mi nie szło, 
przychodziły gorsze chwile, miałam 
świadomość, że już jutro, czy pojutrze 
spotkam się z panią Marią i ona wszyst-
ko wyprostuje – tłumaczy Zuzanna. Wy-
jaśnia, że od listopada unika większych 
spotkań towarzyskich, zrezygnowała 
z zabawy Sylwestrowej i hucznie obcho-
dzonych co roku w lutym urodzin. Bała 

się pokus, wolała nie prowokować sytu-
acji, które dotychczas stanowiły okazję 
do napicia się jeszcze więcej, niż samot-
nie niemal co wieczór. Powoli dochodzi-
ły jednak z terapeutką do wniosku, że 
jest gotowa na pierwszą większą bezal-
koholową imprezę (wieczór panieński 
siostry). Wtedy jednak pojawił się ko-
ronawirus. Niestety wraz z ogłoszeniem 
restrykcji ośrodek, w którym Zuzanna 
miała terapię, przeszedł w tryb pracy dy-
żurowej, a spotkania z terapeutami cza-
sowo wstrzymano. W podobnej sytuacji 
znalazły się tysiące uzależnionych w ca-
łej Polsce.

Ze względów bezpieczeństwa w wielu 
miejscach praktycznie z dnia na dzień od-
wołano bezpośrednie wizyty u terapeutów 
uzależnień, oraz inne spotkania – np. ano-
nimowych alkoholików czy grup wsparcia 
dla osób, które wspomagają terapię uza-
leżnień. Według Państwowej Agencji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w skali kraju tego typu grup działa ok. 2,3 
tys. Ich członkowie stracili oparcie, jakie 
dawał im kontakt ze specjalistą i osobami 
o podobnych doświadczeniach.

– Izolacja, brak kontaktów towarzy-
skich oraz zawieszenie bezpośrednich zajęć 

z terapeutami lub mityngów mogą znacząco 
utrudnić utrzymanie abstynencji. Należy 
jednak pamiętać, że uzależnieni nie zostali 
pozostawieni ze problemem sam na sam – 
wyjaśnia Katarzyna Łukowska, p.o. Dyrek-
tor PARPA.  – Osoby będące w trakcie tera-
pii uzależnienia w poradni mają możliwość 
kontynuowania leczenia. Mogą odbywać 
wizyty online lub przez telefon – zaznacza.

Gdzie szukać wsparcia?

• Osoby objęte leczeniem powin-
ny skontaktować się z poradnią i uzyskać 
szczegółowe informacje o możliwości 
zdalnego kontynuowania terapii. Listę pla-
cówek leczenia uzależnień można znaleźć 
pod tym adresem: http://parpa.pl/index.
php/placowki-lecznictwa.

• Osoby, które nie miały możliwości 
rozpoczęcia leczenia, ale otrzymały już 
konkretny termin pierwszej wizyty, mogą 
odbyć ją telefonicznie lub online. Aby 
ustalić szczegóły, należy skontaktować się 
z daną placówką.

• Przez większość dnia wsparcie moż-
na uzyskać na infolinii Anonimowych Al-
koholików: tel. 801 033 242 (czynna co-
dziennie w godz. 8:00-22:00).

• Wspólnota AA prowadzi także mi-
tyngi online (m.in. za pośrednictwem Sky-
pe oraz Google Meet). Pełną listę oraz daty 
spotkać można znaleźć na stronie aa24.pl/
pl/mityngi-on-line.

• Platforma Helping Hand pozwala 
użytkownikom skorzystać z porady spe-
cjalisty za pośrednictwem  czata oraz wi-
deorozmowy. Na czacie można także 
porozmawiać z innymi osobami zmagają-
cymi się z uzależnieniem – to okazja do 
wspierania się i wymiany doświadczeń. 
Szczegóły pod adresem: hh24.pl.

Rejestracji można dokonać anonimo-
wo, a podstawowa wersja aplikacji jest dar-
mowa.

• Kontrolę nad uzależnieniem ułatwia 
także aplikacja Nałogometr 2.0 dostępna 
pod adresem: nalogometr.pl/pl/.

Wsparciem w utrzymaniu abstynencji 
może być także oglądanie filmów poświę-
conych tej tematyce oraz czytanie publika-
cji. Przydatne materiały znajdują się m.in. 
na stronach www.parpa.pl czy www.aa24.
pl. W internetowych księgarniach można 
znaleźć także wiele książek ekspertów od 
terapii uzależnień.

wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne

Jak utrzymać 
abstynencję  
w czasie  
przedłużającej się  
pandemii?
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Czarownica 2

Film oszałamia widowiskowością, zapiera dech w piersiach fantastycznymi 
kostiumami i scenografią, efektami specjalnymi, kolorystyką i różnorodno-

ścią pokazanych światów. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, do kogo ten 
film jest adresowany – z jednej strony mamy przepiękną słodko-gorzką 

baśń, ale z drugiej trup ściele się gęsto.
Diabolina to zła i potężna czarownica o kamiennym sercu. Nikogo 

się nie boi, ale i nikogo nie lubi. Jest źródłem wszelakich nie-
szczęść i wszelkiego zła...

Jednak od czasu, gdy pielęgnowała w swoim sercu 
gniew, minęło wiele dni i nocy. Teraz pojawiło się w nim 
ciepło i wiara w ludzi. Wszystko to za sprawą pewnej mło-
dej dziewczyny, księżniczki Aurory.

Aurora już dorosła. Została królową Kniei, czyli 
baśniowej krainy z bujną fauną i florą, w której żyją 

magiczne stworzenia.
W jej życiu nadeszła pamiętna chwila. Książę 

Filip (Harris Dickinson) kocha z wzajemnością 
Aurorę (Elle Fanning). Para postanawia wziąć 
ślub. Małżeństwo to dałoby możliwość pogo-

dzenia ze sobą dwóch zwaśnionych królestw, nad 
którymi panują odpowiednio Aurora oraz rodzice 

Filipa, John (Robert Lindsay) i Ingrith (Michelle 
Pfeiffer). Ta ostatnia jednak ma swoje własne plany 
odnośnie przyszłej synowej i jej matki chrzestnej, 

Diaboliny (Angelina Jolie), która wychowała Aurorę 
i jest jej obecnie jedyną rodziną. To dopiero początek 

zbrodniczej intrygi, za którą stoi okrutna Ingrith.
Młodzi zakochani szczerze wierzą, że ich małżeństwo 

zdoła zjednoczyć oba królestwa i pogodzić ludzi z magiczny-
mi stworzeniami. Na wystawnym obiedzie, na który są rodzice 

narzeczonego oraz matka chrzestna Aurory, dochodzi do kłótni. 
W jej wyniku król niedołężnieje, a choroba jego ma jednoznacz-
nie magiczne podłoże. Podejrzenia spadają na Diabolinę, zmu-
szając ją do ucieczki z pałacu.

Film ten to jeden wielki pojedynek między Angeliną Jolie, 
a Michelle Pfeiffer. Każda scena z udziałem tych dwóch aktorek 

jest tak naładowana napięciem, a atmosferę można dosłownie cia-
chać nożem, a jednocześnie chce się delektować i kraść każdą sekun-

dę tych sekwencji. Najlepiej ze wszystkich, wręcz mistrzowsko, wypa-
da scena uroczystego posiłku, w którym biorą udział państwo młodzi 

oraz ich najbliżsi. Czuć wtedy ogromny niepokój, a znakomita gra ak-
torska wcześniej wymienionych pań jeszcze bardziej wbija w fotel.

Angelina Jolie – z jej postawy emanuje zimno, dodatkowo magne-
tyzuje spojrzeniem, wzbudzając wokół siebie aurę tajemniczości i lęku. 

Jest groźna i niebezpieczna, i to z nią muszą się wszyscy liczyć. Widać to 
zwłaszcza w scenach, kiedy jej postać próbuje być miła i uprzejma dla in-

nych.
Michelle Pfeiffer w roli złej królowej Ingrith sprawdziła się wyśmienicie. 

Jest to postać, która od razu wywołuje niechęć. 
„Wizualnie to majstersztyk. Fantastyczne kostiumy, scenografia, efekty spe-

cjalne, kolorystyka i różnorodność pokazanych światów aż zapierają dech w pier-
siach. Ukwiecona knieja wygląda magicznie, a zamieszkujące ją wróżki i inne stwo-
rzenia są urocze. Film urzeka wyglądem i baśniową scenerią, która jest magiczna, 

przepiękna i fascynująca zarazem. Najbardziej zachwycająca jest kraina Kniei, która budzi 
dużo ciepłych uczuć i przywołuje nostalgię za dziką przyrodą, niezmąconą ludzką działalnością”. 

Na pochwałę zasługuje też muzyka skomponowana przez Geoffa Zanelliego, gdzie wysokiej klasy 
brzmienia orkiestrowo-chórowe niekiedy wywołują gęsią skórkę. Wszystko to powoduje, że produkcja nie 
tylko zachwyca, ale także sprawia, iż chciałabym nieco dłużej pozostać w tym niesamowitym świecie.

To film idealny na odprężenie, przeniesienie się do świata nieziemskich istot i widoków, które olśniewają 
swoją baśniowością. Momentami jest to historia przygnębiająca i zatapiająca w mrok, ale osta-

tecznie dobro zwycięża. Jest idealna, aby zdystansować się od dnia codziennego, a jaki film 
zrobi to lepiej niż taki, w którym wszyscy żyją długo i szczęśliwie?

Waśnie  
w magicznym 
świecie

Pierwsza część „Czarownicy”, zainspirowana 
postacią znaną z disneyowskiej „Śpiącej 
królewny”, zachwyciła widzów na całym 
świecie. Głównie ze względu na niesamowitą 
Angelinę Jolie, która wcieliła się w Diabolinę. 
Widzowie, którzy pierwszej części nie widzieli 
odnajdą się w akcji bez problemu. 

