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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 

Już od poniedziałku (17 stycznia) dla uczniów 
z pięciu województw: kujawsko-pomorskiego, 
lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego 
i wielkopolskiego rozpoczęły się ferie zimowe. 
Po roku przerwy, Ministerstwo Edukacji 
powróciło do podziału zimowych wakacji 
na cztery tury. Uczniowie z województwa 
podlaskiego białe (oby!) szaleństwo rozpoczną 
24 stycznia 2022 roku. Potrwa ono do 4 lutego 
2022 roku. 

Dla ogromnej większości dzieci to 
dwa tygodnie spędzone w mieście lub 
w okolicach. Jednak najmłodsi nie po-
winni narzekać z powodu nudy. Swój zi-
mowy odpoczynek będą mogli spędzić 
na sportowo, w instytucjach kultury, ko-
rzystając z różnorodnych warsztatów ar-
tystycznych i nie tylko czy zabawić się 
w odkrywców. Szczegółowe propozycje 
z poszczególnych placówek znajdują się 
na stronie 4 i 5. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
najmłodsi mieszkańcy Łomży otrzymają 
prezent nie tylko w postaci czasu wolne-
go od zajęć szkolnych, ale także białe mia-
sto w tym czasie i będą mogli wyciągnąć 
z zakamarków mieszkań narty, łyżwy, san-

ki i wszystko na czym tam jeszcze można 
pędzić z górki. Według długoterminowej 
prognozy pogody pierwszy tydzień zimo-
wych ferii upłynąć ma pod znakiem 1-2 
stopniowego mrozu w dzień oraz opadów 
śniegu. 

Dla niektórych z pewnością będzie 
to czas skoncentrowany wokół dalszej 
podróży. Jeśli tak, w tym okresie należy 
spodziewać się na drogach wzmożonego 
ruchu autokarowego i samochodowego 
związanego z wyjazdami.

Niezależnie od środka komunikacji 
podróż powinna być dla wszystkich bez-
pieczna. Policjanci ruchu drogowego będą 
monitorowali płynność ruchu na głów-
nych ciągach komunikacyjnych i drogach 
dojazdowych do miejsc zimowego wypo-
czynku. Skoncentrują swoje działania za-
równo na pilnowaniu porządku i bezpie-
czeństwa, jak i udzielaniu uczestnikom 
ruchu wszelkiej pomocy.

Szczególną uwagę zwrócą na prze-
strzeganie przez kierujących dozwolo-
nych limitów prędkości, a także sposób 
przewożenia pasażerów oraz stan tech-
niczny pojazdów.

Mundurowi nie będą pobłażliwi dla 
tych, którzy rażąco naruszają przepisy. 
Niezależnie od pokonywanej odległości, 
kierujący powinien zawsze prowadzić po-
jazd tak, aby nie powodować zagrożenia 
dla innych uczestników ruchu.

Drogie Babcie! Drodzy Dziadkowie! 
Dni, miesiące, lata płyną z wartkim nurtem życia. Zostawiają ślad w postaci delikatnie pomarszczonych dło-
ni, siwego włosa czy zmęczonych oczu. Jednak za każdym z tych śladów kryje się coś niezwykle cennego – 

mądrość i doświadczenie. Tak bardzo potrzebne Waszym wnukom. To właśnie trudy Waszego życia, 
wartości pielęgnowane przez lata pozwalają lepiej zrozumieć otaczający świat, a w szczególności sie-
bie. Zaszczepiając we wnukach to dziedzictwo emocjonalne pozwalacie im stać się lepszymi ludźmi 
w późniejszym życiu. Pozwalacie im wzrastać. 

Dlatego z Okazji Dnia Babci i Dziadka, w tym szczególnym, niełatwym czasie chcielibyśmy życzyć 
Wam, Drodzy Nestorzy, przede wszystkim bliskości, byście mieli możliwość tą mądrością i doświad-

czeniem dzielić się z Waszymi wnukami, i wdzięczności płynącej z młodych serc. Cieszcie się także jak 
najdłużej dobrym zdrowiem. Niech te dni będą dla Was pełne uśmiechów, wzruszeń i radości. 

Mieć Babcię i Dziadka to prawdziwe szczęście! 

Białe dni w Łomży  
nie muszą być nudne 



Jak informuje Urząd Miejski 
w Łomży, dwie oferty wpłynęły na 
dokończenie realizacji inwestycji pn. 
„Projekt kultura – kontynuacja re-
witalizacji Starego Rynku w Łomży”. 

Najtańsza z nich, złożona przez firmę 
z naszego miasta, opiewa na kwotę 
6.689.975,67 zł, kolejna zaś, zapropo-
nowana przez spółkę ze Strzegomia, 
na prawie 8,4 mln zł. Gdyby udało się 

rozstrzygnąć przetarg, zakończenie 
prac powinno nastąpić do końca wrze-
śnia 2022 roku.

Zakres prac obejmuje w szcze-
gólności wykonanie nawierzchni 

placu na rynku, okładzin kamien-
nych schodów terenowych, do-
kończenie budowy fontanny jako 
formy wodnej ze słupami wody 
i kaskadami oraz nasadzenia zie-
leni. Wykonawca będzie też od-
powiedzialny za nadbudowę mu-
rowanej studni, wyeksponowanie 
części kondygnacji piwnicznej 
zabytkowego ratusza w formie 
skansenu archeologicznego, za-
znaczenie w posadzce śladów po 
fundamentach dawnego ratusza. 
Do wykonania są także inne robo-
ty towarzyszące, w tym m.in. sani-
tarne, elektryczne czy dotyczące 
instalacji telekomunikacyjnych.

Rewitalizacja Starego Ryn-
ku rozpoczęła się w 2020 roku. 
Jej zakończenie pierwotnie pla-
nowano na koniec czerwca 2021 
roku. Tak się jednak nie stało. Dla-
czego? Jak tłumaczy Urząd Miej-
ski w Łomży z uwagi na ogromną 
wartość historyczną wykopalisk 
odkrytych w trakcie prac, mia-
sto zgodnie z wolą mieszkańców, 

opracowało nową dokumentację, 
wymagającą uzgodnień z konser-
watorem zabytków. Na zmienio-
ną koncepcję według wskazówek 
konserwatora, mimo wstępnych 
ustaleń, nanosił on kolejne uwagi, 
które dotyczyły przede wszystkim 
pozostałego zakresu dokumenta-
cji projektowej, a w szczególności 
wprowadzenia dodatkowych ele-
mentów zieleni, których nie było 
w zatwierdzonym przez konser-
watora zabytków projekcie z 2019 
roku. Spowodowało to ponadrocz-
ny przestój w realizacji tej inwesty-
cji. W międzyczasie trwała pan-
demia koronawirusa, która miała 
znaczący wpływ na wzrost cen 
materiałów budowlanych. Dostar-
czona przez wykonawcę kalkula-
cja cen prac w projekcie zamien-
nym nie mogła być przez miasto 
zaakceptowana z uwagi na przepi-
sy prawa zamówień publicznych 
i konieczne było ogłoszenie kolej-
nego przetargu. Do łomżyńskiego 
magistratu wpłynęły dwie oferty 
na dokończenie realizacji inwesty-
cji pn. „Projekt kultura – kontynu-
acja rewitalizacji Starego Rynku 
w Łomży”. Najtańsza z nich, zło-
żona przez firmę z naszego miasta, 
opiewa na kwotę 6.689.975,67 zł, 
kolejna zaś, zaproponowana przez 
spółkę ze Strzegomia, na prawie 
8,4 mln zł. Nie wiadomo jednak 
czy przetarg zostanie rozstrzygnię-
ty, a plac Starego Rynku zrewitali-
zowany przed końcem tego roku. 
Dlaczego? Zależy to od uchwale-
nia budżetu miasta na 2022 rok. 

Dotychczas w ramach tej in-
westycji wykonano między inny-
mi roboty konstrukcyjne w 59%, 
przyłącza i instalacje sanitarne 
w 21%, roboty nawierzchnio-
we w 24%. Wartość zrealizowa-
nych prac wynosi 2.023.091,41 zł 
brutto, a ich zaawansowanie sza-
cowane jest na 32%.
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Rewitalizacja Starego Rynku. Kto ją dokończy i kiedy? 

BURMISTRZ JEDWABNEGO
OGŁASZA WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) podaję do 
publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem 
przy ul. Żwirki i Wigury 3, został wywieszony od 18.01.2022 r. na okres 21 
dni wykaz nieruchomości.
1. W sprawie sprzedaży działki o nr 87 i pow. 0,41 ha położonej w obrębie 
wsi Burzyn. 
2. W sprawie sprzedaży działki o nr 32/4 i pow. 1,39 ha położonej w ob-
rębie wsi Szostaki. 

Urząd Miejski  w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 24, tel. (086) 2172 
184, powyższe ogłoszenie jest dostępne na naszej stronie internetowej  
www.jedwabne.pl 

BURMISTRZ JEDWABNEGO
ADAM MARIUSZ NIEBRZYDOWSKI

Prezes PiS zatwierdził kandydatu-
ry 16 sekretarzy wojewódzkich. To 
kolejny etap zapowiadanych zmian 
w partii. Sekretarz wojewódzki ma 
pełnić funkcję organizacyjną i nadzor-
czą nad strukturami partii w terenie. 
1 lutego sekretarze zaczną działać 
w swoich województwach. 

Wśród nich są: Rafał Raj-
czakowski (dolnośląskie), Anna 
Maćkowska (kujawsko-pomor-
skie), Grzegorz Tchórzewski 
(lubelskie), Grzegorz Maćko-
wiak (lubuskie), Sebastian Bu-
lak (łódzkie), Dariusz Pietrusz-
ka (małopolskie), Andrzej Paniw 
(podkarpackie).

Szef PiS zatwierdził też kan-
dydatury: Łukasza Gołębiow-
skiego (mazowieckie), Janusza 
Strzałki (opolskie), Wojcie-
cha Nierodzika (podlaskie), 
Beaty Iżyłowskiej, (pomor-
skie), Kamila Jaszczaka 
(śląskie), Daniela Walasa 
(świętokrzyskie), Marcina 
Śliwińskiego (warmińsko-
-mazurskie), Joanny Szcze-
chowskiej (wielkopolskie) 
oraz Witolda Witkowskiego 
(zachodniopomorskie).

- Pod koniec miesiąca nastąpi 
powołanie tych osób na regional-
nych pełnomocników. Będą oni 

przedstawicielami Prawa i Spra-
wiedliwości w terenie – poin-
formował Krzysztof Sobolewski, 

Sekretarz Generalny PiS.
Jak dodał, pierwszym za-

daniem nowo powołanych 
to przygotowanie raportu 
otwarcia w każdym woje-
wództwie. - W ich kom-
petencji będzie nadzór 
nad strukturami i koor-

dynacja działań zleconych 
przez centralę partii. Duża 

samodzielność w podejmo-
waniu autorskich działań - po-
wiedział Sekretarz Generalny 
PiS.

Sekretarze wojewódzcy będą 
pełnić funkcję techniczną, a nie 
polityczną. - Szefostwo politycz-
ne okręgów, czyli zarządy okrę-
gowe i prezesi okręgowi zostają 
utrzymane - oświadczył Sobo-
lewski.

Prezes PiS Jarosław Kaczyń-
ski mówił podczas lipcowego 
kongresu, że partia planuje do-
konać zmiany na poziomie struk-
tur podstawowych i przejście 
na strukturę wojewódzką opar-
tą o okręgi, które będą równo-
znaczne - w sensie terytorialnym 
- z okręgami senackimi.  

ŹRÓDŁO PAP

Wojciech Nierodzik sekretarzem PiS  
w województwie podlaskim
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6 stycznia to uroczystość Objawienia 
Pańskiego, popularnie zwana świę-
tem Trzech Króli. Tego dnia wspomi-
nani są Mędrcy ze Wschodu, którzy 
przybyli oddać pokłon Jezusowi. To 
wydarzenie zapowiada, że Zbawiciel 
nie przyszedł tylko do wybranych, 
ale do wszystkich ludzi na ziemi. Tego 
dnia, jak co roku od 10 lat, ulicami 
Łomży przeszedł Orszak Trzech Króli, 
zorganizowany przez parafie: Krzyża 
Świętego, Św. Andrzeja Boboli oraz 
Michała Archanioła (Parafia Kate-
dralna), przy udziale Gminy i Powia-
tu Łomża. Tym razem mędrcy wraz 
z mieszkańcami do Betlejem zmie-
rzali w prawdziwie zimowej scenerii 
– śnieżnej zamieci. 

Uroczystość Objawienia 
Pańskiego to jedno z najstar-
szych świąt chrześcijańskich, 
które   nawiązuje do hołdu jaki 
oddali Dzieciątku   w Betlejem 
trzej monarchowie (magowie, 
mędrcy) z różnych stron świata. 
Łomżyńska tradycja tego dnia 
narodziła się w 2013 roku. Or-
szaki wyruszyły jak zwykle po 
mszach w parafialnych świąty-
niach. W kościele Krzyża Świę-
tego Eucharystię sprawował 
biskup Tadeusz Bronakowski. 
Orszak ozdobiony koronami 
czerwonymi, niebieskimi I zie-
lonymi oraz w strojach aniołów 
lub pastuszków towarzyszyło 

Kacprowi, Melchiorowi i Balta-
zarowi w drodze przez najwięk-
sze w Łomży osiedle mieszka-
niowe Południe do "Betlejem" 
znajdujące się tym razem nie tra-
dycyjnie wśród bloków, w Skate-
Parku przy ulicy Mazowieckiej, 
a przed łomżyńskim szpitalem. 
To właśnie tam Trzej Królowie 
złożyli pokłon pracownikom 
szpitala. W ten sposób wyrazi-
li wdzięczność za to jak wielką 
i ważną pracę wykonują. To tak-
że wyraz niesionej nadziei cho-
rym oraz ich rodzinom.

Pierwszy orszak pomaszero-
wał w roku 2009 w Warszawie 
i Toruniu. Odbyło się to w nie-
dzielę najbliższą dniu 6 stycznia. 
Początkowo miały to być jaseł-
ka uliczne. Zdecydowano jed-
na, że historię można oprzeć na 
wędrówce Trzech Króli. Pomysł 
przyjęto entuzjastycznie, a mar-
sze zaczęły organizować inne 
miasta i kościoły. Z roku na rok 
widowisko zyskuje coraz większą 
popularność. W uroczystościach 
udział bierze nawet prezydent 
Polski. 

Dwa lata temu w wieku 84 lat 
zmarł w szpitalu w Lublinie 
łomżyński ksiądz biskup 
senior Stanisław Stefanek. 
Ordynariuszem Diecezji 
Łomżyńskiej był od października 
1996 roku do listopada 2011 
roku. 

17 stycznia 2020 r. o godz. 
17.30 po ciężkiej chorobie, za-
opatrzony Sakramentami Świę-
tymi w wieku 84 lat, w 61. roku 
kapłaństwa, w 40. roku biskup-
stwa, odszedł do domu Ojca Bi-
skup Senior diecezji łomżyńskiej 
Stanisław Józef Stefanek TChr .

Śp. Ksiądz Biskup Stanisław 
Stefanek urodził się 7 maja 1936 
r. w Majdanie Sobieszczańskim. 
Wyświęcony został na kapła-
na w Towarzystwie Chrystu-
sowym dnia 28 czerwca 1959 
r. w Poznaniu. Sakrę biskupią 
przyjął w dniu 24 sierpnia 1980 
r. w katedrze szczecińskiej z rąk 
biskupa szczecińsko-kamień-
skiego Kazimierza Majdań-
skiego. Zanim został biskupem 

duszpasterzował w Stargardzie 
Szczecińskim, był profesorem 
seminarium zakonnego w Po-
znaniu i wikariuszem general-
nym Zgromadzenia.

Ksiądz Biskup Stanisław 
jako zawołanie biskupie obrał 
słowa: „In omnibus Christus”. 
Szczególnym miejscem reali-
zacji tego zawołania była Jego 

posługa na rzecz małżeństw 
i rodzin nie tylko w wymia-
rze diecezjalnym. Aktywnie 
uczestniczył w pracach Kon-
ferencji Episkopatu Polski, bę-
dąc przez wiele lat przewodni-
czącym Rady ds. Rodziny. Był 
także członkiem prezydium Pa-
pieskiej Rady ds. Rodziny, wy-
kładowcą, oraz dyrektorem In-

stytutu Studiów nad Rodziną 
ATK (UKSW) w Łomiankach.

Ksiądz Biskup Stanisław Ste-
fanek przybył do naszej diecezji 
w 1996 roku z bogatym doświad-
czeniem posługi duszpasterskiej 
w Kościele szczecińsko-kamień-
skim, a także wcześniejszej po-
sługi w Towarzystwie Chrystu-
sowym dla Polonii Zagranicznej.