Czarownica 2
Polsat piątek 20.00, niedziela 13.20
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Sylwester  w Nowym 
Jorku

wybierz  
coś  

dla siebie

Wymarzony

Sposób na 
dziewczynę

Młody pisarz z Nowego Jorku, Sam, nie jest za-
dowolony ze swoich osiągnięć twórczych. Choć jego 

agent Alan, namawia go do dalszego pisania, on pod-
chodzi do tego bez entuzjazmu. Sam jest zakocha-
ny w ślicznej i ekstrawaganckiej Birdie, zauważonej 
w sieci ulicznej artystce, która też pracuje w małej 
kawiarence. Bardzo chciałby się z nią spotkać. Nie 
wierzy jednak, że może zainteresować sobą tak wy-
jątkową dziewczynę.  

Za namową kolegi śledzi jej profil na Facebo-
oku, poznając w ten sposób jej zainteresowania 
i upodobania. W końcu spotykają się przypadkowo 
w klubie. Nawiązuje się między nimi nić przyjaźni. 
Zaczyna pisać powieść, której główny wątek jest 
oparty na jego związku z Birdie. Aby zaimpono-
wać dziewczynie i częściej przebywać w jej towa-
rzystwie, udaje, że ma te same zainteresowania, co 
ona. Kreuje się na idealnego mężczyznę jej marzeń. 
Ostatecznie postanawia wyznać jej miłość i prawdę 
o sobie. Okazuje się, że ona...

Wymarzony
TVP1 niedziela 22.20

Kim to samotna, nadopiekuńcza matka dziew-
czyny, której marzeniem jest pocałować Setha 
w sylwestrową noc. Claire jest odpowiedzialna za 
coroczne opadanie kuli na Times Square, która 
oznajmia nadejście nowego roku. Laura, jako sze-
fowa kuchni, przygotowuje katering na sylwestro-
we przyjęcie wytwórni płytowej, a w międzyczasie 
wpada na swojego byłego chłopaka, piosenkarza 
Jensena. Ingrid, niegdyś pracowała dla wytwórni 
płytowej, jednak po bardzo poważnym wypadku, 
który cudem przeżyła, odchodzi z pracy i prosi, by 
młody kurier, Paul, pomógł jej wy-
pełnić noworoczne postanowienia. 
W szpitalu leży Stan, umierający na 
raka mężczyzna, który przed śmiercią 
chce zobaczyć opadającą kulę. Ko-
bieta w zaawansowanej ciąży oraz jej 
partner chcą, by ich dziecko urodziło 
się tuż po przywitaniu Nowego Roku, 
tylko dlatego, aby wygrać nagrodę 
pieniężną ufundowaną przez szpital. 
Rywalizują o to z inną parą. 

Plejada gwiazd (m.in. Halle Ber-
ry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Robert 
De Niro, Zac Efron, Katherine He-

igl, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Ashton 
Kutcher) w filmie, który jest pochwałą miłości, 
nadziei, przebaczenia, drugich szans i nowych po-
czątków.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 142 miliony dolarów, kosztował 

56 milionów.
H Jake T. Austin i Abigail Breslin musieli pocało-

wać się piętnaście razy, aby wreszcie reżyser zaakcep-
tował scenę.

H Sarah Jessica Parker (Kim) 
i Matthew Broderick (Pan Buellerton) 
są małżeństwem.

H Postać grana przez Setha Mey-
ersa obawia się, że jego żona urodzi 
w mieszkaniu zamiast w szpitalu. Lata 
później, żona Meyersa urodziła pierw-
sze dziecko w... holu ich bloku. 

Sylwester w Nowym Jorku
TVN7 piątek 21.05

Telemaniak
Nowa TV piątek 21.00

Komedia. Steven przeprowadza się do nowego 
mieszkania. Chce zabić nudę. Niebawem w jego 
mieszkaniu zjawia się ekscentryczny monter 
kablówki, który zaczyna go nachodzić i z coraz 
większą bezczelnością ingerować w jego życie 
prywatne.

Nieodebrane połączenie
Stopklatka piątek 22.15

Horror. Przyjaciele Beth kolejno giną w niewy-
jaśnionych okolicznościach. Wcześniej każde 
z nich odebrało zagadkową wiadomość głoso-
wą od samych siebie. Któregoś dnia Beth także 
otrzymuje taką wiadomość.

Okręt
TV6 sobota 18.00

Wojenny. Losy załogi niemieckiego U-Boota na 
Atlantyku w 1941 roku, atakującego alianckie 
konwoje. Monotonia, podwodna izolacja, at-
mosfera klaustrofobii i zagrożenia coraz bardziej 
dają się marynarzom we znaki. Najgorsze chwile 
dopiero przed nimi… 

Świąteczna randka
WP1 sobota 19.50

Komedia romantyczna. Po dziesięciu latach Re-
becca wraca do rodzinnego miasteczka na ślub 
przyjaciółki. Ożywają wspomnienia, stare ani-
mozje, budzą się dawno uśpione uczucia. Kiedy 
budzi się następnego ranka – okazuje się, że dziś 
jest… wczoraj. 

Van Helsing
TVN7 sobota 20.00

Horror. Gabriel van Helsing to najsłynniejszy na 
świecie pogromca wampirów. Tajna organizacja 
zleca mu wytropienie i unicestwienie hrabiego 
Drakuli. Pomaga mu piękna Anna Valerious, 
która od wieków walczy z Drakulą, chcąc zdjąć 
klątwę ciążącą na jej rodzie. 

Doktor Strange
Polsat sobota 20.00

Fantastyczny. Film, który zarobił w kinach 616 
milionów dolarów! Strange jest neurochirur-
giem. W wypadku samochodowym doznaje kon-
tuzji ręki. Zdesperowany trafia w okolice Kat-
mandu, gdzie poznaje mistrza Przedwiecznego 
i odkrywa w sobie niezwykłe moce.

Magiczne       
słowo

Kalejdoskop 
przygód
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Sylwester  w Nowym 
Jorku

wybierz  
coś  

dla siebie

Wymarzony

Sposób na 
dziewczynę

Młody pisarz z Nowego Jorku, Sam, nie jest za-
dowolony ze swoich osiągnięć twórczych. Choć jego 

agent Alan, namawia go do dalszego pisania, on pod-
chodzi do tego bez entuzjazmu. Sam jest zakocha-
ny w ślicznej i ekstrawaganckiej Birdie, zauważonej 
w sieci ulicznej artystce, która też pracuje w małej 
kawiarence. Bardzo chciałby się z nią spotkać. Nie 
wierzy jednak, że może zainteresować sobą tak wy-
jątkową dziewczynę.  

Za namową kolegi śledzi jej profil na Facebo-
oku, poznając w ten sposób jej zainteresowania 
i upodobania. W końcu spotykają się przypadkowo 
w klubie. Nawiązuje się między nimi nić przyjaźni. 
Zaczyna pisać powieść, której główny wątek jest 
oparty na jego związku z Birdie. Aby zaimpono-
wać dziewczynie i częściej przebywać w jej towa-
rzystwie, udaje, że ma te same zainteresowania, co 
ona. Kreuje się na idealnego mężczyznę jej marzeń. 
Ostatecznie postanawia wyznać jej miłość i prawdę 
o sobie. Okazuje się, że ona...

Wymarzony
TVP1 niedziela 22.20

Kim to samotna, nadopiekuńcza matka dziew-
czyny, której marzeniem jest pocałować Setha 
w sylwestrową noc. Claire jest odpowiedzialna za 
coroczne opadanie kuli na Times Square, która 
oznajmia nadejście nowego roku. Laura, jako sze-
fowa kuchni, przygotowuje katering na sylwestro-
we przyjęcie wytwórni płytowej, a w międzyczasie 
wpada na swojego byłego chłopaka, piosenkarza 
Jensena. Ingrid, niegdyś pracowała dla wytwórni 
płytowej, jednak po bardzo poważnym wypadku, 
który cudem przeżyła, odchodzi z pracy i prosi, by 
młody kurier, Paul, pomógł jej wy-
pełnić noworoczne postanowienia. 
W szpitalu leży Stan, umierający na 
raka mężczyzna, który przed śmiercią 
chce zobaczyć opadającą kulę. Ko-
bieta w zaawansowanej ciąży oraz jej 
partner chcą, by ich dziecko urodziło 
się tuż po przywitaniu Nowego Roku, 
tylko dlatego, aby wygrać nagrodę 
pieniężną ufundowaną przez szpital. 
Rywalizują o to z inną parą. 

Plejada gwiazd (m.in. Halle Ber-
ry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Robert 
De Niro, Zac Efron, Katherine He-

igl, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Ashton 
Kutcher) w filmie, który jest pochwałą miłości, 
nadziei, przebaczenia, drugich szans i nowych po-
czątków.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 142 miliony dolarów, kosztował 

56 milionów.
H Jake T. Austin i Abigail Breslin musieli pocało-

wać się piętnaście razy, aby wreszcie reżyser zaakcep-
tował scenę.

H Sarah Jessica Parker (Kim) 
i Matthew Broderick (Pan Buellerton) 
są małżeństwem.

H Postać grana przez Setha Mey-
ersa obawia się, że jego żona urodzi 
w mieszkaniu zamiast w szpitalu. Lata 
później, żona Meyersa urodziła pierw-
sze dziecko w... holu ich bloku. 

Sylwester w Nowym Jorku
TVN7 piątek 21.05

Telemaniak
Nowa TV piątek 21.00

Komedia. Steven przeprowadza się do nowego 
mieszkania. Chce zabić nudę. Niebawem w jego 
mieszkaniu zjawia się ekscentryczny monter 
kablówki, który zaczyna go nachodzić i z coraz 
większą bezczelnością ingerować w jego życie 
prywatne.

Nieodebrane połączenie
Stopklatka piątek 22.15

Horror. Przyjaciele Beth kolejno giną w niewy-
jaśnionych okolicznościach. Wcześniej każde 
z nich odebrało zagadkową wiadomość głoso-
wą od samych siebie. Któregoś dnia Beth także 
otrzymuje taką wiadomość.

Okręt
TV6 sobota 18.00

Wojenny. Losy załogi niemieckiego U-Boota na 
Atlantyku w 1941 roku, atakującego alianckie 
konwoje. Monotonia, podwodna izolacja, at-
mosfera klaustrofobii i zagrożenia coraz bardziej 
dają się marynarzom we znaki. Najgorsze chwile 
dopiero przed nimi… 

Świąteczna randka
WP1 sobota 19.50

Komedia romantyczna. Po dziesięciu latach Re-
becca wraca do rodzinnego miasteczka na ślub 
przyjaciółki. Ożywają wspomnienia, stare ani-
mozje, budzą się dawno uśpione uczucia. Kiedy 
budzi się następnego ranka – okazuje się, że dziś 
jest… wczoraj. 

Van Helsing
TVN7 sobota 20.00

Horror. Gabriel van Helsing to najsłynniejszy na 
świecie pogromca wampirów. Tajna organizacja 
zleca mu wytropienie i unicestwienie hrabiego 
Drakuli. Pomaga mu piękna Anna Valerious, 
która od wieków walczy z Drakulą, chcąc zdjąć 
klątwę ciążącą na jej rodzie. 

Doktor Strange
Polsat sobota 20.00

Fantastyczny. Film, który zarobił w kinach 616 
milionów dolarów! Strange jest neurochirur-
giem. W wypadku samochodowym doznaje kon-
tuzji ręki. Zdesperowany trafia w okolice Kat-
mandu, gdzie poznaje mistrza Przedwiecznego 
i odkrywa w sobie niezwykłe moce.

Magiczne       
słowo

Kalejdoskop 
przygód

Tunel

Katastrofa
W biegnącym pod rzeką tunelu łączą-

cym Manhattan z New Jersey dochodzi 
do wypadku drogowego. Eksplozja roz-

sadza ciężarówkę wiozącą materiały wy-
buchowe. Kula ognia przetacza się przez 
tunel, zmiatając wszystko, co napotyka 
na swojej drodze. Naruszone wybuchem 
sklepienie obrywa się w kilku miejscach. 
Oba końce tunelu zostają zasypane, a do 
środka zaczyna wdzierać się woda. Lu-
dzie, którzy ocaleli z katastrofy, zostają 
uwięzieni.

Ich sytuacja pogarsza się z minuty na 
minutę. Atakują ich trujące dymy, ogień 
z płonących cystern. Jedyną osobą, któ-
ra może im pomóc wydostać się z tej 
pułapki jest Kit Latura (Sylvester Stal-
lone), taksówkarz, były szef pogotowia 
medycznego. Dostaje się do tunelu przez 
szyb wentylacyjny. W środku przekonuje 
się, że aby uwolnić nieszczęśników, musi 
improwizować, zdając się na przypadek 
i licząc na szczęście. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 159 milionów dolarów, 

kosztował 80 milionów.
H Początkowo do roli Latury, reżyser 

Rob Cohen, chciał zatrudnić Nicolasa Ca-
ge’a, ale producenci chcieli „kogoś z więk-
szym charakterem”, bo Cage jest „aktorem 
charakterystycznym”, a Stallone gwaran-
tuje większe pieniądze.

H Sylvester Stallone otrzymał 17,5 mi-
liona dolarów za rolę w tym filmie.

H Syn Sylvestra Stallone, Sage Stallo-
ne, gra Vincenta.

H Podczas zdjęć w Rzymie Sylvester 
Stallone mieszkał 3 miesiące w luksuso-
wym hotelu Excelsior, w którym jeden noc-
leg kosztował 3600 dolarów.  

Tunel
Metro sobota 20.05

Wykidajło

Wojna  
w barze

W małym mieście 
Jasper w stanie Misso-
uri działa obskurny bar 
Double Deuce. Miej-
sce od dawna terrory-
zowane jest przez gang 
pod przywództwem 
Brada Wesleya (Ben 
Gazzarra). Klienci re-
gularne są zastraszani 
i niemal codziennie 
dochodzi do bijatyk, 
w wyniku których giną 
ludzie. Zdesperowa-
ny właściciel klubu 
prosi znanego wyki-
dajłę Daltona (Patrick 
Swayze) o pomoc 
w doprowadzeniu 
baru do porządku. Ten 
po kolei pozbywa się 
bandziorów, ale tym samym naraża 
się ich przywódcy. W spektakularnej 
walce pokonuje rzezimieszków We-
sleya, lecz kiedy ten uderza znowu 
z jeszcze większymi siłami, Dalton 
wie, że musi stawić czoła samemu 
przywódcy, jeśli chce na dobre za-
kończyć tę zaciekłą wojnę. 

„Patrick Swayze to jeden z najbar-
dziej zapadających w pamięć bohate-
rów, o magnetycznym uroku osobi-
stym i niezwykłych umiejętnościach 
w sztukach walki”.

Pewnie nie wiesz...
H Patrick Swayze powiedział, że 

podczas produkcji nie był pewien, czy 
przeżyje kręcenie tego filmu.

H Marshall R. Teague (Jimmy) po-
czątkowo nie dogadywał 
się z Patrickiem Swayze. 
Podczas kręcenia wielkiej 
walki, aktorzy nabrali jed-
nak do siebie tak wielkiego 
zaufania, że improwizo-
wali i pozwalali zadawać 
sobie prawdziwe ciosy 
i kopniaki. Scenę kręcono 
pięć dni, powtarzano całą 
lub fragmenty 71 razy.

H Pod koniec kręce-
nia Swayze był pokryty 
siniakami, miał dwie rany 
postrzałowe, dziewięć ran 
od noża, dwa złamane że-
bra i uszkodzone kolano. 

H Aktorzy byli tre-
nowani przez Benny'ego 
„The Jet” Urquideza, po-
siadacza dziewięciu czar-
nych pasów w dziewięciu 

różnych dyscyplinach. Urquidez nama-
wiał Patricka Swayze'a, żeby został za-
wodowym kickboxerem.

H Monster truck kosztował pół mi-
liona dolarów.  

H Patrick Swayze musiał mieć 
ochroniarzy, którzy nie dopuszczali do 
niego fanek.

H Reżyser Rowdy Herrington po-
wiedział, że w filmie zatrudniono 50 ka-
skaderów, głównie do bójek w barze.

Wykidajło
TV Puls piątek 20.00

Likwidator

Szeryf  
na granicy

Szeryf Owens wiedzie spokojny żywot stróża prawa 
w małej mieścinie Sommerton na granicy z Meksykiem. 
Nikt tutaj nie zna jego przeszłości, choć każdy się domy-
śla, że skrywa jakieś mroczne tajemnice. Miasteczko jest 
dla niego schronieniem przed wszelkimi kłopotami. Ale 
do czasu…

Kilkaset mil dalej z rąk FBI zostaje odbity jeden z naj-
bardziej niebezpiecznych bossów narkotykowych – Ga-
briel Cortez. Siły specjalne całego stanu zostają postawio-
ne na nogi, ale na nic zdają się blokady dróg, śmigłowce 
i najnowocześniejszy sprzęt… Cortez bezlitośnie rozpra-
wia się z każdym, kto usiłuje go zatrzymać. 

Cortez zmierza w kierunku meksykańskiej granicy. 
W miasteczku, tuż przed nią, oddział jego wiernych sie-
paczy ma przygotować wszystko, by szef przejechał ku 
wolności gładko i bezboleśnie. Niestety, ku ich nieszczę-
ściu, w zaspanym miasteczku Sommerton szeryfem jest 
Ray Owens, a ten nikomu nie przepuści… Gangsterzy 
muszą się zmierzyć ze stróżem prawa i jego kilkoma po-
mocnikami.

„Wiemy, jak się skończy, wiemy, że Owens da komu 
trzeba wycisk, a jednak film ogląda się z przyjemnością – 
ma czar i urok kina sprzed epoki komputerowych trików, 
szeryf nie przeskakuje tutaj nad samochodami, nie robi 
salt w powietrzu, jest zmęczony i wkurzony. To naprawdę 
porządny kawał kina akcji”.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 48,5 miliona dolarów, kosztował 45 mi-

lionów. Był rozczarowaniem kasowym, ale przyniósł zysk ze 
sprzedaży DVD i Blu-Ray.

H W filmie południową granicą stanu Arizona było wy-
schnięte koryto rzeki. W rzeczywistości przebiega ona w pro-
stej linii przez pustynię.

H Specjalista FBI twierdzi na filmie, że samochód ma 
1000 koni mechanicznych i nie można go dogonić. Ale ten 
wóz rozwija prędkość 322 km/godz., a śmigłowiec 450 km/
godz. Nie ma więc żadnych problemów, by złapać uciekiniera.

Likwidator
TV Puls sobota 20.00
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- 28 października byliśmy już 
w szpitalu. Podczas dwudniowego po-
bytu Filipek miał konsultacje i pobra-
ny materiał do badań genetycznych. 
Na wyniki czekaliśmy 1,5 tygodnia. 
1,5 tygodnia strachu i setek pytań kłę-
biących się w głowie – wraca wspo-
mnieniami do tamtych dni Pani Anna. 

Druzgocące wyniki 
Wyniki przyszły 8 listopada wie-

czorem...  U Filipka wykryto SMA 
2 – rdzeniowy zanik mięśni, bardzo 
rzadką genetyczną chorobę, która de-
graduje mięśnie odpowiedzialne za 
ruch, ale też mówienie, połykanie, 
oddychanie! Nieleczona prowadzi do 
tragedii…

- Patrząc na naszego synka, wciąż 
nie możemy uwierzyć w to, że jest 
śmiertelnie chory. Widząc, jak zdrowo 

rozwija się jego brat bliźniak, marzy-
my tylko o jednym, by tak samo było 
z Filipkiem – mówi mama chłopca.