Wiele było inicjatyw i dzieł, 
które swe źródło znajdowały 
w pasterskiej trosce śp. Biskupa 
Stanisława. Wspomnijmy tyl-
ko niektóre. Wielkim dziełem 
Zmarłego było przeprowadzenie 
I Synodu Diecezji, wskazujące-
go kierunki pracy dla Kościoła 
Łomżyńskiego. Przejawem tro-
ski o młode pokolenie było zor-
ganizowanie w dawnym budyn-
ku seminarium duchownego, 
Bursy Szkolnej dla młodzieży. 
W trosce o nowoczesny sposób 
dotarcia z Ewangelią do współ-
czesnego człowieka, powołał 
do istnienia Diecezjalne Radio 
Nadzieja, a także zatroszczył sie 
o rozwój mediów diecezjalnych. 
Przez wiele lat z Jego inicjatywy 
funkcjonował Katolicki Ośro-
dek Adopcyjny w naszym mie-

ście, a także otworzył istniejące 
do dzisiaj Okno Życia. Aby za-
chować dla przyszłych pokoleń 
bogate dziedzictwo historyczne, 
powołał do istnienia Muzeum 
Diecezjalne. W czasie Jego pa-
sterzowania przeprowadzono 
również generalny remont na-
szej katedry.

11 listopada 2011 r. zakończył 
posługę pasterską jako Biskup 
Diecezjalny i przeszedł na eme-
ryturę. Jako Biskup Senior nie za-
przestał posługi sakramentalnej, 
ale w dalszym ciągu aktywnie po-
dejmował działania duszpaster-
skie, zwłaszcza na rzecz rodzin, 
głosił katechezy i konferencje.

Wyrazem uznania dla posłu-
gi Biskupa Stanisława był Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski, nadany decyzją prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 
2 października 2009 r. W 2016 
r. otrzymał również Honorowe 
Obywatelstwo Łomży.

Biskup Stanisław zachwycał 
oczytaniem, wiedzą historyczną, 
optymistycznym podejściem do 
życia, pokorą, trzeźwym spojrze-
niem na ojczyźnianą rzeczywistość. 
Ten optymizm nie opuścił Księ-
dza Biskupa w czasie zmagania się 
w ostatnim okresie życia z doświad-
czeniem choroby i cierpienia.

Dwa lata temu odszedł łomżyński 
biskup senior Stanisław Stefanek 

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Łomży  
i oddał pokłon pracownikom łomżyńskiego szpitala

Zapraszamy do obejrzenia filmu  
z uroczystości pogrzebowych 
z 2020 roku w Łomżyńskiej Katedrze
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Muzeum Północno-Mazowieckie  
w Łomży zaprasza do spędzenia ferii 
w trybie offline. 

- Stawiamy na kilka godzin 
bez smartfona (chyba że do pa-
miątkowych zdjęć), bez Tik- 
Toka, nawet prąd nie będzie nam 
potrzebny. Całkowity offline - po 
to, żeby odpocząć  od wirtualnej 
szkoły i wirtualnych znajomych. 
Promujemy ekologię, lokalne 
wzornictwo i wiarę we własne 
umiejętności – mówi Paulina 
Waszelewska, dyrektor Muzeum 
Północno-Mazowieckiego. Pla-
cówka przygotowuje tygodniowe 
zajęcia w głównym budynku Mu-
zeum, warsztat artystyczny w Ga-
lerii Sztuki Współczesnej i week-
endowe zajęcia w grupie otwartej. 

GŁÓWNY BUDUNEK MUZUEM
Od 31. stycznia do 4. lute-

go placówka zaprasza na zaję-
cia, które pozwolą odkryć nowe 
talenty: w programie robienie 
bransoletek, wazonów, klejenie 
garnków i pieczenie fafernuchów.

dla kogo: młodzież w wieku 
9- 13 lat

kiedy: 31.stycznia- 4.lutego 
godz. 10.00- 13.00

opłata: 100 zł za tydzień 
(przelewem, kartą lub gotówką 
na miejscu)

zapisy: tel. 086 216 28 16/ 
liczba miejsc ograniczona do 15 
osób

szczegółowy „rozkład jazdy”:
poniedziałek 31.01

Etnodesign- zwiedzanie wy-
stawy „Wycinanka kurpiow-
ska z Puszczy Zielonej” i zajęcia 
z prawdziwą wycinankarką- bę-
dzie można spróbować oryginal-
nej techniki wycinania nożycami 
do strzyżenia owiec!

wtorek 1.02
Koronki tylko dla babć?- czy-

li zajęcia szydełkowania (!) pod-
czas których powstaną m.in. oso-
biste bransoletki oraz zwiedzanie 
z przewodnikiem pięknej ko-
lekcji nastrojowych lamp nafto-

wych-  najlepsze selfie gwaranto-
wane!

środa 2.02
DIY, czyli zrób własny wazon- 

to część warsztatowa tego dnia. 
Potem muzeum zaprasza na spo-
tkanie z bursztynem – to właśnie 
tu można ujrzeć pod mikrosko-
pem zatrzymane w bursztynie ży-
cie sprzed milionów lat i zobaczyć, 
do czego bursztyn może służyć.

czwartek 3.02
Muzeum Północno-Mazo-

wieckie w Łomży lubi dobrze 
opowiedziane historie. I właśnie 
takie opowie podczas oglądania 
wystawy archeologicznej i histo-
rycznej. Pokaże skarby, a podczas 
warsztatów, nauczy lepić garnki.

piątek 4.02
Po całym tygodniu zajęć- 

czas na ucztę! Będzie zajadanie 
się kurpiowskimi ciasteczkami: 
fafernuchami. Ale zrobionymi 
własnoręcznie.

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
W Galerii przy ul. Długiej 

organizowane będą dwa warsz-
taty plastyczne dla osób, które 
nie rozstają się z kredkami, ich 
wyobraźnia posługuje się kolo-
rem i chcą rozwinąć swoje zdol-
ności.

wtorek 1.02
„Pejzaż w bieli- rysunek kred-

ką”- to kłam zdany twierdzeniu, 
że „biały to nie kolor”. 

Warsztat będzie połączony ze 
zwiedzaniem wystawy malarstwa 
prof. Stanisława Baja.

dla kogo: dzieci w wieku 6-8 
lat

kiedy: 1.lutego godz. 10.00- 
11.30 oraz 12.00- 13.30

opłata: 8 zł/ osoba  (gotówką 
na miejscu)

zapisy: tel. 086 216 41 00/ 
liczba miejsc ograniczona do 10 
osób w każdej grupie

czwartek 3.02
„Czerń i biel w przestrzeni”- 

minimalistyczne zajęcia plastycz-
ne dla najmłodszych.

Warsztat będzie połączony ze 
zwiedzaniem wystawy malarstwa 
prof. Stanisława Baja

dla kogo: dzieci w wieku 9-12 
lat

kiedy: 3.lutego godz. 10.00- 
11.30 

opłata: 8 zł/ osoba  (gotówką 
na miejscu)

zapisy: tel. 086 216 41 00/ 
liczba miejsc ograniczona do 10 
osób w każdej grupie

ZAJĘCIA WEEKENDOWE
W sobotę 5.lutego i w nie-

dzielę 6. lutego Muzeum Północ-
no-Mazowieckie w Łomży za-
prasza do głównego budynku na 
leniwe przedpołudniowe spotka-
nie ze zbroją, rycerstwem i na-
prawdę dawnymi historiami.

Warsztaty „Podróż w cza-
sie. Herb, miecz i zbroja. Bajki 
i legendy o rycerzach i damach 
dworu” to spotkanie z gościem, 
dawka historycznej wiedzy i ani-
macje plastyczne.

dla kogo: młodzież w wieku 
8- 12 lat

kiedy: 5.- 6.lutego godz. 
10.30- 13.30

opłata: 20 zł za dzień/ 40 zł za 
cały weekend (przelewem, kartą 
lub gotówką na miejscu)

zapisy: tel. 086 216 28 16/ 
liczba miejsc ograniczona do 15 
osób

Ferie offline w Muzeum Północno-Mazowieckim

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Droz-
dowie zaprasza podczas ferii na wyjątkowe 
warsztaty.

Warsztaty historyczne pt. „Życie i pra-
ca w polskim dworze – drozdowskie ślady 
rodziny Lutosławskich” odbędą się 22 i 23 
stycznia 2022 r., od godz. 10.30 do 13.30  
22 i 23 stycznia 2022 r., od godz. 10.30 do 
13.30. Warsztaty są jednodniowe. W da-
nym weekendzie można zapisać się na je-
den z dwóch możliwych terminów. 

Spacerując po Drozdowie poznamy 
drozdowskie dziedzictwo ziemiańskiej 
rodziny Lutosławskich, właścicieli Droz-
dowa w XIX i pierwszej połowie XX w. 
Zapoznamy się z dziejami i sekretami za-
bytkowych wnętrz Muzeum, ruin browa-
ru, parku Górnego Dworu, kościoła pa-
rafialnego i kaplicy cmentarnej. Miejsca 
i budowle pozostałe po dawnym dziedzi-
cach posłużą za kanwę do opowieści o ży-
ciu i pracy w polskim dworze. Nauczymy 
się rozpoznawać charakterystyczne ele-
menty dawnego wystroju i użyteczności 
wnętrz dworskich, typowe ubiory miesz-
kańców, ich zajęcia oraz zwyczaje świą-
teczne.

- zajęcia skierowane do dzieci i mło-
dzieży oraz osób dorosłych, w tym grup 
rodzinnych. Dzieci do lat 12, z uwagi na 
spacer ulicami Drozdowa, z opiekunami.

- zapisy pod nr tel. 86 219-20-81 
lub muzeumdrozdowo@wp.pl.

Natomiast 29 i 30 stycznia 2022 r, od 
godz. 10.30 do 13.30 odbędą się warsztaty 
„Piękno zimowej przyrody”. 

Zajęcia będą składać się z kilku bloków 
tematycznych:

„O przyjaźni grzybów z glonami - czyli 
o fascynujących porostach”.

Zimą porosty łatwiej dostrzec – bę-
dziemy je obserwować w najbliższej oko-
licy. Zbierzemy pospolite gatunki, które 
po powrocie do Muzeum będziemy po-
dziwiać przy użyciu lupy binokularnej. 
Poznamy budowę i funkcjonowanie po-
rostów jako organizmów symbiotycznych 
i pionierskich.

„Jadalne i lecznicze rośliny naszego 
klimatu które nie boją się zimy”. Są wśród 
nich np. stokrotka pospolita i mniszek le-
karski.

Będziemy rozpoznawać gatunki drzew 
i krzewów w muzealnym parku. Zimą 
można to zrobić na podstawie cech cha-
rakterystycznych kory, układu gałązek, ko-
loru i kształtu pąków zimujących.

Na dorosłych czeka wyprawa po su-
rowce zielarskie - kwiatostany olszy czar-
nej!

Zajęcia skierowane do dzieci i mło-
dzieży oraz osób dorosłych, w tym grup 

rodzinnych. Zapisy pod nr tel. 86 219-20-
81 lub muzeumdrozdowo@wp.pl

5 i 6 lutego 2022 r., od godz. 10.30 do 
13.30 Muzeum Przyrody – Dwór Luto-
sławskich w Drozdowie zaprasza zaś pasjo-
natów podwodnego świata na drozdow-
skie warsztaty akwarystyczne. Weźmiemy 
udział w zajęciach praktycznych, pod-
czas których dowiemy się, na czym pole-
ga opieka nad akwarium słodkowodnym 
tj. jak karmić ryby (zobaczymy karmienie 
piranii), czyścić filtry i szyby. Weźmiemy 

udział w pokazie zakładania akwarium 
oraz zajęciach z udziałem mikroskopów.

Zajęcia skierowane są do dzieci i mło-
dzieży oraz osób dorosłych, w tym grup 
rodzinnych. Zapisy pod nr tel. 86 219-20-
81 lub muzeumdrozdowo@wp.pl.

 Uczestnicy wszystkich zajęć będą mie-
li możliwość zwiedzenia wystaw Muzeum 
oraz degustacji drozdowskiej herbatki zio-
łowej.

Opłata: dzieci 12 zł/osoba, opiekuno-
wie w warsztatach historycznych 1 zł/osoba

Muzeum w Drozdowie zaprasza na weekendowe warsztaty 



Wzorem lat poprzednich Teatr Lalki 
i Aktora w Łomży przygotował 
na ferie dedykowany program, 
w którym każdy znajdzie spektakl 
dla siebie. 

Ferie z teatrem 2022 to 
okazja do zapoznania się 
z różnorodnymi formami, kon-
wencjami oraz aranżacjami te-
atralnymi. - Chcemy przybliżyć 
teatr poetycki, nowoczesny, ale 
również zapewnić dobrą zaba-
wę i dostarczyć niezapomnia-
nych wzruszeń – mówi Jarosław 
Antoniuk, dyrektor Teatru Lal-
ki i Aktora w Łomży.

W ramach tegorocznej edycji 
na scenie Teatru Lalki i Aktora 
w Łomży pojawią się następujące 
spektakle:

Czerwony Kapturek
Lew i Ptak
Mała Syrenka
Koziołek Matołek
Królik Edward
Mały Książę
Bilety na spektakle w ramach 

akcji FERIE Z TEATREM są 
dostępne online. Pod adresem: 
www.bilety24.pl/organizator/te-
atr-lalki-i-aktora-w-lomzy-1241.
html. Rezerwacje przyjmuje 
również Biuro Organizacji Wi-
downi (tel. 666 383 704).

5ferie zimowe

W te ferie zimowe, na przekór panu-
jącej porze roku, Miejski Dom Kultury-
-Dom Środowisk Twórczych zaprasza 
na gorący Dziki Zachód. Pod okiem 
instruktorów muzyki, plastyki, gra-
fiki i teatru uczestnicy warsztatów 
będą przenosić się do świata country, 
Indian i poszukiwaczy złota. Pozna-
ją różne oblicza Ameryki, jej kulturę 
i tradycje. Nie będzie czasu na nudę!

O zajęciach:
Zajęcia odbywają się od po-

niedziałku do piątku
I tydzień - godz. 10:00 – 

13:00
W pierwszym tygodniu skła-

dają się z warsztatów artystycz-
nych (teatralnych, plastycznych, 
muzycznych, grafiki cyfrowej, ta-
necznych, ceramicznych). 

II tydzień - godz. 10:00 – 
14:00

W drugim tygodniu warsz-
taty artystyczne (teatralne, pla-
styczne, graficzne taneczne, foto-
grafii cyfrowej) połączone będą 
z uczestnictwem w pokazach fil-
mowych.

Uczestnikami zajęć mogą być 
dzieci i młodzież w wieku 6 - 13 
lat. Rekrutacja odbywa się od-
dzielnie na każdy tydzień. Utwo-
rzone zostaną dwie, maksymalnie 
15- osobowe grupy zajęciowe:

1.      GRUPA SCENICZNA 
(w programie warsztaty: muzycz-
ne, teatralne, taneczne)

2.      GRUPA PLASTYCZ-
NA (w programie warsztaty: pla-
styczne, instalacje, grafika, pro-
jektowanie graficzne, fotografia 
cyfrowa)

Na każdy tydzień zapisy pro-
wadzone są oddzielnie.

Warunki Uczestnictwa: 
- zajęcia są bezpłatne
- opiekun wypełnia kartę 

uczestnictwa
- uczestnicy przynoszą buty 

na zmianę i strój do ćwiczeń
- uczestnicy przynoszą ze 

sobą prowiant
Zapisy:
Miejski Dom Kultury-Dom 

Środowisk Twórczych zaprasza 
do zapisów telefonicznych – 86 
216 32 26 lub osobiście w MD-
K-DŚT, ul. Wojska Polskiego 3. 
Ilość miejsc ograniczona. 

Zimowa 
Akademia 

Artystyczna
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży 
zaprasza dzieci w wieku 7 - 10 lat na 
zajęcia Zimowej Akademii Artystycz-
nej. W dniach 31 stycznia – 04 lutego 
2022 w godzinach 10.00 - 13.00 (od 
poniedziałku do piątku), czeka na 
dzieci zabawa i możliwość rozwijania 
swoich artystycznych pasji.

W programie:
- zajęcia wokalno-studyjne, 

praca w studiu nagrań, śpiew, 
kompozycja, nagrywanie utwo-
ru,

- zajęcia plastyczne, praca 
w technikach plastycznych, rysu-
nek, malarstwo, rzeźba,

- zajęcia taneczne, różnorod-
ne techniki taneczne: balet, tańce 
narodowe, regionalne, towarzy-
skie i współczesne,

- wizyta w kostiumerni, pol-
skie stroje regionalne i narodowe.

Liczba miejsc ograniczona.
Koszt 120 zł za tydzień.
Zapisy i płatności do 27 stycz-

nia 2022 r.
Kontakt: Regionalny Ośro-

dek Kultury w Łomży - Instytucja 
Kultury Powiatu Łomżyńskiego, 
ul. Małachowskiego 4, tel. 86 219 
01 11, 219 02 00,  rok@4lomza.
pl, www.rok.4lomza.pl.