Obecnie rodzice chłopca starają 
się o kwalifikację do leczenia refundo-
wanym lekiem, aby w miarę możliwo-
ści hamować postęp choroby i nie stra-
cić tego, co do tej pory wypracowali. 

- Obecnie czekamy też na konsul-
tacje z genetykiem i badania w kierun-
ku SMA dla pozostałej dwójki naszych 
dzieci – Kubusia i starszej siostry, sze-
ścioletniej Oliwii. Mamy nadzieję, że 
oni są zdrowi…-  nie kryje obawy Pani 
Anna. 

Nadzieją na całkowite zatrzyma-
nie SMA u Filipka jest terapia genowa, 
której cena to ponad 9 milionów zło-
tych. To najdroższy lek świata!

- Jesteśmy zrozpaczeni, ale też wie-
rzymy w cud – w to, że tysiące wielkich 

serc zjednoczą się, aby pomóc nam ra-
tować synka. Prosimy, bądź z nami 
w tej walce, przyłącz się do zbiórki 
na Siepomaga. Każdy gest ma dla nas 
ogromne znaczenie. Jest na wagę ży-
cia naszego dziecka – proszą o pomoc 
w dramatycznym apelu rodzice. 

Aby wesprzeć zbiórkę Filipka na 
walkę z SMA należy wejść na www.
siepomaga.pl/filip-nowacki i przelać 
dowolną kwotę albo wykonać przelew 
tradycyjny  na numer konta: 53 2490 
1028 3587 1000 0016 0234. W tytu-
le wówczas należy wpisać: Darowizna 
Filip Nowacki, zaś w polu odbiorca: 
Fundacja Siepomaga. Można również 
wziąć udział w   licytacjach na Face-
booku - Licytacje Rycerza Mikołaja- 
Mikołaj pomaga Filipkowi w wyścigu 
z SMA.

na pomoc

Święta Bożego Narodzenia to szcze-
gólny, bardzo ważny czas kiedy każde-
mu potrzebna jest bliskość drugiego 
człowieka. Za pomocą prostego gestu 
można pokazać ludziom, którzy z róż-
nych życiowych powodów znaleźli się 
w ciężkiej sytuacji, że nie są sami. 
Caritas Diecezji Łomżyńskiej pragnie 
na święta dotrzeć z pomocą do jak 
największej liczby osób niedożywio-
nych i żyjących w ubóstwie, aby każdy 
mógł cieszyć się świętami. W okresie 
przedświątecznym bezinteresowna 
pomoc ma szczególną wartość, dla-
tego Caritas Diecezji Łomżyńskiej 
uruchamia liczne akcje charytatywne. 

„Tytka charytatywna” czyli 
prosta torebka wypełniona pro-
duktami i dostarczana najbar-
dziej potrzebującym. W ubie-
głym roku na terenie diecezji 
łomżyńskiej zostało przekaza-
nych 3,5 tysiąca tytek! 

- Prawdziwe mistrzostwo 
Dobroczynności! Liczymy, że 
i ten rok będzie wyjątkowy pod 
względem ofiarności – mówi Ka-
tarzyna Szklarz z Caritas Diecezji 
Łomżyńskiej.

INSTRUKCJA AKCJI: 
1. Odbierz Tytkę Charyta-

tywną: osobiście z Caritas Die-
cezji Łomżyńskiej, ul. Rybaki 
1  (Administracja, I piętro, p.37, 
18-400 Łomża lub zamów, tel. 
+48 (86) 216 29 92).

2. Uzupełnij według instruk-
cji na Tytce.

3. Przekaż Tytkę na trzy spo-

soby (*zaznacz wybrany sposób):               
I. Odniosę do Caritas Die-

cezji Łomżyńskiej z przeznacze-
niem dla Podopiecznych Kuchni 
Caritas.

II. Odniosę do Caritas Diece-
zji Łomżyńskiej ze wskazaniem 
osoby potrzebującej (należy po-

dać adres i telefon osoby potrze-
bującej).

III. Przekażę samodzielnie 
paczkę dla osoby potrzebującej 
(osoba samotna, osoba niepełno-
sprawna itp.).                               

Akcja trwa do: 13 grudnia 
2021r.

Bożonarodzeniowa zbiórka żywności. 
Tak! Pomagam!

W dniach 3-4 grudnia 2021r. 
na terenie diecezji Łomżyńskiej 
odbędzie się zbiórka żywności. 
Wolontariuszy Caritas Diece-
zji Łomżyńskiej zobaczyć bę-
dzie można w sieci sklepów: 

BIEDRONKA, LIDL, KAU-
FLAND.

Celem zbiórki jest pozyskanie 
artykułów spożywczych z długim 
terminem przydatności do spo-
życia oraz łatwych w przechowy-
waniu, takich jak: mąka, cukier, 
ryż, płatki, olej, słodycze, itp. 

- Zbieramy również środki hi-
gieny i utrzymania czystości – za-
znacza Katarzyna Szklarz z Cari-
tas Diecezji Łomżyńskiej.

Wolontariusze posiadać 
będą specjalne personalizowane 
identyfikatory, koszulki Caritas. 
W sklepach będą wywieszone 
plakaty, słychać będzie również 
komunikaty głosowe informują-
ce o zbiórce. Zbiórka przeprowa-
dzona będzie przy zachowaniu 
zasad reżimu sanitarnego obo-
wiązującego na ten czas w kraju.

Produkty zebrane podczas 
zbiórki trafią w formie paczek 
świątecznych poprzez Para-
fie - Parafialne Zespoły Caritas, 
Gminne i Miejskie Ośrodki Po-
mocy Społecznej do najbied-
niejszych dzieci, rodzin wie-
lodzietnych, osób samotnie 
wychowujących dzieci, osób sa-
motnych i starszych, bezdom-
nych, chorych i bezrobotnych, 
a także do osób pracujących, któ-
rych nie stać na zakup żywności. 
Paczki przeznaczone będą rów-
nież na potrzeby placówek chary-
tatywnych prowadzonych przez 
Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Caritas Diecezji Łomżyńskiej pomaga. 
Pomóż i Ty 

Umierają mięśnie, ale nie wola walki.  
Dramatyczna walka o małego Filipka.  

Potrzeba 9 milionów 
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Zakończył się prowadzony na drogach krajowych 

Generalny Pomiar Ruchu (GPR) 2020/2021. 

Pokazuje on natężenie ruchu na poszczególnych 

odcinkach dróg krajowych, ale też jego strukturę 

rodzajową, tzn. udział pojazdów ciężarowych czy 

autobusów. W całym województwie podlaskim 

średni dobowy ruch roczny (SDRR) wzrósł o 15 

procent i wyniósł 8125 poj./dobę. 

Regularne pomiary
GPR wykonywany jest przez General-

ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
na sieci dróg krajowych co 5 lat. Poprzedni 
miał miejsce w 2015 r., natomiast ostatnie 
badanie rozpoczęło się w styczniu 2020 r. 
i trwało ok. 1,5 roku. Ten okres pomiaro-
wy został wydłużony z uwagi na pandemię.

Na potrzeby najnowszego GPR-
-u w województwie podlaskim wyzna-
czono 97 punktów pomiarowych na sieci 
przeszło 953 km dróg zarządzanych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad.

Wzrosty na ósemce Warszawa - Białystok…
Jak informuje Generalna Dyrek-

cja Dróg Krajowych i Autostrad oddział 
w Białymstoku, największe zmiany, jakie 
zaszły w ciągu ostatnich sześciu lat, miały 
związek przede wszystkim z oddaniem do 
ruchu nowych odcinków dróg ekspreso-

wych, zwłaszcza połączenia Białegostoku 
z Warszawą. 

W 2015 r. w województwie podlaskim 
kierowcy korzystali tylko z dwóch frag-
mentów S8 (obwodnicy Zambrowa oraz 
odcinka Jeżewo – Białystok). Przed roz-
poczęciem obecnych pomiarów była już 
gotowa cała S8, zarówno w wojewódz-
twie podlaskim, jak i mazowieckim. Tym 
samym trasa ta stała się szybkim i wygod-
nym połączeniem stolicy województwa ze 
stolicą kraju. 

W efekcie, na podlaskiej części S8 - 
w porównaniu do 2015 roku – nastąpił 
około 48-procentowy wzrost natężenia ru-
chu ogółem. Średni Dobowy Ruch Rocz-
ny, to obecnie to 20 948 pojazdów na dobę 
w porównaniu do 14 154 pojazdów z GPR 
2015. Ruch ciężarowy wzrósł o 30 pro-
cent. 

…i na ósemce do Augustowa
Co ciekawe, spory poziom wzrostu po-

jazdów ogółem GDDKiA odnotowała tak-
że na jednojezdniowym odcinku DK8 pół-
noc od Białegostoku. O ile do Korycina 
jest to wzrost - w stosunku do GPR 2015 
- średnio o około 25 procent, o tyle już po-
między Korycinem a Augustowem wzrost 

natężenia ruchu sięga 41 proc. (SDRR wy-
niósł na dobę 12 619), w tym samocho-
dów ciężarowych z przyczepami o 30 proc. 

Wzrosty natężenia ruchu GDDKiA 
odnotowała także na obwodnicy Augusto-
wa (DK8 i S61). Na jej jednojezdniowej 
części Augustów – węzeł Raczki (DK8) 
było to 30 proc.

Z kolei na części dwujezdniowej drogi 
S61 na odcinku węzeł Raczki - węzeł Su-
wałki Zachód, ten wzrost był już 42. pro-
centowy.

Ełk - Białystok też więcej
Spory wzrost natężenia ruchu nastąpił 

na DK65 od granicy woj. warmińsko-ma-
zurskiego i podlaskiego, przez Grajewo – 
Mońki, do Białegostoku. Średni poziom 
wzrostu pojazdów poruszających się tą 
drogą to około 35 proc.

Gdzieniegdzie mniej
Okazuje się, że przyrost ruchu nie wy-

stąpił na każdej drodze, nie wszędzie sa-
mochodów jest więcej. W województwie 
podlaskim są drogi, które stały się mniej 
uczęszczane. 

Na odcinku drogi krajowej nr 66 po-
między Brańskiem a Bielskiem Podlaskim 

natężenie ruchu spadło w stosunku do po-
miaru z 2015 roku o 30 proc.

Z kolei 13-procentowy spadek pojaz-
dów ogółem zanotowano także na DK61 
pomiędzy granicą z woj. mazowieckim 
(kierunek do Ostrołęki) a Łomżą i da-
lej do Stawisk, Szczuczyna i Grajewa. Jak 
przypuszcza Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad wpływ na taki wy-
nik mogły mieć trwające w 2020 i 2021 
roku prace związane z budową odcinków 
drogi ekspresowej S61 od węzła Kolno do 
Stawisk oraz od Stawisk do Szczuczyna. 
Zdaniem GDDKiA budowa w wielu miej-
scach powodowała utrudnienia w ruchu, 
gdyż „eska” na znacznej części poprowa-
dzona została śladem DK61.

Podsumowanie
Z przeprowadzonego GPR-u wynika, 

że średni przyrost między GPR-ami w gru-
pie pojazdów ogółem na sieci dróg woje-
wództwa podlaskiego wynosi 15 proc. 

W podziale na kategorie pojazdów, 
największy procentowy średni wzrost na 
sieci miały lekkie pojazdy ciężarowe (50 
proc.), samochody osobowe (23 proc.). 
Ciekawostką jest fakt, dużego przyrostu - 
o 77 proc. - liczby… ciągników rolniczych, 
mimo że z racji całkowitej wielkości natę-
żenia w SDRR na sieci dróg krajowych nie 
są wcale dominującą strukturą rodzajową. 

Ruch pojazdów ciężkich w grupie sa-
mochodów ciężarowych z przyczepami 
wzrósł na całej sieci średnio o 6 proc. 

Smaki, potrawy dzieciństwa przygo-
towywane przez mamy, babcie oraz 
ojców i dziadków to nasze rodzinne 
i regionalne dziedzictwo. Teraz będzie 
można podzielić się wspomnieniami 
o potrawach i najbliższych ludziach, 
którzy je przygotowywali, z innymi. 
Najciekawsze opowieści zdobędą na-
grody ufundowane przez Marszałka 
Województwa Podlaskiego.

Konkurs ogłaszają Biuro 
Kultury urzędu marszałkow-
skiego w Białymstoku, Rada 
Seniorów przy Marszałku Wo-
jewództwa Podlaskiego oraz 
Stowarzyszenie Szukamy Polski. 

Nazwa to  Smaczny Konkurs dla 
Podlaskich Seniorów. Jego skró-
cona wersja brzmi: SMAKI. Dla-
czego?

S jak Smaczny
M jak Malowniczy

A jak Apetyczny
K jak Konkurs

I  jak Internetowy

Na opowieści o potrawach, 
nie dłuższe niż jedna strona ma-
szynopisu (maksymalnie 2 tys. 
znaków) organizatorzy czeka-
ją do  10 grudnia 2021  pod ad-

resem:  podlaskisenior@gmail.
com. Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone 17 grudnia 2021.

Wybrane opowieści mogą 
zawierać też przepisy kulinarne 
i zdjęcia. Najciekawsze teksty, 
w razie potrzeby zostaną zreda-
gowane i opublikowane na por-
talach: Wrota Podlasia i podla-
skisenior.pl oraz na fanpage’ach 
społecznościowych. Trzy naj-
lepsze prace będą nagrodzone 
Gwiazdkowymi Koszami Pre-
zentowymi ufundowanymi przez 
Marszałka Województwa Podla-
skiego. Z laureatką lub laureatem 
pierwszego miejsca nagrany zo-
stanie dodatkowo film. O przy-
znaniu nagród zadecyduje kapi-
tuła.

Organizatorzy radzą, aby 
w razie kłopotów z wysłaniem 
opowieści poprosić o pomoc 
dzieci, wnuki lub prawnuki czy 

przyjaciół i znajomych. Na pew-
no nie odmówią. Zachęcają też 
do przekazywania informacji 
o konkursie znajomym.

Funkcjonariusze z Zakładu Karne-
go w Czerwonym Borze odwiedzi-
li łomżyńskie schronisko „Arka”. 
Więziennicy przekazali 6 bud oraz 
100 koców dla czworonożnych pod-
opiecznych „Arki”. 

Najpierw był kurs stolarza 
- 12 więźniów Zakładu Kar-

nego w Czerwonym Borze zy-
skało nowe kwalifikacje a przy 
okazji ucząc się rzemiosła wyko-
nali oni budy i budki dla zwie-
rząt. W trakcie zajęć powstały 

schronienia dla psów, kotów, 
jeży i ptaków – przekazuje mjr 
Dariusz Śmiechowski, zastępca 
rzecznika prasowego dyrekto-
ra Zakładu Karnego w Czerwo-
nym Borze.  

Efekt - schronienia dla podopiecznych 
z łomżyńskiego schroniska

Właśnie budy dla psów trafi-
ły do łomżyńskiego schroniska 
„Arka”. Uzupełnieniem prezentu 
dla czworonożnych podopiecz-
nych placówki było 100 koców 

wycofanych z użytkowania. Koce 
będą miały nowe życie jako ocie-
plenie psich bud. 

- Sądząc po reakcji i zainte-
resowaniu przyszłych lokatorów 
trafiliśmy w "dziesiątkę". Wię-
ziennicy zdążyli w porę – przy-
znaje mjr Dariusz Śmiechowski.

Obecnie w schronisku prze-
bywa ponad 150 psów. Nad-
chodząca zima z pewnością nie 
będzie łatwą porą roku dla czwo-
ronogów i oddanych im całym 
sercem opiekunów. 

Więziennicy przekazali schronienia  
dla psów z łomżyńskiego schroniska

SMAKI. Smaczny Konkurs  
dla Podlaskich Seniorów

Więcej aut na drogach  
województwa podlaskiego? 
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Illich Ramirez Sanchez to we-
nezuelski marksista i rewolucjonista 
zwany Carlosem albo Szakalem, któ-
ry stał się powszechnie znany w latach 
70. i 80. Był wyszkolony przez Ludo-
wy Front Wyzwolenia Palestyny.

W 1975 roku Carlos przeprowa-
dził atak terrorystyczny (zginęło 3 
osoby) na konferencję Organizacji 
Krajów Eksportujących Ropę Naf-
tową (OPEC) w Wiedniu. Wraz 
z sześcioma innymi bojownikami 
przetrzymywał ponad 60 zakład-
ników z Arabii Saudyjskiej, Iranu, 
Kataru i Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. Nazywając swoją grupę 
„Ramieniem Arabskiej Rewolucji”, 
Carlos zażądał, aby oświadczenie 
potępiające Izrael i wzywające do 
wyzwolenia Palestyny było emito-
wane przez radio co dwie godziny, 
zażądał także podstawienia terro-
rystom i zakładnikom autobusu 
i samolotu. Władze austriackie 
zastosowały się do tego i wszyscy 
zakładnicy zostali uwolnieni w Al-
gierii. Podejrzewa się, że atak spon-
sorował Saddam Husajn lub przy-
wódca Libii Muammar Al Kaddafi.

Terrorysta trafia na pierwsze 
strony gazet. Z biegiem lat wypełnia 
kolejne misje. Współpracuje z wy-
wiadem syryjskim i rządami krajów 
komunistycznych. Po upadku muru 
berlińskiego jego popularność zaczy-
na spadać.

Ostatecznie został aresztowany 
w Sudanie, wydany przez władze 
tego państwa po tym, jak Francuzi 
i Amerykanie zaoferowały Sudano-
wi pomoc gospodarczą. We Francji 
Carlos w 1997 roku został skazany na 
dożywocie. W 2011 roku dostał dru-
gie dożywocie. W 2017 roku został 
skazany przez francuski sąd na trzecie 
dożywocie. 

Pewnie nie wiesz...
H Ilich Ramírez Sánchez jest te-

raz osadzony w więzieniu Clairvaux 
(Szampania-Ardeny).

H Prawdziwy Carlos wielokrotnie 
ostrzegał reżysera, Oliviera Assayasa, 
aby nie kręcił filmu o nim.

H Część dialogów pochodzi z na-
grań dokonanych przez NRD-owską 
tajną policję, Stasi.

H Edgar Ramírez, który gra Car-
losa, tak jak prawdziwy Carlos przytył 
17 kilo w trakcie kręcenia filmu.

Carlos
TVP Kultura piątek 21.15

The Hurt Locker. W pułapce wojny

Igranie  
ze śmiercią

To niemal reportaż z 38 dni, jakie po-
zostały do odsłużenia w Bagdadzie trójce 
amerykańskich saperów. Ukazujący z bliska 
ich pracę, czasami naprawdę zapiera dech 
w piersiach. Film Kathryn Bigelow obsypa-
no nagrodami – zdobył aż sześć Oscarów.

Pierwsze lata obecności wojsk ame-
rykańskich w Iraku. Po tragicznej śmierci 
na służbie jednego z członków elitarnej 
jednostki saperów dowództwo Kompa-
nii Bravo obejmuje starszy sierżant szta-
bowy William James ( Jeremy Renner). 
Pracuje z dwoma ochotnikami. Zaska-
kuje swoich podwładnych decyzjami, 
które sprawiają, że wydaje się, że śmierć 
jest mu obojętna. W czasie gdy żołnie-
rze próbują okiełznać swojego nieprze-
widywalnego dowódcę, irackie miasto, 
w okolicach którego stacjonują, pogrąża 
się w chaosie.