Dziki Zachód, czyli 
spotkanie z kulturą Ameryki 

Zimowy 
odpoczynek  
z teatrem 
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Jaki był rok 2021 dla Ziemi Łom-
żyńskiej? Czy pod względem wy-
konanych inwestycji udało się wy-
korzystać minione 12 miesięcy? 
Jaki będzie rok 2022? O budże-
cie województwa podlaskiego, 
środkach, które popłynąć mają 
na Ziemię Łomżyńską, a także sy-
tuacji dotyczącej budżetu Łom-
ży na 2022 rok. Czy radni z klu-
bu Prawa i Sprawiedliwości będą 
chcieli rozmawiać? Czy do końca 
stycznia uda się uchwalić budżet, 
czy sporządzi go Regionalna Izba 
Obrachunkowa? O tym Piotr 
Modzelewski, pełnomocnik 
Prawa i Sprawiedliwości w mie-
ście Łomża, radny sejmiku woje-
wództwa podlaskiego rozmawia 
z Marleną Siok. 

Marlena Siok: - Panie Piotrze, za nami 
rok 2021. Nie był to z pewnością łatwy 
rok, bo kolejny zdominowany przez 
pandemię Covid-19. A Pan jak ocenia 
te minione 12 miesięcy. Jaki był to 
czas dla Ziemi Łomżyńskiej?

Piotr Modzelewski: Mimo 
pandemii oraz trudnej sytuacji 
gospodarczej, jako Prawo i Spra-
wiedliwość, zarówno na szczeblu 
samorządu województwa pod-
laskiego, ale także tu w mieście, 
staraliśmy się czynić wszystko 
żeby Łomża mogła się rozwijać. 
Widać to chociażby po dofinan-
sowaniach płynących z sejmiku 
województwa podlaskiego czy 
środkach rządowych. Były one 
pozyskiwane w głównej mierze 
na inwestycje drogowe, ale nie 
tylko. Dzięki tym środkom udało 
się zmodernizować na przykład 
obiekty sportowe czy kultural-
ne. Staraliśmy się również dofi-
nansowywać "inwestycje mięk-
kie". Mam tu na myśli chociażby 
wsparcie szkół w zakresie prowa-
dzenia zajęć wyrównawczych czy 
pośrednictwo prac. Inwestowali-
śmy w subregionie łomżyńskim 
również w ekologię, w odnawial-
ne źródła energii. Zarówno mia-
sto Łomża, jak i subregion łom-
żyński otrzymał duże środki na 
fotowoltaikę czy pompy ciepła. 
W roku ubiegłym nie zapomi-
naliśmy także o dofinansowaniu 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
ośrodków kultury czy  zabytków. 
Chociażby w Łomży możemy 

podziwiać pięknie odrestaurowa-
ną główną bramę cmentarza przy 
ulicy Kopernika. Dlatego jeśli 
chodzi o rozwój naszego miasta 
i subregionu, mimo tej trudnej 
sytuacji pandemicznej oraz go-
spodarczej, staraliśmy się żeby te 
środki tu spływały. Można powie-
dzieć, że do tej pory samorządy 
z naszego regionu nigdy nie mia-
ły takich możliwości, jeśli chodzi 
o pozyskiwanie środków. Świad-
czy o tym liczba wykonywanych 
inwestycji. Dzisiaj tak na dobrą 
sprawę samorządy prześcigają się 
w liczbie składanych wniosków 
o środki zewnętrzne. Pomimo 
pandemii znajdują się w dobrej 
sytuacji. Oczywiście niektóre sa-
morządy mówiąc o kurczących 
się budżetach zapominają o tych 
środkach. Dlatego nie jest to do 
końca obiektywne,  ponieważ sa-
morządów nigdy nie byłoby stać 
na realizację kluczowych inwe-
stycji, których dofinansowanie 
sięgało 80 – 90, a nawet 95 pro-
cent. 

M.S: - A jednak wpływy do samorzą-
dów z tytułu podatku PIT I CIT spa-
dają, a wydatki bieżące rosną coraz 
szybciej… 

P.M: - To zależy... O ile wpły-
wy z PIT-u rzeczywiście w nie-
których samorządach spadały, te 
z CIT-u są niekiedy większe niż 
przed pandemią. Niemniej jed-
nak dofinansowanie rządu czyli 
tak zwana rekwalifikacja, czy też 

subwencje rządowe lub sejmiku 
województwa podlaskiego mają 
być tą poduszką dla samorządów 
po to, żeby zrekompensować 
ewentualne straty z PIT-u i CIT-
-u. Ostatnio premier Mateusz 
Morawiecki wskazał jednoznacz-
nie, że podsumowując wszyst-
kie środki pozyskane przez jed-
nostki samorządu terytorialnego 
i dodając do tego wpływy z ty-
tułu PIT-u i CIT-u, można po-
wiedzieć, że mają one blisko 40 
procent więcej pieniędzy na wy-
konywanie inwestycji i działań 
własnych. Dlatego analizując sy-
tuację samorządów należy pa-
trzeć na to troszkę szerzej, aniżeli 
z perspektywy dwóch podstawo-
wych podatków jak PIT i CIT. 
Samorządy nie bazują tylko na 
tych dwóch podatkach. To są 
także różnego rodzaju subwen-
cje, które ostatecznie definiują 
kształt budżetu miasta, i stano-
wią o tym czy stać go na wyko-
nywanie jakiś inwestycji i działań 
czy też nie. 

M.S: - Przed nami rok 2022. Jak wy-
nika z budżetu województwa pod-
laskiego, który przegłosowaliście 
– dochody mają wynieść blisko 699 
milionów złotych, wydatki natomiast 
planowane są na poziomie 757 mi-
lionów złotych. W naszym regionie 
zaplanowano m.in. budowę ronda 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 
w Kolnie czy budowę stacji dezynfek-
cji ścieków  w szpitalu wojewódzkim 

w Łomży. Jakie jeszcze inwestycje 
będą wykonywane w naszym subre-
gionie? 

P.M: - W tym roku bardzo 
duży nacisk kładziemy na dzia-
łania związane z ekologią, czyli 
inwestycje dotyczące odnawial-
nych źródeł energii. Z resztą je-
steśmy zobligowani do tego 
przez nową perspektywę unijną. 
W związku z tym gros środków 
będzie przeznaczone na instala-
cje fotowoltaiczne, pompy cie-
pła, czy też termomodernizację 
budynków. Nie zwalniamy tempa 
jeśli chodzi o infrastrukturę dro-
gową. Jeśli chodzi o nasz region, 
takim kluczowym zadaniem jest 
modernizacja drogi Wizna – 
Jedwabne. Jest to inwestycja, któ-
ra od wielu lat oczekiwała na do-
finansowanie. Dzięki staraniom 
wicemarszałka Marka Olbrysia, 
mojemu wsparciu w sejmiku, 
ta inwestycja ma szanse wresz-
cie zostać wykonana. Oczywi-
ście, w dalszym ciągu zamierza-
my wspierać Ochotnicze Straże 
Pożarne. Do druhów popłynie 
w sumie ponad dwa miliony zło-
tych.  Nie rezygnujemy również 
z dotowania renowacji zabyt-
ków. Jako sejmik województwa 
podlaskiego inwestujemy także 
w infrastrukturę kolejową. Sta-
ramy się, bu oprócz Central-
nego Portu Komunikacyjne-
go, który jest planowany przez 
rząd Prawa i Sprawiedliwości, 
również ta kolej regionalny tak 

zwana TLK, która łączy mniej-
sze miejscowości będzie dobrze 
rozwinięta. Jak wiemy CPK to 
będzie szybka kolej funkcjonu-
jąca pomiędzy aglomeracjami 
miejskimi. Nam zależy również 
na połączeniach lokalnych, żeby 
mieszkańcy mniejszych miejsco-
wości również mogli korzystać 
z infrastruktury kolejowej. Nie 
jest to z pewnością łatwy temat, 
dlatego chcielibyśmy profesjo-
nalnie do tego podejść, żeby cała 
ta trasa była zelektryfikowana, 
najlepiej dwutorowa. Wiemy co 
się dzieje z cenami jeśli chodzi 
o stal, elektronikę czy w ogóle 
o wykonywanie inwestycji, dla-
tego wciąż jesteśmy na etapie 
analiz i przygotowywania osta-
tecznej wartości kwotowej. Kie-
dy zajmowaliśmy się tym półtora 
roku temu te ceny wyglądały zu-
pełnie inaczej. W związku z tym 
wymaga to od nas zabezpiecze-
nia dodatkowych środków. Jest 
to projekt dla nas bardzo istotny. 
Łomża znajduje się przed histo-
rycznym momentem jeśli cho-
dzi o infrastrukturę kolejową. 
Dzisiaj potrzebujemy wszyst-
kich rąk na pokładzie po to, żeby 
do miasta mogła wrócić kolej. 
Zdaniem klubu radnych Prawa 
i Sprawiedliwości, ale też moim 
jako pełnomocnika PiS w mie-
ście Łomża, niezwykle ważne 
jest żeby kolej przebiegała przez 
centrum miasta, dlatego, że jest 
to strategiczne działanie na rzecz 
mieszkańców, które nigdy więcej 
może się nie powtórzyć. Dzisiaj 
musimy wykorzystać tę szansę 
z myślą o przyszłych pokoleniach 
i rozwoju miasta. Dworzec szyb-
kiej kolei na pewno powinien 
powstać bliżej centrum miasta, 
a nie w części powiedzmy inwe-
stycyjnej czy też na obrzeżach. 
Ma być to nie tylko szybsza ko-
munikacja, ale także walor tury-
styczny, żeby przyjezdni, którzy 
będą oczekiwać na pociąg chcie-
li wykorzystać ten czas na zwie-
dzenie miasta. 

M.S: - Wśród mieszkańców pojawia się 
jednak wiele obaw...

P.M: - Zdajemy sobie z tego 
sprawę, i te konsultacje z przed-
stawicielami Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego oraz Mi-
nisterstwa Infrastruktury, które 
miały miejsce w Hali Kultury 
odbywają się właśnie po to, żeby 
podyskutować, żeby mieszkańcy 
mogli dowiedzieć się jak ta infra-
struktura może wyglądać. Pada-
ły bardzo konstruktywne pyta-
nia, zarówno ze strony radnych 
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Nie mówimy nie. Jednak musimy widzieć 
możliwość współzarządzania miastem
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uczestniczących w tych konsulta-
cjach, ale również mieszkańców. 
Pytali o poziom hałasu czy infra-
strukturę. Z informacji przedsta-
wionych przez ekspertów z CPK 
czy ministerstwa wynika, że dzi-
siaj te rozwiązania technologicz-
ne i wszelkiego rodzaju inwesty-
cje tego typu są tak wykonywane, 
że przejazd pociągów często po-
równywalny jest nawet do prze-
jazdu samochodów. W związku 
z tym ta infrastruktura i zabezpie-
czenia pozwalają poważnie my-
śleć o poprowadzeniu kolei przez 
centrum miasta. Tym bardziej, że 
przedstawiciele Ministerstwa In-
frastruktury i Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego są w sta-
nie zagwarantować również całą 
infrastrukturę około dworcową. 
Dlatego  powinniśmy rozmawiać 
na temat wykorzystania szansy, 
którą tworzy nam się poprzez bu-
dowę tego dworca CPK. Należy 
zastanowić się jak zagospodaro-
wać teren wokół tej części miasta, 
bo to może być teren zielony, to 
może być mini park czy też cała 
infrastruktura okalająca ten dwo-
rzec, która ma poprawić zarów-
no bezpieczeństwo, jak i jakość 
funkcjonowania  mieszkańców 
i całego regionu. Podczas tych 
konsultacji wybrzmiał też bardzo 
mocno merytoryczny aspekt, 
a mianowicie taki, że to wszyst-
ko musi się też spinać bizneso-
wo. Jeśli miasto Łomża chce mieć 
dostęp do szybkiej kolei, to musi 
myśleć przede wszystkim o pozy-
skaniu mieszkańców czy też osób 
przyjezdnych, które będą korzy-
stać z tego dworca oraz całej in-
frastruktury kolejowej. Dlatego 
też ten wariant zachodni mógłby 
bardzo utrudnić mieszkańcom 
korzystanie z kolei. Wiązałby się 
z koniecznością dojazdu, zorga-
nizowania całej infrastruktury. 
Jest bardzo wiele miast, jak cho-
ciażby Augustów czy Ostrołęka, 
w których dworce są poza cen-
trum miasta. To powoduje, że 
zainteresowanie wyborem tego 
typu transportu nie jest duże. 
Myśląc o kolei w Łomży musimy 
pamiętać, że ta szprycha zosta-
ła wygięta właśnie na rzecz na-
szego miasta. Nie chcielibyśmy 
tego typu sytuacji, że ktoś cał-
kowicie zaniecha tej inwestycji 
przez Łomżę. bo najprostszym, 
najszybszym i najbardziej ekono-
micznym rozwiązaniem jest trasa 
bezpośrednio z Ostrołęki na Ma-
zury. Dlatego musimy postarać 
się, żeby pogodzić wszystkie inte-
resy, zarówno mieszkańców, pre-
zydenta, ale przede wszystkim 
przedstawicieli Ministerstwa In-
frastruktury i Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. 

M.S: - Panie Piotrze, skoro jesteśmy 
przy kwestiach przyszłorocznych pla-
nów nie mogę nie zapytać o sytuację 

związaną z budżetem Łomży na 2022 
rok. Jak wiemy ten podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej nie został uchwa-
lony. Sprzeciw wobec przedstawio-
nego projektu wyrazili wszyscy radni 
z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Co 
zdecydowało o tym, że postanowili-
ście podjąć taką decyzję? 

P.M: - Czynników na pew-
no było kilka. Dyskusja na temat 
budżetu na 2022 rok odbywała 
się od około miesiąca na komi-
sjach samorządu. Szkoda, że pan 
prezydent, który jest zadziwio-
ny dlaczego radni nie chcą po-
przeć tego budżetu, nie pochylił 
się nad tym wcześniej, że nie był 
obecny na komisjach, które miały 
miejsce, na których artykułowa-
ne były przyczyny i to nie tylko 
przez klub Prawa i Sprawiedliwo-
ści, ale również przez innych rad-
nych. Miało to swój wydźwięk 
podczas głosowania. Dzisiaj 
Klub Prawa i Sprawiedliwości nie 
ma większości w radzie miasta, 
więc nie zadecydował samodziel-
nie o nieprzyjęciu tego budżetu. 
Coroczne branie kredytu wyso-
kokwotowego, w tym wypadku 
na ponad 30 milionów złotych, 
to jest jedna z przyczyn, dla któ-
rych mówimy, że trzeba racjonal-
nie spojrzeć na budżet, ale też na 
inwestycje, które wykonujemy. 
Zarówno skarbnik miasta, jak 
i prezydent mówią, że dochody 
z PIT-u I CIT-u spadają, gdzie tak 
jak mówię co do PIT-u mogę się 
zgodzić, natomiast jeśli chodzi 
o CIT już niekoniecznie. Nasuwa 
się pytanie jakie działania ratusz 
przygotowuje żeby pozyskać wię-
cej środków z tego tytułu bądź 
i z innych danin. Nie widzimy 
żadnej inwestycji, która właśnie 
przysparza tego typu gratyfika-
cji finansowych na rzecz budżetu 
miasta. Nie powstają nowe miej-
sca pracy, nie mamy poszerzonej 
strefy ekonomicznej, która po-
zwoliłaby tworzyć nowe działal-
ności gospodarcze. Nie ma kon-
kretnego planu prorozwojowego 
miasta, w sytuacji kiedy za chwilę 
powstać ma Via Baltica i Central-
ny Port Komunikacyjny. Miasto 
powinno poważnie na ten temat 
rozmawiać, zarówno z miesz-
kańcami, jak również z radnymi. 
Owszem, inwestycje drogowe są 
również bardzo istotne, ale uwa-
żam, że dzisiaj wykonywanych 
jest tyle inwestycji wokół mia-
sta, niezależnych od prezydenta 
i radnych, na które należy odpo-
wiedzieć. Powodem sprzeciwu 
radnych z klubu Prawa i Sprawie-
dliwości wobec projektu budże-
tu miasta na rok 2022 było tak-
że niezabezpieczenie środków 
na oświatę. Dyrektorzy szkół 
i jednostek oświatowych wyraź-
nie mówili. że czują się zagroże-
ni, bo nie wiedzą jak dysponować 
środkami. Wskazywanie, że sub-
wencja oświatowa jest nie na wy-

starczającym poziomie nie jest 
trafnym argumentem dlatego, że 
o tej kwestii mówi się już od kil-
kunastu lat. I nie znam przypad-
ku samorządu, który podnosząc 
temat niewystarczającej subwen-
cji oświatowej nie zabezpiecza 
w budżecie środków na oświatę. 

Dzisiaj Łomża oświatą stoi. 
Mamy dobre uczelnie, szkoły 
średnie i podstawowe, które są 
na takim poziomie, że uczęszcza-
ją do nich uczniowie nie tylko 
z regionu łomżyńskiego czy wo-
jewództwa podlaskiego. Dlatego 
uważam, że oświata powinna być 
zabezpieczona w pierwszej kolej-
ności. Jednocześnie kolejne inwe-
stycje, które nie do końca wydają 
się w dzisiejszej sytuacji racjonal-
ne. Mam tu na myśli chociażby 
zakup ciepłowni w Czerwonym 
Borze. Przy dzisiejszych szale-
jących cenach, jej modernizacja 
może sięgnąć - myślę - 20 milio-
nów złotych. Wskazanie, że do-
chód z tego typu działalności bę-
dzie utrzymywał się na poziomie 
około 600 –700 tysięcy złotych 
pozwala myśleć, że tę inwesty-
cję będziemy spłacać 40 lat. Po-
nadto przecież niedawno przed 
Trybunałem Konstytucyjnym 
zakończyła się kwestia dotycząca 
nieodpowiedniego segregowania 
śmieci. Miasto ostatecznie musi 
zapłacić gigantyczną karę w wy-
sokości 10 milionów złotych. Co 
prawda to jest rozłożona na dzie-
siątki lat, niemniej jednak to zo-
bowiązanie na nas ciąży. Dlatego 
branie kredytów i "rolowanie" ich 
na zasadzie takiej, że jeden kre-
dyt bierzemy po to żeby spłacić 
drugi bądź spłacamy tylko od-
setki, a nie spłacamy kapitału to 
w pewnym momencie spowo-
duje, że miasto będzie pod ścia-
ną. I tu się boimy, że po prostu 
to jest życie miasta na kredyt. 
W związku z tym należy racjo-
nalnie spojrzeć na to, jakie inwe-
stycje miasto powinno wykonać, 
żeby tę poduszkę finansową so-
bie zapewnić. Potrzebujemy pla-
nu z perspektywą 5 - 10 lat. A tej 
nie ma. My bardzo często pod-
nosimy te kwestie, tylko powsta-
je pytanie: czy ktoś chce się w to 
wsłuchać. Nie przypominam so-
bie żeby pan prezydent zaprosił 
radnych z klubu Prawa i Sprawie-
dliwości na poważnie do dysku-
sji, do wspólnego zbudowania 
strategii na następne 5 czy 10 lat. 
Ze mną, jako z pełnomocnikiem 
takiej dyskusji w ogóle nie było. 
Prawo i Sprawiedliwość jest opo-
zycją merytoryczną w stosunku 
do tych działań, które są dzisiaj 
wykonywane. My zawsze stoimy 
na stanowisku, że musimy dbać 
o dobro mieszkańców. Dlatego 
jeśli dyrektorowie szkół, nauczy-
ciel czy prezesi miejskich spółek 
nie mogą czuć się pewnie, to nie 
możemy popierać takiego bu-

dżetu. Jeśli mamy brać odpowie-
dzialność za ten budżet to chce-
my podchodzić do całej sprawy 
podmiotowo, chcemy współde-
cydować w zarządzaniu miastem.

M.S: - Skoro tak, dlaczego zatem radni 
z klubu Prawa i Sprawiedliwości nie 
zabrali głosu podczas sesji Rady Mia-
sta? 

P.M: - Marianna Jóskowiak 
chciała przedstawić oświadcze-
nie dlaczego budżet miasta nie 
zostanie poparty przez radnych 
z klubu Prawa i Sprawiedliwości, 
jednak pani przewodnicząca nie 
dopuściła do głosu tak na dobrą 
sprawę zarówno przedstawicielki 
klubu Prawa i Sprawiedliwości, 
ale także żadnego innego przed-
stawiciela klubu. W związku 
z tym trudno było, żeby miesz-
kańcy mogli usłyszeć stanowisko 
radnych Prawa i Sprawiedliwo-
ści kiedy nie zostali dopuszczeni, 
tylko automatycznie przeszli do 
głosowania w sprawie przyjęcia 
budżetu. Pan prezydent wiedział 
o naszej decyzji, ponieważ arty-
kułowaliśmy wszystkie te obawy 
na komisjach, na których obec-
ni byli panowie wiceprezydenci. 
Również była dyskusja przed se-
sją Rady Miasta. Pan prezydent 
zaprosił radnych na rozmowę, 
a nie do składania wniosków czy 
dyskutowania nad konkretnymi 
zapisami projektu budżetu. Mam 
wrażenie, że rozmowa ta służy-
ła wyłącznie do wybadania sytu-
acji. I na dzień przed sesją taką 
informację otrzymał od przed-
stawicieli klubu radnych z Klubu 
Prawa i Sprawiedliwości, że bu-
dżet nie może być zaakceptowa-
ny przez nas w takiej formie. Na-
tomiast dawanie dwugodzinnej 
przerwy po to, żeby ten budżet 
przemodelować to jest mało po-
ważne. To nie jest czas i miejsce 
na tak poważne i znaczące prace. 
Oczywiście Regionalna Izba Ob-
rachunkowa jest ostatecznością, 
jeśli chodzi o kształt budżetu 
miasta. Z jednej strony dziwię się 
też trochę panu prezydentowi, 
który mówi, że to będzie tragedia 
bądź nie będzie niczego, a z dru-
giej strony artykułuje w prze-
strzeni publicznej, że przecież 
RIO nie zgłosiło praktycznie żad-
nych uwag jeśli chodzi o kształt 
budżetu, że on jest bezpieczny. 
Wydaje mi się, że mamy czas do 
końca stycznia. Sesja jest plano-
wana na dniach, bo 19 stycznia, 
więc to jest moment żeby jeszcze 
podyskutować spróbować pod-
jąć rozmowy na temat kształtu 
budżetu miasta. Jaka będzie tego 
perspektywa, nie wiem dlate-
go, że radni dzisiaj bardzo moc-
no są rozgorączkowani, trudno 
tu o dyskusje i współpracę pre-
zydenta i jego zaplecza z radny-
mi. Takie głosy padają z różnych 
strony, i ze strony radnych z Plat-

formy Obywatelskiej czy rad-
nych niezależnych, którzy rów-
nież wskazywali na konieczność 
merytorycznej dyskusji, a nie za-
straszania czy grze na emocjach. 
Twierdzenia, że jeśli radni czegoś 
nie wykonają to spotka się to z ja-
kąś konsekwencją nie powinny 
mieć w ogóle miejsca. I niepraw-
dą jest czy wręcz bzdurą to, co 
powiedział zarówno radny An-
drzej Wojtkowski czy też pani 
skarbnik. W sytuacji inwestycji, 
na które są już podpisane umowy 
albo są zaciągnięte zobowiązania, 
czyli inwestycje już trwają, RIO 
nie może mieć negatywnych de-
cyzji czy też wykonywać żadnych 
negatywnych ruchów dlatego, że 
to już są zaciągnięte zobowiąza-
nia, których zerwanie wiązało-
by się z dodatkowymi kosztami 
w postaci na przykład kary. RIO 
nie może narażać miasta na tego 
typu działania. Doradzam zapo-
znanie się z artykułem 240 Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, 
w którym jednoznacznie wska-
zane są minimalne wymagania 
co do zaakceptowania budżetu 
prowizorycznego czy też tech-
nicznego wskazanego przez RIO, 
i na tego typu działania muszą 
być zabezpieczone środki. One 
nie mogą być ruszone. Ewentu-
alnie jest dyskusja na temat tych 
działań, które nie są niezbędne 
bądź te, na które nie podpisano 
jeszcze umowy czy nie zaciągnię-
to zobowiązań, to rzeczywiście 
tutaj RIO sama dokonuje oceny 
czy tego typu inwestycje powin-
ny również znaleźć się w takim 
budżecie. 

M.S: - Uda się zatem dojść do porozu-
mienia, czy raczej będzie o to trudno? 

P.M: - Wydaje mi się, że jest 
to trudne. Natomiast nigdy nie 
możemy się zamykać na dysku-
sję, ale musimy widzieć rzeczy-
wiście możliwość współdecydo-
wania w zarządzaniu miastem. 
Jeśli to ma się odbywać tylko na 
zasadzie technicznej: to tu wam 
wrzucę dwa wnioski, przyjmij-
cie a później to już ja sobie dalej 
sam poradzę, to my jako Prawo 
i Sprawiedliwość tego nie chce-
my. Chcemy znać dokładną kon-
cepcję zarządzania miastem. Nie 
mówimy nie, natomiast piłka 
leży tak na dobrą sprawę nie po 
stronie radnych, tylko po stro-
nie prezydenta. Od tego jak on 
to wyartykułuje i przedstawi czy 
poważnie potraktuje radnych, nie 
tylko z klubu Prawa i Sprawiedli-
wości, ale także pozostałych bę-
dzie zależała dalsza współpraca. 
Nie wiem z jaką perspektywą, ale 
na dzisiaj na pewno prezydent 
nie ma już większości w Radzie 
Miejskiej. 
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Dwunastu 

gniewnych 

ludzi

Winny! 

Czy 
na pewno?

„Mocny, fascynujący i trzymający 
w napięciu, jeden z najlepszych 
filmów wszech czasów”! 

Obraz Sidneya Lumeta, z doskona-
łym scenariuszem Reginalda Rose'a, 
wciąż jest fascynującym (mimo że miał 
premierę w 1957 roku), trzymającym 
w napięciu studium ludzkich charakte-
rów i postaw...

Tytułowi gniewni ludzie to sędzio-
wie przysięgli, powołani do wydania 
werdyktu w procesie o morderstwo.

W Nowym Jorku kończy się proces 
młodego mężczyzny oskarżonego o bru-
talne zabójstwo swojego ojca i ucieczkę 
z miejsca zbrodni. Świadkowie słyszeli, 
jak groził mu śmiercią i widzieli, że miał 
nóż, jakim dokonano zbrodni. Dowody 
w sprawie, choć bardzo przekonujące, 
mają charakter poszlakowy. O losie chło-
paka ma zadecydować dwunastu człon-
ków ławy przysięgłych, którzy wybierają 
się na naradę. Jeśli zdecydują o winie, 
chłopaka czeka kara śmierci. 

Mimo ciążącej na nich odpowie-
dzialności za jego życie, już pierwsze 
głosowanie o mało nie kończy się usta-
leniem wyroku skazującego. Jedynie 
przysięgły numer 8 – w tej roli świet-
ny Henry Fonda – głosuje przeciwko, 
wskazując na wątpliwości, jakich do 
końca nie rozwiał proces. Uważa, że 
skoro ceną obrad ma być życie oskarżo-
nego, powinni poświęcić trochę czasu, 
aby dobrze przemyśleć decyzję – czyta-
my w opisie filmu w Vivie.

Taka argumentacja nie spotyka się 
ze zrozumieniem. Po długim procesie 
wszyscy chcieliby już wrócić do domu, 
a panujący w sali obrad upał (jest parno, 
zbiera się na burzę) przeszkadza każde-
mu. Szczególnie dwóch z przysięgłych 
głośno wyraża swój protest, jeden nie 
chce spóźnić się na wieczorny mecz, na 
który ma już kupione bilety, a drugi z po-
gardą traktuje mieszkańców slumsów, 
z których wywodzi się oskarżony. 

Przysięgły numer 8 nie poddaje się 
i wskazuje na niedociągnięcia w trakcie 
procesu oraz uważa, że obrońcy oskarżo-
nego zabrakło doświadczenia. Szczegól-
ną uwagę poświęca narzędziu zbrodni 
– nożowi, który według oskarżyciela jest 
na tyle rzadkim modelem, że bez wąt-
pliwości dowodzi winy chłopaka, który 
jest jego właścicielem. Kiedy przysięgły 
numer 8 udowadnia, że bez problemu 
zakupił wcześniej podobny model, ława 
przysięgłych rozpoczyna analizować 
przebieg procesu i nieścisłości, jakie za-
uważyli. Pomiędzy ławnikami zaczyna 
się dramatyczna dyskusja na temat su-
mienia, prawa do sądzenia innych i istoty 
prawdy.

Już coraz więcej przysięgłych ma 
wątpliwości o winie chłopaka, ale do 
zakończenia obrad potrzebne jest dwa-
naście zgodnych głosów. Narada w dusz-
nym pokoju przedłuża się niemiłosier-
nie, napięcie rośnie.

Pozostaje pytanie czy uda przekonać 
się najbardziej zatwardziałych przysię-
głych, którzy ani myślą zmieniać zdania.

Henry Fonda stworzył jedną ze swo-
ich najlepszych kreacji. Jego bohater to 

człowiek walczący o sprawiedliwość 
i prawdę, szlachetny nonkonformista. 
Amerykański Instytut Filmowy umieścił 
Przysięgłego numer 8 na liście pięćdzie-
sięciu ,,najznakomitszych bohaterów fil-
mowych’’.

Film to rozprawa z amerykańskim 
systemem sadowniczym: reżyser przy-
pomina, że istnieje pojęcie „domniema-
nia niewinności oskarżonego” i wszelkie 
wątpliwości należy rozstrzygać na jego 
korzyść. A w powietrzu wisi pytanie: ile 
wyroków – niesłusznie skazujących lub 
niesłusznie uniewinniających – zapadło 
właśnie z powodów absolutnie nie ma-
jących nic wspólnego ze sprawą: upału, 
zniecierpliwienia albo kompleksów ław-
ników?

Pomimo upływu czasu film pozosta-
je dziełem inspirującym i poruszającym. 
Zapada głęboko w pamięć. Sprawia, że 
patrzymy na samych siebie z innej per-
spektywy i zadajemy sobie pytania, na 
które nie zawsze jesteśmy gotowi po-
znać odpowiedź.

Pewnie nie wiesz...
J  Z wyjątkiem scen otwierającej oraz 

finałowej (trwają 3 minuty) akcja 
całego filmu rozgrywa się w jednym 
pomieszczeniu o wymiarach 5 na 7 
metrów.

J  Rose i Fonda wyłożyli na produkcję 
własne pieniądze – słynny aktor 
zgodził się też zagrać główną rolę.

J  Niezwykle wyglądający nóż to 
Kris – sztylet malajski, zwykle 
o wężowatej klindze. Długość 

jego głowni wynosi około 30–40 
cm. Sztylet stał się narodowym 
symbolem Malezji. 

J  Juror nr 7 spogląda na swój zegarek 
28 razy.

J  Henry Fonda nie lubił oglądać 
siebie na filmie, więc nie wziął 
udziału, razem z całą ekipą, 
w przedpremierowym pokazie.

J  Scenarzysta, Reginald Rose, był 
wcześniej ławnikiem w sprawie 
o zabójstwo. Wtedy wpadł na 
pomysł: „choć dramatów sądowych 
było wiele, to tych, rozgrywających 
się w sali ławników – niewiele”.

J  Ławnik nr 7 twierdzi, że zarobił 
27 000 dolarów na sprzedaży 
marmolady. W 2020 r. kwota ta 
wynosiłaby 280 000 dolarów.

J  Film został nominowany do trzech 
Oscarów, ale film przegrał we 
wszystkich kategoriach z „Most na 
rzece Kwai”.

J  Film powstał w niecałe 3 tygodnie 
za 350 000 dolarów (dziś około 4 
miliny dolarów).

J  Reżyser, Sidney Lumet kazał 
aktorom pozostać w tym samym 
pokoju przez kilka godzin 
i powtarzać swoje role... bez 
filmowania. Chciał dać im smak 
tego, jak to jest być dłuższy czas 
w zamkniętym pokoju z tymi 
samymi ludźmi.

Dwunastu gniewnych ludzi
TVP Kultura piątek 16.45
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ludzi

Winny! 

Czy 
na pewno?

„Mocny, fascynujący i trzymający 
w napięciu, jeden z najlepszych 
filmów wszech czasów”! 

Obraz Sidneya Lumeta, z doskona-
łym scenariuszem Reginalda Rose'a, 
wciąż jest fascynującym (mimo że miał 
premierę w 1957 roku), trzymającym 
w napięciu studium ludzkich charakte-
rów i postaw...

Tytułowi gniewni ludzie to sędzio-
wie przysięgli, powołani do wydania 
werdyktu w procesie o morderstwo.

W Nowym Jorku kończy się proces 
młodego mężczyzny oskarżonego o bru-
talne zabójstwo swojego ojca i ucieczkę 
z miejsca zbrodni. Świadkowie słyszeli, 
jak groził mu śmiercią i widzieli, że miał 
nóż, jakim dokonano zbrodni. Dowody 
w sprawie, choć bardzo przekonujące, 
mają charakter poszlakowy. O losie chło-
paka ma zadecydować dwunastu człon-
ków ławy przysięgłych, którzy wybierają 
się na naradę. Jeśli zdecydują o winie, 
chłopaka czeka kara śmierci. 

Mimo ciążącej na nich odpowie-
dzialności za jego życie, już pierwsze 
głosowanie o mało nie kończy się usta-
leniem wyroku skazującego. Jedynie 
przysięgły numer 8 – w tej roli świet-
ny Henry Fonda – głosuje przeciwko, 
wskazując na wątpliwości, jakich do 
końca nie rozwiał proces. Uważa, że 
skoro ceną obrad ma być życie oskarżo-
nego, powinni poświęcić trochę czasu, 
aby dobrze przemyśleć decyzję – czyta-
my w opisie filmu w Vivie.