Zadaniem jednostki Bravo jest rozbra-
janie materiałów wybuchowych podkłada-
nych przez rebeliantów. Ładunki tego typu 
są najczęstszą przyczyną śmierci żołnierzy, 
a także ogromnej liczby irackich cywilów. 
Czy pod wodzą nowego, niebezpiecznie 
igrającego ze śmiercią dowódcy, uda im 
się wyjść szczęśliwie z wojennej pułapki? 
Wszechobecny chaos, zamęt i anarchia nie 
ułatwią żołnierzom ostatnich dni służby, a za 
każdy nieostrożny krok, przyjdzie im zapła-
cić najwyższą cenę...

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 50 milionów dolarów, 

kosztował 15 milionów.
H Zdjęcia do filmu kręcono w Ammanie 

(Jordania) oraz w Langley i Vancouver (Ka-
nada).

H W czasie pierwszego tygodnia zdjęć 
(w Jordanii było wtedy lato) panowały niesa-
mowite upały. Operator Barry Ackroyd do-
znał udaru cieplnego.

H Reżyserka, Kathryn Bigelow przeszła 
do historii jako pierwsza kobieta, która otrzy-
mała Oscara za reżyserię.

H Tytuł Hurt Locker – co to znaczy? To 
miejsce, w którym człowiek doznaje potworne-
go bólu.

H Kilku ważnych amerykańskich człon-
ków ekipy zostało zatrzymanych i przesłucha-
nych (ich bagaż przeszukano) przez ochronę 
amerykańskiego lotniska gdy przylatywali lub 
odlatywali z Jordanii. 

The Hurt Locker. W pułapce wojny
Nowa TV piątek 23.00

Stalingrad

Najkrwawsza 
bitwa

Schyłek lata 1942 roku. Żołnierze ba-
talionu szturmowego Wermachtu odpo-
czywają na Riwierze Włoskiej po trudach 
kampanii zbrojnej w Afryce. Urlop nie trwa 
jednak długo i batalion zostaje przerzucony 
na front wschodni. 

Wiosną 1942 roku armia Hitlera rusza 
w kierunku Stalingradu z planem zdobycia 
miasta najpóźniej do jesieni. Niemcy nie 
docenili wytrzymałości Armii Czerwonej. 
Bez odpowiedniego na srogą rosyjską zimę 
umundurowania i bez wystarczających zapa-
sów żywności, Niemcy dosłownie zamarzają 
i umierają z głodu. Wielu dowódców pozo-
stawiło swoich żołnierzy na pewną śmierć, 
nie tylko od kul i bomb, ale też z wygłodzenia 
i zimna. Film pokazuje jak w tym piekle Fritz, 
Hans, Rollo i GeGe walczą o przeżycie. 

Reżyser filmu, Joseph Vilsmaier, po-
kazał historię bitwy oczami młodych 
niemieckich żołnierzy. W ich po-
staciach, w stosunkach pomiędzy 
dowództwem, a zwykłymi żoł-
nierzami – niezwykle trafnie 

przedstawił człowieka w obliczu wojny. Pra-
wie nie ma w tym filmie polityki – jest tylko 
grupa żołnierzy, prostych facetów w różnym 
wieku, z różnymi stopniami, którzy od po-
czątku do końca przechodzą stalingradzkie 
piekło, począwszy od krwawych walk ulicz-
nych, a kończąc na próbie przeżycia w lodo-
wym kotle, w którym zamknęli ich Rosjanie. 
Film wzbudził uznanie krytyków i widzów 
na całym świecie.

2 lutego 1943 r. pod Stalingradem pod-
dała się, okrążona przez Sowietów, 6 Armia 
niemiecka. Do niewoli poszło 91 tys. żołnie-
rzy oraz 22 generałów na czele z feldmar-
szałkiem von Paulusem. Łącznie operacja 
stalingradzka przyniosła państwom Osi 
straty 1,5 mln zabitych lub zmarłych w wy-
niku głodu, mrozu i chorób, a także rannych 
oraz wziętych do sowieckiej niewoli. Po 
stronie Armii Czerwonej straty ludzkie wy-
niosły ponad 1,1 mln żołnierzy, z czego ok. 
480 tys. zabitych.

Stalingrad
TV4 

niedziela 14.00

Terrorysta  
w akcji
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Świąteczna zamiana

A rano... 
szok!

Pewnego zimowego dnia zamoż-
na dyrektorka wytwórni muzycznej 
Julia Samson (Ashley Wood) wpa-
da na piosenkarkę Audrey Turner 
( Jackie Seiden). Następnego ranka, 
po przebudzeniu, kobiety dokonują 
szokującego odkrycia. Okazuje się, że 

w tajemniczy sposób... zamieniły się 
ciałami. Audrey powoli poznaje ży-
cie Julii. Choć kobieta zrobiła wielką 
karierę ucierpiały na tym jej kontak-
ty z rodziną. Uwięziona w ciele Au-
drey Julia spędza czas z jej bliskimi. 
Odkrywa, że piosenkarka nie potrafi 
odmawiać, przez co zaniedbuje samą 
siebie. 

Zbliża się Boże Narodzenie. 
Kobiety zaczynają wspólnie szu-
kać sposobu na powrót do swoich 
ciał i spędzenie świąt z własnymi 
rodzinami.

Świąteczna zamiana
Zoom TV piątek 20.15, 

niedziela 16.25Wykonać wyrok

Przeżyć  
w więzieniu

Louis Burke ( Jean-Claude Van 
Damme) – jeden z najlepszych de-
tektywów kanadyjskiej policji i mistrz 
wschodnich sztuk walki – aresztuje 
groźnego psychopatycznego zabójcę, 
niejakiego Christiana Naylora, zwane-
go Sandmanem (Patrick Kilpatrick). 
Choć Louis chciałby wziąć wreszcie 
urlop, otrzymuje kolejne zadanie.
Musi wyjaśnić sprawę serii tajemni-
czych morderstw, do których doszło 
w Harrison – więzieniu o zaostrzonym 
rygorze. By rozwikłać zagadkę, Burke 
podaje się za skazańca, zatwardziałego 
recydywistę. 

Warunki panujące w zakładzie 
karnym nie ułatwiają mu prowadzenia 
śledztwa. Detektyw musi sobie radzić 
z sadystycznymi strażnikami i brutal-
nymi współwięźniami. Cały czas kon-
tynuuje jednak swoje zadanie. W koń-
cu odkrywa szokującą tajemnicę, którą 
ukrywa skorumpowany personel i wła-
dze więzienne. Burke, który może ją 

ujawnić, staje się dla zamieszanych 
w sprawę osób niewygodny. Nic więc 
dziwnego, że wkrótce do Harrison zo-
staje przeniesiony dobry znajomy Bur-
ke'a – Sandman. Detektyw przestaje 
się zajmować sprawą morderstw. Musi 
zacząć walczyć o własne życie. 

Nieskomplikowane kino akcji i jak 
zwykle w przypadku filmów z udzia-
łem Jean-Claude'a Van Damme'a pełne 
efektownych, brutalnych pojedynków.

Los Angeles Time napisał: „Sukces 
pod każdym względem! Jean-Claude 
Van Damme, gwiazda filmów akcji 
występuje w filmie pełnym napięcia 
i dynamizmu, obfitującym w spekta-
kularne sceny walk i wspaniałe popisy 
kaskaderskie”.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 47 milionów dola-

rów, kosztował 6 milionów.
H Scenariusz do filmu napisał 

David S. Goyer, wówczas student, póź-
niejszy twórca takich filmów jak: Bla-
de: Wieczny łowca, Batman: Początek, 
Ghost Rider.

Wykonać wyrok
TV Puls niedziela 22.30

Skąd bierze się umiejętność zrozumienia innych lu-
dzi i czym jest akceptacja siebie? Jak bardzo mogą boleć 
słowa? Te pytania dotyczą nas wszystkich, niezależnie od 
wieku czy płci. „Cudowny chłopak”, bez zbędnego pato-
su, przekazuje widzowi wskazówki jak być dobrym czło-
wiekiem, przy okazji wzrusza i bawi. 

Isabel i Nate Pullmanowie ( Julia Roberts i Owen 
Wilson) mieszkają w jednej z kamienic na nowojorskim 
Brooklynie. Mają dwoje dzieci: Olivię, nazywaną Vią, 
oraz Auggiego ( Jacob Tremblay). Rodzice kochają obie 
swoje pociechy, ale w domu wszystko się kręci wokół 
młodszego dziecka. Syn urodził się z rzadką wadą gene-
tyczną, ma zdeformowaną twarz. Całe dzieciństwo Aug-
giego upływa na ciągłym przebywaniu w szpitalach i na 
salach operacyjnych. 

Do tej pory 10-letni już chłopiec uczył się w domu pod 
troskliwą opieką matki. Nadchodzi jednak czas, kiedy musi 
się zderzyć ze światem zewnętrznym. Rodzice podejmu-
ją trudną decyzję, że Auggie rozpocznie naukę w szkole. 
To duże wyzwanie dla dziesięciolatka, który do tej pory 
żył pod kloszem, otoczony miłością rodziców i siostry. 
Będzie musiał stanąć oko w oko ze szkolnymi kolegami. 
Kiedy rozpoczyna się rok szkolny, od początku dziwaczny 

chłopiec zostaje skazany na ostracyzm. Wkrótce nawiązuje 
przyjaźń z Jackiem, ale ten okazuje się nieszczery. To zała-
muje Auggiego, który już nie chce iść do szkoły...

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 305 mln dolarów, kosztował 20 mln.
H Charakteryzacja „Cudownego chłopaka” otrzymała 

nominacje do najważniejszych filmowych nagród – Oscara 
oraz BAFTA.

H Deformacja twarzy Auggie'ego nazywana jest dysosto-
zą żuchwowo-twarzową (MFD), znaną również jako zespół 
Treachera Collinsa. To choroba genetyczna charakteryzująca 
się deformacjami uszu, oczu, kości policzkowych i podbródka. 