Taka argumentacja nie spotyka się 
ze zrozumieniem. Po długim procesie 
wszyscy chcieliby już wrócić do domu, 
a panujący w sali obrad upał (jest parno, 
zbiera się na burzę) przeszkadza każde-
mu. Szczególnie dwóch z przysięgłych 
głośno wyraża swój protest, jeden nie 
chce spóźnić się na wieczorny mecz, na 
który ma już kupione bilety, a drugi z po-
gardą traktuje mieszkańców slumsów, 
z których wywodzi się oskarżony. 

Przysięgły numer 8 nie poddaje się 
i wskazuje na niedociągnięcia w trakcie 
procesu oraz uważa, że obrońcy oskarżo-
nego zabrakło doświadczenia. Szczegól-
ną uwagę poświęca narzędziu zbrodni 
– nożowi, który według oskarżyciela jest 
na tyle rzadkim modelem, że bez wąt-
pliwości dowodzi winy chłopaka, który 
jest jego właścicielem. Kiedy przysięgły 
numer 8 udowadnia, że bez problemu 
zakupił wcześniej podobny model, ława 
przysięgłych rozpoczyna analizować 
przebieg procesu i nieścisłości, jakie za-
uważyli. Pomiędzy ławnikami zaczyna 
się dramatyczna dyskusja na temat su-
mienia, prawa do sądzenia innych i istoty 
prawdy.

Już coraz więcej przysięgłych ma 
wątpliwości o winie chłopaka, ale do 
zakończenia obrad potrzebne jest dwa-
naście zgodnych głosów. Narada w dusz-
nym pokoju przedłuża się niemiłosier-
nie, napięcie rośnie.

Pozostaje pytanie czy uda przekonać 
się najbardziej zatwardziałych przysię-
głych, którzy ani myślą zmieniać zdania.

Henry Fonda stworzył jedną ze swo-
ich najlepszych kreacji. Jego bohater to 

człowiek walczący o sprawiedliwość 
i prawdę, szlachetny nonkonformista. 
Amerykański Instytut Filmowy umieścił 
Przysięgłego numer 8 na liście pięćdzie-
sięciu ,,najznakomitszych bohaterów fil-
mowych’’.

Film to rozprawa z amerykańskim 
systemem sadowniczym: reżyser przy-
pomina, że istnieje pojęcie „domniema-
nia niewinności oskarżonego” i wszelkie 
wątpliwości należy rozstrzygać na jego 
korzyść. A w powietrzu wisi pytanie: ile 
wyroków – niesłusznie skazujących lub 
niesłusznie uniewinniających – zapadło 
właśnie z powodów absolutnie nie ma-
jących nic wspólnego ze sprawą: upału, 
zniecierpliwienia albo kompleksów ław-
ników?

Pomimo upływu czasu film pozosta-
je dziełem inspirującym i poruszającym. 
Zapada głęboko w pamięć. Sprawia, że 
patrzymy na samych siebie z innej per-
spektywy i zadajemy sobie pytania, na 
które nie zawsze jesteśmy gotowi po-
znać odpowiedź.

Pewnie nie wiesz...
J  Z wyjątkiem scen otwierającej oraz 

finałowej (trwają 3 minuty) akcja 
całego filmu rozgrywa się w jednym 
pomieszczeniu o wymiarach 5 na 7 
metrów.

J  Rose i Fonda wyłożyli na produkcję 
własne pieniądze – słynny aktor 
zgodził się też zagrać główną rolę.

J  Niezwykle wyglądający nóż to 
Kris – sztylet malajski, zwykle 
o wężowatej klindze. Długość 

jego głowni wynosi około 30–40 
cm. Sztylet stał się narodowym 
symbolem Malezji. 

J  Juror nr 7 spogląda na swój zegarek 
28 razy.

J  Henry Fonda nie lubił oglądać 
siebie na filmie, więc nie wziął 
udziału, razem z całą ekipą, 
w przedpremierowym pokazie.

J  Scenarzysta, Reginald Rose, był 
wcześniej ławnikiem w sprawie 
o zabójstwo. Wtedy wpadł na 
pomysł: „choć dramatów sądowych 
było wiele, to tych, rozgrywających 
się w sali ławników – niewiele”.

J  Ławnik nr 7 twierdzi, że zarobił 
27 000 dolarów na sprzedaży 
marmolady. W 2020 r. kwota ta 
wynosiłaby 280 000 dolarów.

J  Film został nominowany do trzech 
Oscarów, ale film przegrał we 
wszystkich kategoriach z „Most na 
rzece Kwai”.

J  Film powstał w niecałe 3 tygodnie 
za 350 000 dolarów (dziś około 4 
miliny dolarów).

J  Reżyser, Sidney Lumet kazał 
aktorom pozostać w tym samym 
pokoju przez kilka godzin 
i powtarzać swoje role... bez 
filmowania. Chciał dać im smak 
tego, jak to jest być dłuższy czas 
w zamkniętym pokoju z tymi 
samymi ludźmi.

Dwunastu gniewnych ludzi
TVP Kultura piątek 16.45

HALO  TV wybierz coś  
dla siebie
ZABÓJCZA PRZESYŁKA

TV Puls piątek 20.00
Film akcji. Zajmująca się dostarczaniem przesy-

łek bohaterka odkrywa, że jedna z paczek za-

wiera bombę. Przesyłka zaadresowana jest do 

kluczowego świadka w międzynarodowej spra-

wie karnej przeciwko gangsterowi. Rozpoczyna 

się niebezpieczny wyścig z czasem.

DOM W GŁĘBI LASU
Stopklatka piątek 21.50

Horror. Dana, Marty, Holden, Jules oraz jej chło-

pak Kurt wybierają się na weekend do domku 

w lesie. Odczytanie fragmentu starego pamięt-

nika sprawia, że w chacie objawiają się tajemni-

cze i złowrogie siły: wilkołaki, wampiry, zombi, 

duchy, Obcy… 

NIEWIDZIALNY
Super Polsat piątek 22.00

Sensacyjny. Troje pilotów ma przetestować naj-

nowszy samolot bojowy – sterowany kompu-

terowo, bezzałogowy statek powietrzny Edi. 

Pierwsza faza lotu przebiega spokojnie, jednak 

podczas powrotu do bazy w Ediego uderza pio-

run. Samolot zaczyna realizować własną misję.

POLOWANIE NA PREZYDENTA
TV Puls niedziela 12.15

Przygodowy. Nastolatek staje się opiekunem 

prezydenta USA. Samolot Air Force One zosta-

je namierzony i zestrzelony przez terrorystów. 

Jedyną osobą, której udaje się przeżyć jest pre-

zydent Stanów Zjednoczonych. Teraz jest uwię-

ziony w głuszy, z dala od pomocy...

WIELKIE OCZY
Stopklatka niedziela 13.45

Biograficzny. Lata 60. XX w. Świat zachwyca się 

portretami kobiet i dzieci o wielkich oczach, 

których autorstwo przypisuje sobie Walter Ke-

ane. Żyjąca w cieniu męża malarka postanawia 

wyjawić prawdę. Film oparty na prawdziwej 

historii.

LOT FENIKSA
Polsat niedziela 22.00

Sensacyjny. Frank Towns wyrusza samolotem na 

pustynię Gobi, aby zabrać pracowników rafine-

rii. Lot zmienia się w desperacką walkę o życie. 

Uwięzieni na środku pustyni ludzie nie mają 

żadnego kontaktu ze światem. Z części wraku 

chcą zbudować nowy samolot.  

Zakochani 
na odległość

Dziewczyna z Alabamy

Najpierw rozwód
Melanie (Reese Witherspoon) wychowała się 

w niewielkiej miejscowości Pigeon Creek gdzieś na 
głębokiej prowincji w Alabamie. Dziś, siedem lat po 
przyjeździe do Nowego Jorku, jest wziętą projek-
tantką i gwiazdą salonów. Oświadczył się jej nawet 
przystojny i ambitny Andrew (Patrick Dempsey), syn 
pani burmistrz, który marzy o politycznej karierze.

Po przyjętych oświadczynach, Melanie infor-
muje narzeczonego, że musi pojechać na kilka dni 
do Alabamy, by spotkać się z rodzicami, których nie 
widziała od siedmiu lat. W rzeczywistości jednak 
Melanie musi... się rozwieść. Ślub brała w tajemni-
cy jeszcze w szkole. Kiedy okazało się, że Melanie 
jest w ciąży, a jej mąż, Jake Perry (Josh Lucas) nie 
stanął na wysokości zadania, odeszła od niego. Nie 
dopełniwszy formalności rozwodowych wyjechała 
do Nowego Jorku, ale teraz musi wrócić do Pigeon 
Creek, by dokończyć rozwód…

Jack Perry, jej szkolna miłość nie zamierza 
jednak podpisać dokumentów rozwodowych, po-

nieważ wciąż kocha żonę. Co więcej, usiłuje ją od-
zyskać. Kiedy wreszcie dziewczynie udaje się go 
przekonać, pojawia się kolejny problem. W Alaba-
mie niespodziewanie zjawia się Andrew i dowiadu-
je się o sekretach swojej narzeczonej. Planowany 
ślub może nie dojść do skutku...

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 180,5 miliona dolarów, 

kosztował 30 milionów.
J  Zakończenie filmu było nakręcone od nowa, 

po tym jak publiczność na pokazie testowym 
uznała je za niezrozumiałe.

J  Wylądowanie samolotu na jeziorze Peachtree 
było nielegalne. Policja wystawiła firmie 
producenckiej mandat w wysokości 300 
dolarów.

J  Szkło, które tworzy się, gdy piorun uderza 
w piasek, tak jak w filmie, nazywa się fulguryt 
czyli z łac. ugodzony piorunem. Piorunowiec, 
strzała piorunowa (inne nazwy) osiąga kilka 
centymetrów średnicy i do 1 metra długości.

Dziewczyna z Alabamy
Stopklatka piątek 11.15, niedziela 15.45

Dom nad 
jeziorem

Doktor Kate Forster (Sandra Bullock) musi 
zostawić wyjątkowo piękny dom, który 
wynajmowała – przestronny i pomysłowo 
zaprojektowany, z oknami wychodzącymi 
na spokojne jezioro. 

Zima 2006 roku. Wyjeżdżając do miasta, Kate 
zostawia w skrzynce pocztowej liścik do kolejnego 
lokatora, z prośbą o przesyłanie przychodzącej do 
niej korespondencji oraz z wyjaśnieniem, że ślady 
łap odciśnięte w farbie, znajdowały się tam, zanim 
się wprowadziła. 

Alex Wyler (Keanu Reeves), utalentowany, ale 
niezadowolony ze swego życia architekt, w 2004 
roku, znajduje bardzo zaniedbany dom – zakurzo-
ny, brudny, porośnięty chwastami. I nigdzie nie ma 
śladów łap. 

Aleks postanawia przywrócić całej posesji jej 
dawne piękno. Zauważa bezpańskiego psa, któ-
ry przebiega po świeżej farbie w stronę wejścia 
do domu, pozostawiając ślady łap dokładnie tam, 
gdzie opisała Kate. 

W miarę jak Kate i Alex korespondują ze sobą, 
potwierdza się – choć to niewiarygodne i niemożli-
we – że mieszkają w tym samym domu w odstępie 
dwóch lat od siebie, a każde z nich właśnie przeży-
wa ciężki okres, próbując rozliczyć się z przeszło-
ścią i poukładać sobie życie od nowa. Bohaterowie 
z tygodnia na tydzień wyjawiają sobie coraz wię-

cej – swoje tajemnice, wątpliwości i marzenia, aż 
w końcu zakochują się w sobie. 

Czy uda im się spotkać naprawdę? Czy zjedno-
czy ich dom nad jeziorem?

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 115 milionów dolarów, 

kosztował 40 milionów.
J  Dom nad jeziorem został zbudowany 

specjalnie na potrzeby filmu. Zużyto 35 
ton stali, a do jego budowy potrzeba było 
prawie stu stolarzy, spawaczy i malarzy. Po 
nakręceniu filmu został rozebrany. 

Dom nad jeziorem
TVN piątek 20.00, niedziela 15.00
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Mieszkająca obecnie w Londynie 
Catherine Tramell (Sharon 
Stone) znowu zostaje oskarżona 
o zamordowanie kochanka. 

W jej sprawę angażuje się Michael 
Glass (David Morrissey), uznany lon-
dyński psychiatra. Jego zadaniem jest 
udowodnienie winy autorki bestselle-
rowych kryminałów. 

Ku jego zdziwieniu sąd uniewinnia 
kobietę. Co więcej, Catherine zgłasza 
się do niego na leczenie. Glass ciekawy 
jej osobowości podejmuje się leczenia. 
Mężczyzna ulega urokowi femme fatale. 
Nieświadomie wciąga się w zagmatwa-
ną intrygę od samego początku snutą 
przez kobietę. Wbrew swoim zasadom 
bierze udział w jej pełnej namiętności 
grze. Uświadomi sobie, jak duży popeł-
nił błąd, kiedy zaczną umierać kolejne 
osoby z jego otoczenia. 

Druga część „Nagiego instynktu”, 
uważanego przez widzów i krytyków 
za jeden z najlepszych dreszczowców 
wszech czasów. 

Pewnie nie wiesz...
J  Film poniósł kasową klęskę. Gaża 

Sharon Stone wyniosła 13,6 mln 
dolarów, prawie jedną trzecią 
całego budżetu filmu.

J  Sharon Stone w czasie produkcji 
zażądała, aby producenci 
zapewnili jej: trzy nianie, 
dwóch asystentów, osobistego 
ochroniarza, który będzie przy 
niej czuwał przez 24 godziny 
i zakwaterowanie w najlepszych 
hotelach.

J  Michael Douglas odrzucił 
propozycję wystąpienia w filmie, 
przyznając, że jest do tej roli po 
prostu za stary.

J  Sharon Stone skorzystała 
z pomocy dublerki w scenach 
erotycznych. Dziesiątki dziewczyn 
wzięło udział w castingu. 
Dublerkę wybrała sama Stone.

Nagi instynkt 2
TV Puls piątek 23.50

Nagi instynkt 2

Namiętna 
gra

Jumper

Niezwykły dar
David nie ma fajnego życia: matka zostawiła go, gdy 

miał pięć lat, z ojcem nie umie się dogadać, w szkole 
jest na uboczu i dostaje wycisk od silniejszych kole-

gów z klasy. Ale gdy pewnego dnia pod Davidem za-
łamuje się lód na środku rzeki, on nie tonie, lecz... 
budzi się w szkolnej bibliotece. W ten sposób 
chłopak odkrywa, że ma dar teleportacji – może 
w jednej chwili znaleźć się w dowolnym miejscu 
na ziemi. 

Kilka lat później mieszka już w luksusowym 
apartamencie, który kupił za pieniądze ukradzione 

z bankowego skarbca i prowadzi ekscytujące życie: 
wieczorem imprezka w klubie, potem wyskok na Fidżi, 

by posurfować i śniadanie w Rzymie. A wszystko to bez wy-
siłku i wydatków. Pewnego dnia David spotyka Griffina, który tłumaczy mu, 
że należy do tzw. Skoczków, ludzi obdarzonych darem teleportacji. Ale jego 
życie jest w niebezpieczeństwie, ponieważ tzw. Paladyni dążą do likwidacji 
wszystkich Skoczków...

Trafia w sam środek odwiecznej wojny, której celem jest unicestwienie 
tych, którzy jak on posiadają ten rzadki dar. Teraz tylko niezwykła moc może 
być dla Davida nadzieją na przetrwanie!

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 222 miliony dolarów, kosztował 85 milionów.
J  Film był kręcony w USA, Kanadzie, Meksyku, Włoszech, Czechach, 

Francji, Egipcie, Japonii.
J  Hayden Christensen grający rolę Davida, podczas kręcenia filmu 

odniósł szereg kontuzji: mocno skaleczył dłoń, rozciął ucho.
J  Hayden Christensen (David) i Rachel Bilson (Millie) spotkali się 

w 2008 roku na planie filmu i zaręczyli, ale rozstali się we wrześniu 
2017 roku.

Jumper
TVN7 niedziela 20.00

Kryjówka

Kto za tym stoi?
Denzel Washington wciela się w jednego z najniebezpieczniejszych 

wrogów CIA, byłego oficera operacyjnego Tobina Frosta, który niespo-
dziewanie pojawia się w jednym z miast Afryki Południowej i stawia na 
nogi cały wywiad. Przejęty przez agentów zostaje odesłany do kryjówki 
prowadzonej przez Matta Westona – w tej roli Ryan Reynolds. Kiedy miej-
sce zostaje zaatakowane przez brutalnych najemników, Matt zmuszony 
jest pomóc w ucieczce Frostowi i szybko zdaje sobie sprawę, że jego mo-
ralność i idealizm zostały wystawione na próbę. Teraz obaj muszą starać 
się przeżyć, aby dowiedzieć się, kto chciał się ich pozbyć.

„Wielkim plusem okazał się duet – Denzel Washington i Ryan Rey-
nolds. Między nimi zaiskrzyło, pojawiła się filmowa chemia. Obaj aktorzy 
nie tylko się dopełniają, ale i wspierają, przez co sprawiają wrażenie bycia 
w doskonałej formie. Dwóch dobrze dobranych aktorów to koło zamacho-
we, które rozkręci każdy film”.

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 208 milionów dolarów, kosztował 85 milionów.
J  Zdjęcia do filmu kręcono w Kapsztadzie (RPA), Paryżu oraz 

Waszyngtonie. Według początkowych planów zamierzano je 
wykonać również w fawelach Rio de Janeiro, jednak zrezygnowano 
z tego pomysłu z powodów bezpieczeństwa. 

J  Gdy kręcono scenę tortur, Denzel Washington był naprawdę 
poddany jednej z nich przez kilka sekund. Waterboarding 
polega na wywołaniu wrażenia tonięcia i duszenia się u ofiary. 
Skrępowanego więźnia przywiązuje się do pochylonej ławki, aby 
głowa była poniżej stóp.

J  Twarz przykrywa się szmatą, a następnie 
polewa wodą. Więzień zaczyna się dławić, 
odnosi wrażenie, że tonie i dusi się, ale 
dzięki przechyłowi woda nie spływa 
do płuc, pozostając w gardle, ustach 
i zatokach. Jest zabroniona przez prawo 
międzynarodowe.

Kryjówka
TVN 7 sobota 22.50
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Mieszkająca obecnie w Londynie 
Catherine Tramell (Sharon 
Stone) znowu zostaje oskarżona 
o zamordowanie kochanka. 

W jej sprawę angażuje się Michael 
Glass (David Morrissey), uznany lon-
dyński psychiatra. Jego zadaniem jest 
udowodnienie winy autorki bestselle-
rowych kryminałów. 

Ku jego zdziwieniu sąd uniewinnia 
kobietę. Co więcej, Catherine zgłasza 
się do niego na leczenie. Glass ciekawy 
jej osobowości podejmuje się leczenia. 
Mężczyzna ulega urokowi femme fatale. 
Nieświadomie wciąga się w zagmatwa-
ną intrygę od samego początku snutą 
przez kobietę. Wbrew swoim zasadom 
bierze udział w jej pełnej namiętności 
grze. Uświadomi sobie, jak duży popeł-
nił błąd, kiedy zaczną umierać kolejne 
osoby z jego otoczenia. 

Druga część „Nagiego instynktu”, 
uważanego przez widzów i krytyków 
za jeden z najlepszych dreszczowców 
wszech czasów. 

Pewnie nie wiesz...
J  Film poniósł kasową klęskę. Gaża 

Sharon Stone wyniosła 13,6 mln 
dolarów, prawie jedną trzecią 
całego budżetu filmu.

J  Sharon Stone w czasie produkcji 
zażądała, aby producenci 
zapewnili jej: trzy nianie, 
dwóch asystentów, osobistego 
ochroniarza, który będzie przy 
niej czuwał przez 24 godziny 
i zakwaterowanie w najlepszych 
hotelach.

J  Michael Douglas odrzucił 
propozycję wystąpienia w filmie, 
przyznając, że jest do tej roli po 
prostu za stary.

J  Sharon Stone skorzystała 
z pomocy dublerki w scenach 
erotycznych. Dziesiątki dziewczyn 
wzięło udział w castingu. 
Dublerkę wybrała sama Stone.

Nagi instynkt 2
TV Puls piątek 23.50

Nagi instynkt 2

Namiętna 
gra

Jumper

Niezwykły dar
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siłku i wydatków. Pewnego dnia David spotyka Griffina, który tłumaczy mu, 
że należy do tzw. Skoczków, ludzi obdarzonych darem teleportacji. Ale jego 
życie jest w niebezpieczeństwie, ponieważ tzw. Paladyni dążą do likwidacji 
wszystkich Skoczków...

Trafia w sam środek odwiecznej wojny, której celem jest unicestwienie 
tych, którzy jak on posiadają ten rzadki dar. Teraz tylko niezwykła moc może 
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J  Film zarobił 222 miliony dolarów, kosztował 85 milionów.
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J  Hayden Christensen grający rolę Davida, podczas kręcenia filmu 

odniósł szereg kontuzji: mocno skaleczył dłoń, rozciął ucho.
J  Hayden Christensen (David) i Rachel Bilson (Millie) spotkali się 

w 2008 roku na planie filmu i zaręczyli, ale rozstali się we wrześniu 
2017 roku.

Jumper
TVN7 niedziela 20.00
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nie tylko się dopełniają, ale i wspierają, przez co sprawiają wrażenie bycia 
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Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 208 milionów dolarów, kosztował 85 milionów.
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Waszyngtonie. Według początkowych planów zamierzano je 
wykonać również w fawelach Rio de Janeiro, jednak zrezygnowano 
z tego pomysłu z powodów bezpieczeństwa. 

J  Gdy kręcono scenę tortur, Denzel Washington był naprawdę 
poddany jednej z nich przez kilka sekund. Waterboarding 
polega na wywołaniu wrażenia tonięcia i duszenia się u ofiary. 
Skrępowanego więźnia przywiązuje się do pochylonej ławki, aby 
głowa była poniżej stóp.

J  Twarz przykrywa się szmatą, a następnie 
polewa wodą. Więzień zaczyna się dławić, 
odnosi wrażenie, że tonie i dusi się, ale 
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Razem być
W naszej placówce Dziennego Pobytu zaprzy-
jaźniliśmy się z samotnością poprzez wspaniałą 
działalność naszych opiekunów. Udało im się 
stworzyć wielką rodzinę senioralną. Tworzymy 
teraz pewną wspólnotowość, dzielimy się do-
brymi jak i przykrymi przeżyciami we wspólnych 
rozmowach. Wierzymy, że wspólne przebywanie 
przedłużą nam życie.

Nasz DDS+ jest palcówką zapewnia-
jąca nam, tu bywalcom usługi socjalne, 
społeczne, aktywizująco-usprawniające, 
specjalistyczne wsparcie pielęgniarki, die-
tetyka oraz prelekcje dotyczące zdrowia. 

W trakcie pobytu od poniedziałku do 
piątku wspólnie spożywamy dwudanio-
wy obiad. Wielu z nas aktywnie korzysta 
z urządzeń rehabilitacyjnych, gdyż aktyw-
ność fizyczna jak i intelektualna pozytyw-
nie wpływa na poczucie dobrego stanu 
psychicznego każdego z nas. 

Satysfakcjonujące doświadczenia, pły-
nące z wykonywanych różnych czynności, 

stosowanych w naszej placówce pozwalają 
na czerpanie zadowolenia z każdego dnia 
życia.

W tym roku ze względu na pandemię 
należało ograniczyć kontakty w spotka-
niach Bożonarodzeniowych. Nasi opie-
kunowie z dużym zaangażowaniem za-

dbali o nas – swoich podopiecznych. 
Każdemu z nas wręczyli symboliczne upo-
minki (mała rzecz, a cieszy). Przygotowali 
uroczystości Wigilijne z Bożonarodzenio-
wym repertuarem, a była to:

- opowieść Wigilijna o narodzeniu 
Dzieciątka Jezus, 

- zestaw kolęd połączonych z wiersza-
mi i  życzeniami. 

W uroczystym spotkaniu wigilijnym 
uczestniczyli też zaprzyjaźnieni z naszym 
Domem goście. Ojciec duchowny pobło-
gosławił opłatek biały. Przystąpiliśmy do 
składania - symbolicznie - Bożonarodze-
niowych życzeń, a następnie do spożywa-
nia potraw wigilijnych przygotowanych 
przez naszych opiekunów. Cała uroczy-
stość odbyła z zachowaniem reżimu sani-
tarnego. 

W tym trudnym dla nas wszystkich 
okresie pandemicznym, kiedy to więk-
szość „świętowała” w domu samotnie 
mogliśmy powspominać, że jest ktoś, kto 
o nas pamięta 

i chociaż wirtualnie jest z nami, za co 
bardzo serdecznie z łezką w oku dziękuje-
my naszym opiekunom, Panu Prezydento-
wi Miasta Łomży i dyrekcji MOPSu oraz 
wszystkim na kogo możemy liczyć.

Dziękujemy,
 JANINA GÓRSKA

SENIOR+ W ŁOMŻY

Wyzwaniem dla Łomży jest wytwo-
rzenie podobnej atrakcyjności mia-
sta, jaka była w Polsce co najmniej 
od połowy XIX wieku.  Łomżę trudno 
uchwycić w jednym określeniu, ale 
jeśli trzeba to powiem, że Łomża jest 
inna. Słyszę to zarówno od przyjezd-
nych jak i miejscowych. 

Przyjezdni, którzy w Łom-
ży dawno  lub w ogóle nie byli, 
są zdziwieni, bo nie tak sobie ją 
wyobrażali, zwłaszcza różni się 

od przekazu i utwierdzonej opi-
nii o terenach wschodniej Pol-
ski. Dużo dobrego zrobiły osoby 
zamieszkałe w Łomży z różnych 
stron Polski, które prowincjo-
nalny kawałek łomżyńskiej zie-
mi podnieśli do rangi wzoru 
polskości. Stworzono wspólnie 
wizję Łomży, którą akceptowała 
większość mieszkańców na dłu-
gie lata. Kłopot z "uchwyceniem" 
Łomży mają rdzenni mieszkańcy, 

żyjący w Łomży od wielu poko-
leń. Wspaniałe jest to, co nazywa-
my Ziemią Łomżyńską. Ludzie, 
historia, doświadczenia, wywo-
łują wspaniałe opowieści.

W ostatnich dekadach, mimo 
naszej skromności lub braku 
wiary we własne siły,  obser-
wujemy aktywność wielu grup 
społecznych. Potrafimy wpro-
wadzić swoją lokalność do głów-
nego obiegu kultury. Łomża nie 
umiera, ale fascynująco się prze-
obraża, zmienia się na naszych 
oczach.  Dzisiaj trudno okre-
ślić, jaka będzie ta nowa postać 
Łomży, ale to że mamy problem 
z uchwyceniem obecnej tożsa-
mości regionu, uważam za war-
tość i dowód naszej żywotności  
i  gotowości i do zmiany. Wiele 
rzeczy odchodzi w przeszłość, 
to nie znaczy, że pozostaje pust-
ka.  Wręcz przeciwnie, za zmia-
nami stoją ludzie. Zmiany nie 
mogą dotyczyć tylko naszej wy-
obraźni.  Musi zdarzyć się „łom-
żyński cud cywilizacyjny”, który 
sprawi, że ludzie będą chcieli tu 
przyjeżdżać, żyć, mieszkać, pra-
cować, uczyć się, spędzać czas. 
A nie tylko wpaść okazjonal-
nie.  Wyzwaniem dla Łomży, to 
stworzyć – wypracować wspól-
nie atrakcję naszego regionu.  To 
musi być miejsce, żeby uciec od 
zwykłej biedy, otrzymać miesz-
kanie, mieć dobrze świadczone 
usługi, opiekę medyczną.

W latach PRL-u tworzyliśmy 
nowoczesność, której mógł do-
świadczyć zwykły obywatel.  Po-
wstawały nowe, znaczące zakłady 
przemysłowe czy nowe osiedla. 
Symbolem nowoczesności dla 
nas to mieszkanie w bloku z cie-
płą wodą, centralnym ogrzewa-
niem, telefonem. Cywilizacja 
przemysłowa Łomży stworzy-
ła nowoczesne formy życia co-
dziennego. Łomża zapłaciła wy-
soką cenę w latach 90. XX wieku, 
na zmianie naszego systemu po-
litycznego. Ta pełna wielobarw-
ność  tworzy naszą unikalność 
i niezwykłe dziedzictwo o dużym 
potencjale ludzkim – rozwojo-
wym. Łomżanie nie raz musieli 
się upominać o możliwości reali-
zacji swoich aspiracji.  Powstały 
wyższe uczelnie. Nie każdy, kto 
chce się kształcić, musi wyjechać 
z Łomży. Zadajemy zatem pyta-
nie: jak uczelnie wyższe i szko-
ły mogą zmieniać nasze miasto?  
Jestem przekonany, że nowy 
krok cywilizacyjny naszego mia-
sta i otoczenia musi się dokonać 
przy mocnym udziale młodego 
pokolenia wyższych uczelni. Na-
uka i edukacja powinna stać się 
nowym impulsem rozwoju Łom-
ży.  O przyszłości Łomży zadecy-
duje poprawa jakości życia jego 
mieszkańców.

Jest prawdą, od wielu lat 
Łomża wyludnia się, staje się 
miastem pokolenia 60+.  To po-

ważny błąd lekceważenie migro-
wania mieszkańców.  Dlatego 
tak ważną rolę przypisuję nauce 
i edukacji. Jest to magnes, który 
zatrzyma młodych, którzy mogą 
być potężną siłą zmian na lepsze.  
Dzięki naukowcom, powstają-
cej infrastrukturze, autonomii, 
spowoduje się aktywność spo-
łeczną i sprawczą w działalności 
publicznej ludzi młodych. Będą 
uczyć się podejmowania inicja-
tyw, zakładania organizacji poza 
rządowych, zdobywania i wyda-
wania finansów publicznych, po-
dejmowania kolektywnych de-
cyzji. Budowania społeczeństwa 
obywatelskiego. Umacniania roli 
samorządu lokalnego.

Mieszkańcy są ciekawi naucza-
nia naszych dzieci i młodzieży. 
Widzimy jej rangę w transformacji 
naszego miasta.  Interesuje nas, co 
robi się za murami naszych szkół 
i uczelni.  Chcemy, jako mieszkań-
cy, zobaczyć w naszych szkołach 
i uczelniach żywy organizm, który 
wytwarza dla nas szczególny ro-
dzaj dobra. Chcemy, by mieszka-
niec Łomży mógł znaleźć eksperc-
ką odpowiedź na swoje pytania 
i problemy. Chcemy, by Łomża 
stałą się nietuzinkowa, aspirująca, 
ciekawa i wymagająca

Jeśli szukamy przymiotni-
ków, to określajmy „ziemia łom-
żyńska” jako wspólnotę fascynu-
jących zmian.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Łomża  
nie umiera  

ale fascynuje
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Spo-tkanie
Wystawa w Galerii pod Arkadami pt.,, Prosimy zachować 

potrzebną bliskość'' trwała od grudnia 2021 roku  
do stycznia 2022 roku. 

Autorka podjęła temat bliskości w bardzo trudnym 
okresie   panowania pandemii. Zamknięcie tej wystawy 
zakończyło się warsztatami pt. SPO-TKANIE, które od-
były się 5 stycznia  2022 roku. Pani Paulina bardzo krótko 
wspomniała o swoich obrazach. Zwróciła uwagę na ob-
razy przedstawiające bliskość małżeńską. Bardzo cieka-
wą formą była praca ,,Przy stole". Ludzie, którzy siedzie-
li przy nim byli do siebie wrogo nastawieni w obecnej 
niezbyt ciekawej sytuacji. Ten prostokątny stół artystka 
przerobiła na okrągły, przy którym można dojść do ugody 
i porozumienia. Obrazy pt. ,,Razem" ukazują pary drzew 
w różnym ujęciu, w ich wyglądzie widać, że niektóre były 
ze sobą w ścisłym związku a następnie się rozeszły.

Ale najważniejszym punktem wystawy i jej zakończe-
niem było spo-tkanie. To tkanie gobelinu to zbliżenie z in-
nymi osobami, a było ich dziewięć. Ta forma nawiązująca 
do dawnych zwyczajów np. przędzenia, robienia na dru-

tach, szydełkowaniu czy darcia pierza. Autorka pokazuje 
relacje pomiędzy kobietami w różnym wieku i wspólne 
tkanie dywanu, czyli od  ,,Juniora do Seniora". To spotka-
nie jest symbolem bliskości ludzi. Prowadząca warszta-
ty rozłożyła jedną dużą siatkę i rozdała resztki pociętych 
w paski damskich ubrań w kolorze beżu i różu. Pokazała 
technikę robienia dywanu, wyjaśniła jak należy przekła-
dać paski w oczkach siatki. Początki były bardzo mozolne, 
ale ta praca bardzo się wszystkim spodobała i wciągała do 
dalszego tkania. Mimo wielkiego zainteresowania i wiel-
kich chęci nie dało się ukończyć tego gobelinu na jed-
nych warsztatach. Ten dywan decyduje ile będzie spotkań 
i w jakim wieku będą go tkały panie. Tak zaczęty gobelin 
pojechał do Torunia razem z panią Pauliną i tam będzie 
dalsze spo-tkanie czyli dalsze tkanie. Życzymy powodze-
nia paniom z Torunia przy tkaniu gobelinu.

MARIA ROMANOWSKA

„Pojedynek z Syberią”  
– Romuald Koperski 

Romuald Koperski – podróżnik, 
przewodnik po Syberii, pionier wypraw 
samochodowych po rozległych terenach 
Syberii, autor wielu publikacji poświę-
conych Syberii, którą wielokrotnie prze-
mierzył.„Pojedynek z Syberią” jest rela-
cją z ekspedycji samochodowej wiodącej 
z Zurychu do Nowego Jorku przez Sybe-
rię i Amerykę Północną. Celem wyprawy 
było pokonanie samochodem Syberii. 
Nikt wcześniej nie przebył tej trasy sa-
mochodem, więc autor podróżował bez 
szczegółowych map i informacji. Kiedy 
na granicy rosyjskiej Romuald Koperski 
mówił żołnierzom, że jedzie do Nowego 
Jorku, ci śmiali się, że ma dobre poczucie 
humoru, ale słabo zna geografię. Tym-
czasem on świadomie wybrał trasę swo-
jej szalonej wyprawy. 