H Jacob Tremblay współpracował z Children's Cranio-
facial Association, organizacją non-profit z siedzibą w Sta-
nach Zjednoczonych, wspierająca osoby i rodziny ze znie-
kształceniami twarzy. Poznał i zaprzyjaźnił się z dziećmi 
z zespołem Treachera Collinsa.

Cudowny chłopak
TVP1 sobota 21.35

Cudowny chłopak

Inny, ale taki sam
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Megagwiazdka

Świąteczna 
wyspa

Sanie Świętego Mikołaja rozbijają się na Ma-
dagaskarze. W wyniku niefortunnego wypadku 
Mikołaj cierpi na amnezję. Lew Alex, zebra Mar-

ty, żyrafa Melman i hipopotamica Gloria razem 
z pingwinami starają się uratować Boże Narodze-
nie i rozdać prezenty. Zamierzają także wykorzy-
stać sanie Mikołaja, by z wyspy powrócić do no-
wojorskiego ZOO. Pingwiny rozpoczynają wojnę 
z reniferami z powodu sporu o to, który biegun 
jest ważniejszy.

Megagwiazdka
Polsat sobota 7.55

Alex Rider: Misja Stormbreaker 

Najmłodszy agent
Nastoletni Alex Rider, osierocony przez rodziców, pozostaje 

pod opieką swojego wuja, Iana, który nie szczędzi starań i nakładów 
na wszechstronną edukację chłopca – od języków obcych po sztuki 
walki i strzelanie. Kiedy pewnego dnia Ian ginie, Alex dowiaduje się, 
że w rzeczywistości mężczyzna pracował dla brytyjskiego kontrwy-
wiadu. Chłopak dostaje nietypową propozycję od dwojga agentów. 
Wkrótce, wyposażony w arsenał niezwykłych gadżetów, weźmie 
udział w tajnej misji, której celem jest udaremnienie niebezpiecz-
nych planów podejrzanego miliardera, Dariusa Sayle'a.

Alex Rider: Misja Stormbreaker 
TV4 sobota 11.15 

Mała Syrenka

Zakochana 
bez pamięci
Ariel – syrenka i ukochana córka potęż-

nego króla mórz – jest zafascynowana ludź-
mi i ich życiem, za wszelką cenę chciałaby 
trafić do świata ludzi. Pewnego dnia, w czasie 
sztormu Ariel ratuje przed utonięciem mło-
dzieńca, którym okazuje się być książę Eryk. 
Syrenka natychmiast się w nim zakochuje. 

Tymczasem na dnie morza żyje okrutna 
wiedźma Urszula, która pragnie przejąć wła-
dzę nad morskim królestwem. W tym celu 
postanawia wykorzystać biedną księżniczkę. 
Oferuje jej układ: na trzy dni Ariel zosta-
nie zamieniona w człowieka. Przez ten czas 
dziewczyna musi zdobyć serce Eryka i otrzy-
mać od niego pocałunek prawdziwej miłości, 
w przeciwnym razie jej dusza i ciało staną się 
własnością czarownicy...

Mała Syrenka
TV Puls2 sobota 20.00, 

niedziela 12.40

Księga dżungli 2

Tęsknota
Kilkuletni chłopiec, Mowgli, był wychowywany w dżungli przez 

dzikie zwierzęta, a obecnie mieszka w małej wiosce z ludźmi. Tutaj, 
ma młodszego, przyrodniego brat, Ranjana oraz najlepszą przyja-
ciółkę, Shanti, dla której kiedyś opuścił dżunglę. Niestety, Mowgli 
czuje się rozdarty między światem, który zostawił, a tym, w którym 
żyje teraz. Jednak wkrótce, przypadek sprawi, że chłopiec będzie 
musiał wybrać między miłością do dżungli, a przywiązaniem do 
swojej nowej rodziny...  

Księga dżungli 2
TV Puls2 niedziela 9.20
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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.

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

Potrzebuje rogówkę,wersalkę najlepiej 

rozkładaną oraz meble kuchenne wraz 
z wyposażeniem tylko w stanie b.do-
brym wyniosę i wywiozę we własnym 
zakresie. Zapłacę poprosze foto mms. 
Tel.783-433-725

SPRZEDAM CHOINKI. 
Plantacja 1 km za Konarzycami przy 

wieży telefonicznej za rondem. 
Wszystkich zapraszamy  

z Rodzicami. Wybierzcie, zetnijcie  
i ze świeżą choinką odjedźcie. 

Cena 40 zł od 1 m do 3 m. 
Tel. 608 412 919 Łomża.

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.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe i inne prace wykończeniowe.
Tel. 791 538 893. 
Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530 
Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737 

Układanie kostki brukowej z materiału 
własnego i powierzonego. Projekt GRA-
TIS. Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783. 

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

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-
c h u n k o w e , 
Edyta Sokołow-
ska - 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 napra-
wy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTOPY, MO-
NITORY KOMPUTEROWE I INNE oraz mon-
taż anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl 

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

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

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

Wesela, imprezy okolicznościowe, muzyka 
romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżudli”. Gwa-
rancja dobrej zabawy. Tel. 698 621 178. 

Zespół Mu-
zyczny Amor. 
Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okolicznościo-
wym i inne imprezy. Tel. 508 637 509. 
www.zespol-amor.dzs.pl 

MOTORYZACJA 

AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO DE-
MONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. DOBRE 
CENY. 18-400 Grzymały k. Łomży. 
Tel. 602 259 306, 734 857 500. 

Elektromechanika samochodowa. Kom-
pleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, 
odgrzybianie, sprawdzenie szczelności. 
Stara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA 

Specjalista foniatra-otolaryngolog Lilian-
na U. Lechowicz. 
Tel. 086 218 22 29, 604 504 694. 

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.

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

ogłoszenia drobne BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44
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W minionym tygodniu odbył się Półmaraton „Górski Orzeł”, który był finałową  
odsłoną Ligi Biegów Górskich w połączonych sezonach 2020 i 2021. W dwulet-
niej rywalizacji na trasach biegów górskich w Polsce zwyciężył Piotr Łobodziń-
ski (KS Prefbet-Sonarol), który zebrał największą liczbę - 12. punktowanych 
startów. 

Już przed finałem Piotr Łobodziński był pewny triumfu w „ge-
neralce”,  dlatego ostatni start mógł potraktować treningowo. Zajął 
w nim ostatecznie 8 miejsce - informuje Andrzej Korytkowski, prezes 
i szkoleniowiec klubu. 

Z bardzo dobrej strony zaprezento-
wała się w sobotnim biegu żona Piotra 
Łobodzińskiego, Iwona Wicha (rów-
nież KS Prefbet-Sonarol), która za-
jęła 3 miejsce, kończąc rywalizację 
w Lidze na 21 miejscu, głównie 
z powodu niewystarczającej licz-
by punktowanych biegów.

Łobodziński 
wygrywa  
Ligę 
Biegów 
Górskich 

- Nasi zawodnicy spisali się 
świetnie zdobywając 2 medale - 
relacjonuje Andrzej Korytkow-
ski, prezes i szkoleniowiec klubu.

- Reprezentantki KS PRE-
FBET-SONAROL wywalczy-
ły tytuł  mistrzyń Polski w dru-
żynie, a na wygraną złożyły się 
trzy najlepsze wyniki z dwóch 
dystansów. Indywidualnie naj-
lepiej wypadła Ewa Jagielska, 
która na dystansie 4km wywal-
czyła tytuł wicemistrzyni kraju. 
W tym samym biegu Iwona Wi-
cha przybiegła 5, a na dystansie 6 
km Iwona Bernardelli zajęła 4 lo-
katę. Co ciekawe, ta  zawodnicz-
ka w tym sezonie startując po 
raz piąty w imprezach rangi mi-
strzostw Polski zajęła po raz pią-

ty... czwarte miejsce. 
Zapewne jest to naj-

równiej bie-
gająca lek-

koatletka w Polsce - podkreśla 
Andrzej Korytkowski.

Jak dodaje, dzięki zwycięstwu 
w drużynie kierowany przez nie-
go klub z Łomży może pochwalić 
się dziesiątym z rzędu medalem 
z Przełajowych Mistrzostw Pol-
ski w drużynie! 

- Drużyna mężczyzn tym ra-
zem zajęła miejsce 6, a najwyżej 
z naszych biegaczy został skla-
syfikowany Mateusz Niemczyk, 
który na 10 miejscu zakończył 
rywalizację na dystansie 4km - 
informuje szkoleniowiec.

W biegu juniorek młodszych 
na 2 km dobrze zaprezentowała 
się Martyna Krawczyńska, któ-
ra trenując już do przyszłego se-
zonu, wystartowała z „marszu” 
i zdobyła 11 lokatę.

Dzięki dwóm medalom 
z ostatniej mistrzowskiej impre-
zy zawodnicy Klubu Sportowego 

PREFBET-SONAROL zakoń-
czyli rok 2021 z dorobkiem 12 
medali Mistrzostw Polski i jed-
nym z Pucharu Europy.

- Chciałbym także bardzo po-
chwalić organizatorów i podkre-
ślić znakomite przygotowanie 
imprezy. Zawodnicy biegali po 
ciężkiej, perfekcyjnie przygoto-
wanej trasie narciarskiej (część 
imprezy przy sztucznym oświe-
tleniu). Zakwaterowanie i wyży-
wienie było na najwyższym po-
ziomie i to w bardzo przystępnej 
cenie, a na każdym kroku dawa-
ło się odczuć ciepło i życzliwość 
ludzi związanych z organizacją 
tej świetnej przełajowej impre-
zy. W obecnych czasach taka do-
bra organizacja jest rzadkością. 
Mamy nadzieję, że inni organiza-
torzy pójdą w ślady Tomaszowa 
Lubelskiego - podsumowuje An-
drzej Korytkowski.