Piękny reportaż z wyprawy przez 
dziką Syberię w 1994 roku, krótko po 
upadku komunizmu Rosji. Bardzo cie-
pło autor wypowiada się o mieszkań-
cach tej nieprzyjaznej ludziom krainy. 
Są przyjaźni, gościnni, gotowi nieść 
pomoc w trudnych warunkach, w ja-
kich żyją. Jest schyłek XX wieku, ludzie 
w tych odległych krainach żyją w wa-
runkach dla nas niewyobrażalnych, ale 
są szczęśliwi, cenią to, co mają. Słowa 
wypowiedziane przez starego człowie-
ka „…Żyj z poczuciem spokojnej wyż-
szości nad życiem, nie bój się biedy, nie 
żałuj straconego szczęścia, przecież ni-
gdy nie jest tak, że ani goryczy do  dna, 
ani słodyczy do pełna…”.

Autor opisuje przebieg podróży wy-
służonym Land Roverem ze Szwajca-
rii do Nowego Jorku. Trasa nietypowa, 
gdyż prowadziła przez Moskwę, Sybe-
rię i Alaskę. 90% książki to, jak sugeruje 
tytuł, relacja z Syberii. Książka, w prze-
ciwieństwie do innych podróżniczych, 
nie przedstawia jego poglądów poli-
tycznych czy wszechwiedzy dotyczą-
cej regionu. To po prostu solidna rela-

cja z podróży, czasem przetykana 
wstawkami filozoficznymi doty-
czącymi życia i mentalności na 
wschodzie i zachodzie. Autor 
ciekawie opisuje swoje zmaga-
nia z upałem, komarami, brakiem 
dróg, milicją rosyjską, awariami sa-
mochodu itp. Ale ta podróż to nie 
tylko zmagania, ale również, a może 
przede wszystkim, spotkania z cieka-
wymi ludźmi, którzy zupełnie bezin-
teresownie udzielają pomocy czy opi-
sy wspaniałej przyrody.

Syberia to trudno wyobrażalne prze-
strzenie, to miliony kilometrów kwadrato-
wych tajgi, to miliony jezior i rzek, to ste-
py, pustynie i tundra, a przede wszystkim 
bezdroża. Dzięki tej książce poznajemy 
dziką przyrodę, egzotyczną kulturę, ludzi, 
którzy nie poznali dokonań cywilizacyj-
nych, żyjących jak ich przodkowie przed 
wiekami.

Na całym świecie Syberia znana jest 
przede wszystkim ze względu na długie, 
ostre zimy. Ponadto tereny te kojarzone są 
z długą historią przesiedleń, deportacji do 
więzień i obozów pracy przez władze car-

skie, radzieckie oraz rosyjskie. Ale historia 
Syberii jest historią wielu ludów (Syberię 
zamieszkuje ponad 90 narodowości i grup 
etnicznych)  zamieszkujących te tereny na 
wiele stuleci przed opanowaniem jej przez 
Rosję.   

 TERESA RĘBIŚ

Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy  

po jaką pozycję sięgnąć.
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Przyszedł czas, by modernizacja i skok cywiliza-
cyjny był początkiem naszych oczekiwań nie tyl-
ko przez pryzmat dróg i szybkich pociągów, ale 
we własnym budżecie. 

Chcemy cieszyć się życiem, którego 
pragnęliśmy. Poszukujemy sygnału, jak 
ukształtuje się nasza przyszłość.  My, se-
niorzy jesteśmy „chorzy” na Polskę. Wciąż 
zadajemy pytanie, kim  jesteśmy, skąd 
przyszliśmy, co nas uformowało? W od-
powiedzi mówimy o naszej romantycznej 
przeszłości. Próbujemy zrozumieć, skąd 
wzięła się nasza mentalność, przyzwolenie 
na nieuczciwość, nasz strach przed inno-
ścią, nietolerancją.  Dlaczego jesteśmy dziś 
tak podzieleni, dlaczego szukamy wro-

gów w naszym społeczeństwie, wokół nas? 
Boli nas rodząca się nienawiść, niepamięć 
o tym, że historia niczego nas nie nauczy-
ła. Dzisiaj oczami starego człowieka patrzę 
na historię. Powracają  obrazy przeżytych 
młodych lat. Dzisiaj cały świat rozlicza się 
z historią, skrzętnie ukrywaną przez wiele 
państw i narodów.

Zastanawiamy się nad Polską 2022 
roku. Nie chcemy żyć w kraju schamiałym, 
skorumpowanym, rządzonym przez pie-
niądze. Dziś ten obraz widzimy bardziej 
drastycznie. Dzisiaj żyjemy w Polsce po-
dzielonej, gdzie podsyca się wzajemną nie-
chęć. Pamiętajmy, że niełatwo jest zmienić 
mentalność człowieka – narodu, że obok 

wszystkiego co piękne, co pozwoliło nam 
przetrwać i wyrwać się do wolności, ko-
łacze w nas to, co wynieśliśmy z poprzed-
niego systemu, ustroju, który przeżyliśmy 
– jak nieprawość, nieuczciwość, chciwość.  
Mamy brutalną codzienność rządzącą się 
swoimi prawami a może i bezprawiem. 
Mentalność, którą trudno zmienić.  Spoty-
kamy ludzi, którzy przestali wierzyć w co-
kolwiek.

Tuż po II wojnie światowej na zie-
miach odzyskanych wszystko miesza się 
jak w tyglu.   Autochtoni są zmuszani do 
opuszczenia własnych domów, opuszczają 
Polskę. Swojego miejsca na tej ziemi szu-
kają przesiedleńcy ze wschodu, trakto-

wani jak intruzi zajmujący cudze mienie.  
Żołnierze Armii Czerwonej plądrują i palą 
całe miejscowości, gwałcą kobiety, zabijają 
mężczyzn. Trudno było uwierzyć w przy-
szłość. Stara inteligencja staje się wrogiem 
klasowym.  Nie dla wszystkich wojna się 
skończyła. Ubeckie rewizje, donosiciel-
stwo, szantaż.   Społeczeństwo boleśnie 
doświadczyło budowy fundamentu PRL-
-u do 1956 roku.

Trzeba umieć spojrzeć prawdzie 
w oczy.  Mamy usta pełne frazesów o Bo-
żej Miłości i czynieniu dobra, ale zarazem 
wybujałe ambicje, chciwość. Mamy wiele 
momentów w historii, z których możemy 
być dumni. Patriotyzm nie polega jednak 
na tym, by przekonywać nas, że jesteśmy 
Mesjaszem narodów.  Nie pójdziemy dalej 
do przodu, jeśli nie rozliczymy się z mo-
mentów trudnych, nawet wstydliwych. 
Nie zrozumiemy tych mechanizmów hi-
storii, które prowadzą do tragedii. To waż-
ne, zwłaszcza dzisiaj, gdy politycy podsy-
cają wzajemną nienawiść różnych grup 
społecznych.

Uprawianie polityki, to jedna z naj-
trudniejszych ludzkich aktywności. Czu-
jemy się dobrze, gdy mamy pewność, że 
stanowimy wspólnotę do realizacji waż-
nych celów, gdy mówimy coś ważne-
go o Polsce.  Czy dobry początek zrobił 
Prezydent RP wetując nowelizację usta-
wy medialnej, przedstawiając swoją argu-
mentację?  W naszej polityce dominuje 
populizm, demagogia. Stwierdzamy brak 
odpowiedzialności za podejmowane nie 
zawsze trafne decyzje.

Chcemy przejść przez życie w sposób 
ciekawy i bezpieczny. Problemy związane 
z koronawirusem, inflacją czy drożyzną, są 
i tak nazbyt duże i bardzo przytłaczające.

     
 SENIOR STANISŁAW KASEJA 

Mimo składanych obietnic nie będzie w tym 
roku dodatkowego świadczenia dla milionów 
Polaków. Jak teraz sprawę komentują politycy?

Rząd PiS wprowadził dwa dodatko-
we świadczenia dla emerytów i rencistów. 
To tzw. „trzynastka”, czyli kolejna wypła-
ta pieniędzy na wiosnę oraz „czternastka”. 
To z kolei środki, które świadczeniobior-
cy otrzymali pod koniec roku. O ile 13-tkę 
w równej wysokości otrzymał każdy eme-
ryt czy rencista, o tyle zasady przyznawa-
nia 14-tki były bardziej skomplikowane.

Przysługiwała ona m.in.:
• emerytom i rencistom
• osobom na emeryturach pomosto-

wych,
• na rentach socjalnych,
• rencistom i inwalidom wojennym 

i wojskowym.
Dodatkowe świadczenie wyniosło 

1250,88 zł brutto, czyli 1066,24 zł net-
to. Jednak takie pieniądze otrzymały tyl-
ko osoby, których świadczenie nie prze-
kraczało 2900 zł brutto. Pozostali dostali 
pieniądze pomniejszoną zgodnie z zasa-
dą „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że 
jeżeli ktoś z ZUS otrzymywał 3 tys. zł., to 
na jego konto wpłynęło tylko 100 złotych 
„czternastki”.

To świadczenie zostało wprowadzo-
ne w marcu 2021 roku, a jeszcze w 2019 
r., kiedy prezes PiS na konwencji tej par-
tii mówił o tym rozwiązaniu, zapewnił, 
że będzie „na stałe”. Teraz jednak okazuje 
się, że jest inaczej. Tych pieniędzy nie ma 
uwzględnionych w budżecie państwa na 
ten rok.

Informacje te potwierdził w TVP 
Info minister finansów Tadeusz Ko-
ściński „Czternastej emerytury nie 
będzie w tym roku, ja jestem od poli-
tyki fiskalnej, to nie w naszej kompe-
tencji, żeby decydować. [...] O ile mi 
wiadomo, to czternastki nie będzie 
w tym roku” – powiedział, a rzecznik 
rządu, Piotr Müller na Twitterze do-
dał: „Przecież 14. emerytura z założe-
nia miała być jednorazowa. Na stałe 
w system wpisana jest 13. emerytura. 
Podobnie jak obniżony wiek emerytal-
ny. Teraz wyższa emerytura po obniżce 
podatków w ramach Polskiego Ładu. 
Od marca waloryzacja”.

14-tą emeryturę wypłacono ponad 9 
mln osób, wśród których przeszło 7 mln 
otrzymało pełną kwotę. Nic nie zmienia 
się w przypadku „trzynastki”, która ma być 
wypłacona tak jak w 2021 roku.

Czternastej emerytury nie będzie. Jak się tłumaczy rząd?

Rok 2021  
– zderzenie  
z rzeczywistością
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Oszust przedstawiający się za amerykańskiego żołnierza wyko-
rzystał łatwowierność 67-latki z powiatu łomżyńskiego. Złapa-
na w sieć jego kłamstw kobieta przekazała mu blisko 17 tysięcy 

złotych. Przelana kwota pochodziła z pożyczonych pieniędzy od 
znajomych. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łomży 
apelują o rozsądek w kontaktach z nieznajomymi.

Do policjantów z łomżyńskiej komendy zgłosiła się 
67-letnia kobieta, która poinformowała policjantów, że 
padła ofiarą oszusta, który wykorzystał jej dobroć i ła-
twowierność. Opowiedziała, że pod koniec listopada na 
jednym z portali randkowych poznała mężczyznę, któ-
ry przedstawił się jako amerykański żołnierz. Ich zna-
jomość rozwijała się. Po kilku dniach „żołnierz” popro-
sił kobietę o pomoc. Twierdził, że ma problemy i musi 
opłacić podatek, ale nie ma pieniędzy. Kobieta chcąc 
pomóc zobowiązała się przelać mu kwotę w wysokości 
blisko 17 tysięcy złotych. Amerykanin po opłaceniu za-
ległości miał przylecieć do Polski i stworzyć z 67-latką 
rodzinę. Mieszkanka naszego powiatu zapożyczyła się 
u znajomych i w połowie grudnia przelała pieniądze na 
wskazane przez niego konto. Na początku stycznia kon-
takt z „żołnierzem” urwał się.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łom-
ży ostrzegają przed oszustami. Zawierając nowe znajomo-
ści, należy być ostrożnym. Zwłaszcza jeśli poznana przez 
internet osoba prosi nas o pieniądze. Oszuści działają we-
dług pewnych schematów. Zazwyczaj unikają rozmów te-
lefonicznych. Poprzez regularny kontakt i przedstawianie 
fałszywych historii z życia zdobywają zaufanie ofiary, a na-
stępnie proszą o pomoc finansową na przykład na zakup 
biletu lub uregulowanie zaległości. Oszuści cały czas mo-
dyfikują swój sposób działania. Dlatego też tylko nasza 
ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych infor-
macji spowodują, że nie staniemy się kolejną ich ofiarą. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów wymierzył surowe kary za 
organizacje specjalnych pokazów. 
Z tego rodzaju spotkań ludzie wycho-
dzą z niepotrzebnymi im i drogimi 
kołdrami, garnkami czy sprzętem me-
dycznym.

Kary wynoszą łącznie ok. 
916 tys. zł i wymierzył je prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. „Konsekwent-
nie eliminujemy patologie, do 
jakich dochodzi podczas poka-
zów handlowych, a których ofia-
rami często są seniorzy. Ukarani 
przedsiębiorcy – co szczególnie 
naganne-wykorzystywali obawy 
konsumentów o zdrowie albo 
manipulowali cenami tak, aby 
uczynić zakup niezbędnym lub 
atrakcyjnym. Wprowadzali także 
w błąd co do niemożności odstą-
pienia od umowy lub stosowa-
li niedozwolone klauzule, które 
utrudniały rozwiązanie kontrak-
tu” – komentuje sprawę Tomasz 
Chróstny, prezes UOKiK.

Wydane przez niego decyzje 
dotyczą czterech przedsiębior-
ców oraz członka zarządu jed-
nej z tych firm. UOKiK uznał, 
że stosowali nieuczciwe praktyki 
rynkowe, niedozwolone posta-
nowienia umowne i nie współ-
pracowali z urzędem w czasie 
trwania postępowania. Chróst-

ny tłumaczy, że menedżer, który 
umyślnie dopuścił do nieuczci-
wych praktyk, powinien osobi-
ście ponosić za to odpowiedzial-
ność. „Dlatego zdecydowałem 
o nałożeniu 250 tys. zł kary na 
jedynego członka zarządu spółki 
Magforte. Zatwierdzał on treści 
ulotek z zaproszeniami na bada-
nia, szkolił handlowców i nadzo-
rował sposób prowadzenia przez 
nich pokazów” – dodaje prezes.

Dla kogo kary
Magforte została ukarana 

433 570 zł, a Roberta Stanisław 
Jaromin kwotą 250 tys. zł. Fir-
ma ta organizuje pokazy, na któ-
rych sprzedaje urządzenia do 
magnetoterapii. UOKiK uwa-
ża, że wprowadzała konsumen-
tów w błąd co do głównego celu 
spotkania, a ulotki z zaprosze-
niami na „Scan układu krążenia” 
sprawiają wrażenie informacji 
o niekomercyjnych badaniach 
medycznych. Dodatkowo spółka 
wprowadzała klientów w błąd co 
do stanu ich zdrowia, aby namó-
wić ich na zakup drogich urzą-
dzeń. Okazało się także, że towar 
nie był wyrobem medycznym, 
ale służył do doboru diety i ko-
smetyków.

Łukasza Sadowski prowadzą-
cy działalność pod nazwą Pana-
ceum Zdrowia w Jeleniej Górze. 

Kara to 18 369 zł. „To przedsię-
biorca, który umawia konsumen-
tów na pokazy organizowane 
przez Magforte. Zarzut postawio-
ny przez Prezesa UOKiK dotyczy 
nieinformowania konsumentów 
o handlowym celu organizowa-
nych dla spółki Magforte spo-
tkań. Konsumentom, którzy 
zadzwonili na numer z ulotki, 
telemarketerzy przedsiębiorcy 
sugerują, że mają do czynienia 
z infolinią placówki medycznej 
i zapisują się na badania. Podczas 
rozmów z ‘ogólnopolską reje-
stracją” są informowani o przeci-
wskazaniach i zaleceniach co do 

diety przed badaniem, nie ma na-
tomiast żadnej wzmianki o han-
dlowym celu spotkania" – wyja-
śnia UOKiK.

Natalia Bal prowadząca dzia-
łalność pod nazwą Homexpert 
w Gorzowie Wielkopolskim. 
Kara to 30 tys. zł. Firma organizu-
je pokazy w domach, podczas któ-
rych sprzedaje sprzęt AGD i urzą-
dzenia do masażu. Klientami są 
głównie osoby starsze, a jednym 
z zarzutów jest wprowadzanie 
klientów w błąd co do braku moż-
liwości odstąpienia od umowy.