Świetne zakończenie 
dobrego sezonu 

Lekkoatleci Klubu Sportowego PREFBET-SONAROL udanie zakończyli sezon lekkoatletyczny 2021. Imprezą kończącą 
starty były Przełajowe Mistrzostwa Polski rozegrane w Tomaszowie Lubelskim.

Już 6 grudnia 2021 roku w Hali 
Sportowej przy Szkole Podstawo-

wej Nr 7 w Łomży odbędzie się II 
Mikołajkowy Turniej Szkół Podstawowych w Dwa Ognie 
o puchar “Pandziaka”. 

Pierwszy turniej odbył się w 2019 roku. Wzięło 
w nim udział około 100 dziewcząt i chłopców z łom-
żyńskich szkół podstawowych. Organizatorem wy-
darzenia jest MKS "Dwójka" Łomża. Oprócz rywa-
lizacji turniejowej, uczestnicy będą mogli w strefie 
“Pandziaka” zapoznać się z elementami treningu 
piłki ręcznej oraz zagrać o mikołajkowe upominki. 

- Poprzez takie turnieje chcemy zachęcić łom-
żyńską młodzież do uprawiania sportu i zapropo-
nować alternatywne zajęcia sportowe w ramach 
Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej przy współpra-
cy Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz Minister-
stwa Sportu. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń na 
profilu społecznościowym MKS "Dwójka" Łomża 
i w TV Narew – mówi Iwona Gryczewska, prezes 
MKS "Dwójka" Łomża.

Na zgłoszenia drużyn MKS "Dwójka" Łomża 
czeka do środy (1 grudnia) do godziny 10:00.

II Mikołajkowy Turniej Szkół Podstawowych  
w Dwa Ognie o puchar „Pandziaka”
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Jak co roku w sezonie zimowym Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Łomży wychodzi na-
przeciw potrzebom lokalnych pasjonatów piłki 
nożnej, organizując rozgrywki Halowej Miej-
skiej Ligi Piłki Nożnej MOSiR Łomża!

W przeciągu niespełna 48 godzin od 
ogłoszenia zapisów, poznaliśmy kom-
plet drużyn, które rywalizować będą 
na Hali Sportowej im. Olimpijczyków 
Polskich przy ulicy Księżnej Anny 18 
w Łomży. O mistrzowski tytuł w sezo-
nie 2021/2022 rywalizować będzie 10 
zespołów na co dzień występujących 
w I i II Miejskiej Lidze Piłki Nożnej, któ-
ra niedawno zakończyła rundę jesienną. 
Wśród uczestników nie zabraknie rów-
nież utytułowanych drużyn, które ostat-
nio okupowały pierwsze miejsca podium 
rozgrywek prowadzonych przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. 
Pełna lista poniżej.

1. BTS Szymańscy (I liga MLPN)
2. UniGlass (I liga MLPN)
3. Wiźniacy (II liga MLPN)
4. FC 8 Wilki (I liga MLPN)
5. Ratowo-Piotrowo (II liga MLPN)
6. KS Biel Sonarol Jeziorko (I liga MLPN)
7. Kulturalni Łomża (II liga MLPN)
8. 30Plus (II liga MLPN)
9. Kuguar (I liga MLPN)
10. Elmax Dachy Super Team (I liga MLPN)

Szczegółowy terminarz, składy oraz godziny 
meczy podane zostaną na stronie http://www.
mlpnlomza.ligspace.pl/ tydzień przed rozpo-
częciem rozgrywek. MOSiR w Łomży tradycyj-
nie zachęca do udziału w typowaniu wyników 
rozgrywek. Aby wziąć udział w zabawie należy 
się zalogować na stronie ligspace. Głos można 
oddać przed każdą kolejką w zakładce TYPER. 
Dla najlepszych przewidziane nagrody!

Zapraszamy do śledzenia rozgrywek oraz ki-
bicowania swoim ligowym ulubieńcom!

W Siedlcach odbyły się zawody 
XPC  Powerlifting World Cup 2021 
-  Puchar Świata Federacji XPC 
(18 - 21 listopada). W trójboju 
siłowym zmierzyło się ponad 350 
zawodników, w tym pochodzący 
z Łomży Karol Grochowski. 
Wywalczył tam brązowy medal. 

Każdy dzień zmagań rozpo-
czynał się wczesnym rankiem, 
a kończył późno w nocy. Zawody 
podzielone były na 10 kategorii 
wiekowych, zaś każda z nich na 
kategorie wagowe. Zawodnicy 
zmagali się w następujących kon-
kurencjach: 

- Full Powerlifting (RAW , 
EQ) – cały trójbój, gdzie klasy-
fikowana jest suma kilogramów 
z każdego boju,

- Squat Only (RAW , EQ) – 
sam przysiad,

- Bench Only (RAW , EQ , 
SOFT EQ) – samo wyciskanie 
na ławie,

- Deadlift Only (RAW , EQ , 
Deadlift In Straps) – sam martwy 
ciąg,

- RAW – bez ekwipunku,
- EQ – z ekwipunkiem.
Pochodzący z Łomży Karol 

Grochowski startował ostatniego 
dnia zawodów w martwym ciągu 
w kategorii OPEN do 100 kilo-
gramów. 

- Na zawody te chciałem po-
jechać już od dawna. Około dwa 
lata temu będąc kibicem Pawła 
Gębusiaka obiecałem sobie, że 
też kiedyś wystartuję na tych za-
wodach. Wtedy mój martwy ciąg 
to było 150 kilogramów – opo-
wiada Karol Grochowski.

Do samych zawodów szyko-
wał się od września od Iron Dead 
League, na których podniósł 225 

kilogramów. Wówczas trenował 
pod okiem Damiana Olendra, 
który z zawodów w Siedlcach 
również wrócił z brązem. Ostat-
nie 5 tygodni pracował z Pawłem 
Jurczyńskim założycielem ogól-
nopolskiej drużyny Podsztangą.
pl. 

- Treningi mam trzy razy 
w tygodniu, i trwają one śred-
nio 2,5 godziny. Oprócz tego 
regularnie, bo przynajmniej raz 
w tygodniu, pojawiam się rów-
nież na treningu mobilizacyj-
nym u Justyny Dobrowolskiej. 
Nie zapominam również profi-
laktycznie odwiedzać fizjotera-
peutę Grzegorza Paluszka. Jeśli 
chcemy zminimalizować ryzy-
ko kontuzji, to oprócz treningu 
siłowego trzeba robić mobilkę 
i pojawiać się u "fizjo" – przeko-
nuje Karol.

Zawody w Siedlcach są trze-
cimi zawodami, w których wy-
startował łomżyniak. 

- Pierwsze zawody, w których 
wziąłem udział odbyły się w mar-
cu 2021. Był to pierwszy rzut 

Iron Dead League we Wro-
cławiu, gdzie podniosłem 215 ki-
logramów. Kolejne to wrzesień 
2021 roku. Był to drugi rzut Iron 
Dead League również we Wro-
cławiu, gdzie podniosłem 225 ki-
logramów – wylicza sportowiec.

W Siedlcach podczas zawo-
dów XPC Powerlifting World 
Cup 2021 -  Pucharu Świata Fe-
deracji XPC Karol Grochow-
ski ustanowił swój rekord życio-
wy podnosząc 232, 5 kilograma 
i wywalczył tym samym brązowy 
medal. 

- Jadąc na te zawody nasta-
wiałem się na pobicie Personal 

Record z 230 kilogramami na 
sztandze. Jednak przygotowa-
nie do zawodów okazało się lep-
sze niż się spodziewałem i osta-
tecznie skończyłem z wynikiem 
232,5 kilograma, co dało mi brą-
zowy medal, który jest dla mnie 
pierwszym i najważniejszym me-
dalem w życiu, wisienką na tor-

cie. Nie dość, że marzyłem o star-
cie na tych zwodach, skończyłem 
je z fajnym wynikiem, to pobiłem 
swój życiowy rekord. Podnio-
słem więcej niż zakładałem i ude-
korowano mnie za to medalem. 
Lepiej już być nie mogło – nie 
kryje satysfakcji Karol Grochow-
ski.

Od wielu lat pasją pochodzą-
cego z Łomży Karola Grochow-
skiego jest fotografia. Jak przy-
znaje to świat, w którym można 
się zapomnieć. Dziś nie wyobra-
ża sobie definiowania rzeczywi-
stości inaczej niż poprzez spust 
migawki aparatu. Od niedawna 
ważnym obszarem życia stał się 
także sport. 

- Dlaczego akurat ten sport? 
Po pierwsze to lubię nosić żonę 
na rękach, po drugie to fajnie 
jest być silnym. a po trzecie to 
widzę ogromne korzyści dla or-
ganizmu, a zwłaszcza umysłu. 
Sport stał się po prostu moją dru-
gą pasją – podsumowuje Karol 
Grochowski. 

Brązowy Karol Grochowski 

Halowa Miejska Liga Piłki Nożnej MOSiR Łomża wystartuje już w grudniu 
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Mieszkania

od  31 m2

do  61 m2

Szmaragdowa 21 15 lat doświadczenia
tel. 508 178 747

86 219 8181

BIURO SPRZEDAŻY: UL. ZAWADZKA 27
www.developmentlomza.pl

INWESTOR DEVELOPMENT
SP. J. ZACHARZEWSKI I SKOWROŃSKI

DANIA  NA  WYNOS
ZADZWOŃ  I  ZAMÓW   
TEl.  512  113  853

Łomża, 10 grudnia 2021, godz. 18:00 Centrum Kultury Katolickiej ul. Sadowa 12 a
Bilety do nabycia w Telewizji Narew Tel. 862 167 444

Sala Centrum Kultury przy ul. Sadowej 12.  5 grudnia o godz. 18.00. 
Bilety w cenie 85 zł do kupienia w redakcji Telewizji Narew  
w Łomży, Stary Rynek 13. Tel. 86 2167 444. ZAPRASZAMY