Geriamedica z Warszawy – 
kara 138 444 zł oraz kolejne 46 

148 zł. Firma sprzedawała pa-
kiety medyczne w cenie nawet 
14,2 tys. zł. Firma np. zastrzega-
ła sobie prawo do zmiany wyka-
zu placówek, przy czym konsu-
menci nie mogli w takiej sytuacji 
zrezygnować z jej usług bez po-
noszenia kosztów. „Tymczasem 
dla starszych osób przychodnia 
blisko domu lub z dobrym do-
jazdem mogła być jednym z po-
wodów zakupu pakietu. Ponadto 
spółka automatycznie przedłuża-
ła umowy, jeśli konsument 3 mie-
siące wcześniej nie zadeklarował, 
że nie jest tym zainteresowany” – 
dodaje UOKiK.

Pierwsze takie kary w Polsce.  
Koniec naciągania seniorów

Uwierzyła w amerykańskiego żołnierza i straciła blisko 17 tysięcy złotych 
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Mieniący się barwami, pulsujący 
akcją i zachwycający muzyką 
baśniowy fresk. 

Max Tooney, muzyk jazzowy, udaje 
się do sklepu muzycznego, aby – choć 
niechętnie – sprzedać swoją trąbkę. 
Puszcza w nim podniszczoną i poskle-
janą płytę. Z gramofonu wydobywa się 
piękna muzyka. Max rozpoznaje ją i za-
czyna snuć opowieść o pianiście, który 
ją stworzył i zagrał. O człowieku porzu-
conym na pokładzie statku jako małe 
dziecko, znalezionym pierwszego dnia 
roku 1900 przez Danny’ego Boodmana, 
członka załogi pracującej w kotłowni, 
i nazwanym przezeń Danny Boodman 
T. D. Lemon „1900”, co jest kombinacją 
jego własnego imienia i nazwiska, roku 
narodzin, napisu na reklamie cytryn oraz 
inicjałów charakterystycznych ponoć dla 
„bogatych prawników”.

Malec wychowuje się w maszynow-
ni. Nigdy nie schodzi na ląd. Z czasem 
odkrywa na górnym pokładzie fortepian 
i wówczas okazuje się, że jest genialnie 
uzdolniony muzycznie. Staje się pianistą 

wirtuozem, jego umiejętności podziwia-
ją pasażerowie kolejnych rejsów, a sława 
„Tysiąc Dziewięćset” rozchodzi się po 
świecie. Wszyscy go znają, on zaś zna tyl-
ko swój statek.

Kiedy w 1927 r. Max rozpoczyna pra-
cę w okrętowej orkiestrze, zaprzyjaźnia 
się z Dannym. Obserwuje przyjaciela, gdy 
ten zakochuje się w pięknej dziewczynie 
podróżującej statkiem. Pod wpływem 
uczucia do niej „Tysiąc Dziewięćset” po 
raz pierwszy i jedyny w życiu decyduje 
się nagrać na płycie swoją muzykę. Dla 
pięknej nieznajomej jest nawet gotowy 
zacząć życie na lądzie. Ale bardzo szyb-
ko wraca: nie potrafi żyć poza statkiem. 
A kiedy dziewczyna opuszcza pokład, 
zrozpaczony pianista niszczy jedyny eg-
zemplarz matrycy nagrania. 

Drogi Maxa i Danny'ego rozchodzą 
się w 1933 r., ale przyjdzie mu jeszcze 
spotkać się z przyjacielem w bardzo dra-
matycznych okolicznościach.

Człowiek legenda
TVP Kultura piątek 20.00,  

sobota 12.20

Człowiek legenda

Wirtuoz  
na statku

La Bamba

Dwie katastrofy
Biografia Ritchiego Valensa – gwiazdy rock and rolla 

późnych lat pięćdziesiątych XX wieku.
Ritchie Valens – nazywał się Richard Steven Valen-

zuela, ur. 13 maja 1941 – to amerykański muzyk roc-
kowy, wokalista, gitarzysta i kompozytor pochodzenia 
meksykańsko-hiszpańskiego.

Dorastał w biednej rodzinie pod Los Angeles, miesz-
kał w slumsach. Pracował przy pakowaniu pomarańczy. 
W 1957 nad boiskiem szkoły, w której uczył się Ritchie 
zderzyły się dwa samoloty, zabijając kilku jego przyja-
ciół. Richarda nie było wtedy w szkole, gdyż był na po-
grzebie dziadka. Od tej pory bał się samolotów i często 
miał koszmary.

Już w wieku 5 lat zaczął interesować się muzyką. Sa-
modzielnie nauczył się grać na gitarze, trąbce i perkusji. 
W wieku 16 lat przyłączył się jako gitarzysta, a wkrótce 
także i wokalista, do lokalnego zespołu. W 1958 został 
dostrzeżony na koncercie przez właściciela niewielkiej 
wytwórni płytowej. W lipcu 1958 odbyły się profesjo-
nalne nagrania. „La Bamba” i „Donna” wkrótce stały się 
wielkimi przebojami. Valens podróżował po całych Sta-
nach oraz występował w popularnych programach te-
lewizyjnych u boku największych ówczesnych gwiazd.

3 lutego 1959 zginął w wypadku lotniczym, nazwa-
nym później „dniem, w którym umarła muzyka”. Zginęli 
wtedy także dwaj inni muzycy rockowi: Buddy Holly i Jil-
es Perry Richardson. Miał tylko 17 lat. Co ciekawe, samo-
lot zabierał tylko trzech pasażerów, Ritchie wygrał rzut 
monetą na ten feralny lot z innym członkiem zespołu. 

Był jednym z pionierów rock and rolla. Pierwszy 
wprowadził do rocka elementy muzyki latynoskiej. „La 
Bamba” była jednym z największych hitów muzyki po-
pularnej. To tradycyjna meksykańska piosenka, której 
artysta nadał zupełnie nowy, rockandrollowy sznyt. 
W wykonaniu Valensa sprzedano ją w ponadmiliono-
wym nakładzie.

La Bamba
Nowa TV sobota 23.00, niedziela 21.10

Jestem bogiem

Cudowna tabletka
Kto nie chciałby wykorzystywać wszystkich posia-

danych talentów, umiejętności, czerpać z każdego zaka-
marka swojego intelektu jak ze studni bez dna i … cho-
ciaż raz poczuć się przez chwilę Bogiem?

Eddie Morra (Bradley Cooper) jest niespełnionym 
i osuwającym się na krawędź desperacji pisarzem. 

Jego dziewczyna Lindy (Abbie Cornish) wła-
śnie go zostawiła, a wydawca zagroził 

zerwaniem kontraktu. Pewnego dnia 
spotyka na ulicy byłego szwagra, 
Vernona (Johnny Whitworth). Kie-
dy mówi mu o swoich kłopotach, 
ten daje mu tajemniczą tabletkę 
o nazwie NZT. Zażycie narkotyku 

ma nieoczekiwane skutki. Eddie 
jest w stanie przypomnieć sobie 

wszystko, co kiedykolwiek czytał, sły-
szał lub widział, błyskawicznie nauczyć 

się każdego języka obcego i rozwiązywać 
skomplikowane zadania matematyczne. Przemie-

nia się w pełnego pomysłów człowieka czynu, odbudo-
wuje swój związek z Lindy, kończy pisać książkę w czte-
ry dni i grając na giełdzie, w krótkim czasie, zdobywa 
ogromne pieniądze. Ceną, jaką przychodzi mu zapłacić 
za spełnienie marzeń, są bóle głowy, omdlenia, utraty 
świadomości i niekontrolowane wybuchy przemocy.

Jego osiągnięcia przyciągają uwagę potentata Carla 
Van Loona (Robert De Niro), który zaprasza go do współ-
pracy przy ogromnej korporacyjnej fuzji. Sukces ma jed-
nak swoją ciemną stronę. Eddie zaczyna być obserwowa-
ny przez ludzi, którzy chcą za wszelką cenę zdobyć NZT. 
Zapas tabletek ulega też powolnemu wyczerpaniu.

Jestem bogiem
TV Puls sobota 22.15
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Mieszkańcy Los Angeles mają już dość wybryków Johna 
Hancocka (Will Smith), superbohatera, który jest zazwyczaj tak 
pijany, że gdy leci, zatacza się w powietrzu, nie umie ocenić odle-
głości, więc, lądując na ziemi, wybija gigantyczną dziurę i niszczy 
nawierzchnię drogi, a ratując ludzi, przy okazji demoluje pół mia-
sta… Ostatnia akcja bohatera kosztowała miasto 9 mln dolarów. 

Wiecznie podirytowany, skonfliktowany z otoczeniem, sarka-
styczny i nierozumiany... Czy to na pewno jest pozytywny bohater? 
Owszem, ma problemy osobowościowe i traumę z dzieciństwa, 
ale przecież nigdy nie przekroczył granicy między dobrem a złem. 
Jednak Hancock staje się coraz bardziej nieznośny. I choć miesz-
kańcy Los Angeles go potrzebują (bo, co by nie mówić, jednak 
walczy z przestępcami), to zarazem coraz bardziej go nie lubią. 
Sytuacja zostaje opanowana, kiedy superbohater poznaje Raya 
(Jason Bateman), dobrego specjalistę od kreowania wizerunku. 
Dzięki jego radom i kilku sztuczkom, stosunek ludzi do Hancoc-
ka zaczyna się zmieniać. Ale Ray ma nadzwyczaj atrakcyjną żonę 
(Charlize Theron). Hancock jest bardziej zainteresowany żoną 
Raya niż poprawą wizerunku. Szykują się kłopoty, i to poważne…

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 629,5 miliona dolarów, kosztował 150 

milionów.
J  George Clooney, Ben Affleck, Matt Damon i Leonardo 

DiCaprio byli brani pod uwagę do zagrania roli Johna 
Hancocka.

J  Hancock mówi: „Nie jestem najbardziej czarującym facetem 
na świecie”. Jednym z licealnych pseudonimów Willa Smitha 
było „Prince Charming” – „Książę z bajki”, „piękniś”.

J  Hancock osiemnaście razy nazywany jest „dupkiem”.
J  Will Smith, podczas kręcenia scen, w których lata, poruszał 

sie z prędkością 80 km/godz.

Hancock

Pijany 
superbohater

Hancock
Super Polsat piątek 20.05

Gigli

Porwanie
Larry Gigli pracuje dla lokalnego 

gangstera Louisa i zajmuje się głów-
nie odzyskiwaniem długów. Nie jest 
typem bezwzględnego brutala, za co 
obrywa nieustająco od szefa. Louis 
zleca mu porwanie młodszego brata 
prokuratora federalnego. Nieufny boss 
zatrudnia drugiego opiekuna – twardą 
Ricki. Atrakcyjna kobieta wpada w oko 
Gigliemu, choć ona sama nie jest zain-
teresowana mężczyznami. Skazana na 
siebie gangsterska para musi nie tylko 
zająć się upośledzonym Brianem, ale 
również przetrwać w swoim towarzy-
stwie. 

Dwoje gangsterów – twarda les-
bijka i twardziel o złotym sercu – oraz 
niepełnosprawny intelektualnie chło-
pak tworzą dziwne trio, które odkry-
wa, że nic nie jest do końca takie, ja-
kim się wydaje. Reżyser Martin Brest 
sprawnie prowadzi fabułę. Chemia 
między odtwórcami głównych ról jest 
wyraźnie wyczuwalna – w końcu trwał 
wtedy gorący romans między Jenni-
fer Lopez i Benem Affleckiem. 
W epizodach możemy zoba-
czyć Christophera Walkena, 
Ala Pacino i Lainie Kazan.

Pewnie nie wiesz...
J  Pierwszy film w historii, który 

zdobył Złote Maliny we wszystkich 
głównych kategoriach (najgorszy 
film, najgorszy reżyser, 
najgorszy aktor, najgorsza 
aktorka, najgorsza para 
filmowa, najgorszy scenariusz). 
A w obsadzie filmu znalazło się 
trzech zdobywców Oscara: Ben 
Affleck, Al Pacino i Christopher 
Walken.

J  Film był również jedną 
z najdroższych wpadek kasowych 
w historii, zarabiając 7,2 
miliona dolarów przy budżecie 
75,6 miliona dolarów. Jennifer 
Lopez podpisała kontrakt na 12 
milionów dolarów, a Ben Affleck 
na 12,5 miliona. 

J  Film miał być o mafii. Sony 
Pictures, wbrew woli reżysera, 
przekształciło go w romantyczną 
komedię, by zarobić, na głośnym 
wtedy, związku między Benem 
Affleckiem i Jennifer Lopez. Stąd 
taka wpadka.
J  Gigli (wymawiane dżi li), po 

włosku oznacza 
lilie. Jest to 

również rodzaj 
makaronu, 
znanego 
również jako 
rogi wołowe.

Gigli
TV4 

niedziela 
20.05

Don Jon

Niedobrana 
para

Tytułowy Don Jon (w którego wciela 
się Joseph Gordon-Levitt, jednocześnie 
reżyser tego filmu) to młody Amery-
kanin włoskiego pochodzenia pędzący 
dość pustą egzystencję. Składają się 
na nią wypady z kumplami na miasto, 
wyrywanie kolejnych panienek, conie-
dzielne spowiedzi i częste bywanie na 
siłowni. Jest jeszcze jedna rzecz, bez 
której Jon nie potrafi się obejść. Jest nią 
pornografia. Bohater ogląda ją namięt-
nie, wręcz z obsesyjnym namaszcze-
niem. Choć nie może narzekać na brak 
seksu, to nie sprawia mu on większej 
satysfakcji. Jak sam będzie wielokrotnie 
powtarzał: porno jest lepsze niż seks. 

I wtedy spotyka blondwłosą seks-
bombę (Scarlett Johansson). Roman-
tyczna dziewczyna jest przykładną ka-
toliczką. Zakochana w hollywoodzkich 
romansach, marzy o księciu z bajki, 
z którym wyruszy w stronę zachodzą-
cego słońca. Ma wszystko, czego tylko 
można sobie wymarzyć i Jon po raz 
pierwszy widzi się w roli monogamicz-
nego partnera. A jednak nawet powab 
Barbary okazuje się niewystarczający, 
by odwrócić uwagę Jona od pornogra-
fii. Kiedy dziewczyna przyłapuje go na 
oglądaniu pikantnych filmików, wymu-
sza na nim obietnicę zerwania z „obrzy-
dliwym” przyzwyczajeniem. Czy jednak 
Jon będzie w stanie dotrzymać słowa?

Film jest zabawny, ale pod swo-
ją rozrywkową powłoką kryje sporo 
niegłupich przemyśleń. Jako jeden 
z niewielu o sprawach męsko-damskich 
opowiedział wprost i z zacięciem. Reży-
ser stara się odnaleźć klucz tajemnicy 
udanej relacji. 

Pewnie nie wiesz..
J  Film zarobił 39,5 miliona dolarów, 

kosztował 3 miliony.
J  Joseph Gordon-Levitt napisał rolę 

specjalnie dla Scarlett Johansson 
i był naprawdę szczęśliwy, gdy 
Johansson zgodziła się zagrać 
w filmie.

J  Joseph Gordon-Levitt rozważał 
zaangażowanie do tytułowej roli 
przyjaciela, Channinga Tatuma, 
zanim sam postanowił ją zagrać.

Don Jon
Nowa TV 

piątek 20.05
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Mieszkańcy Los Angeles mają już dość wybryków Johna 
Hancocka (Will Smith), superbohatera, który jest zazwyczaj tak 
pijany, że gdy leci, zatacza się w powietrzu, nie umie ocenić odle-
głości, więc, lądując na ziemi, wybija gigantyczną dziurę i niszczy 
nawierzchnię drogi, a ratując ludzi, przy okazji demoluje pół mia-
sta… Ostatnia akcja bohatera kosztowała miasto 9 mln dolarów. 

Wiecznie podirytowany, skonfliktowany z otoczeniem, sarka-
styczny i nierozumiany... Czy to na pewno jest pozytywny bohater? 
Owszem, ma problemy osobowościowe i traumę z dzieciństwa, 
ale przecież nigdy nie przekroczył granicy między dobrem a złem. 
Jednak Hancock staje się coraz bardziej nieznośny. I choć miesz-
kańcy Los Angeles go potrzebują (bo, co by nie mówić, jednak 
walczy z przestępcami), to zarazem coraz bardziej go nie lubią. 
Sytuacja zostaje opanowana, kiedy superbohater poznaje Raya 
(Jason Bateman), dobrego specjalistę od kreowania wizerunku. 
Dzięki jego radom i kilku sztuczkom, stosunek ludzi do Hancoc-
ka zaczyna się zmieniać. Ale Ray ma nadzwyczaj atrakcyjną żonę 
(Charlize Theron). Hancock jest bardziej zainteresowany żoną 
Raya niż poprawą wizerunku. Szykują się kłopoty, i to poważne…

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 629,5 miliona dolarów, kosztował 150 

milionów.
J  George Clooney, Ben Affleck, Matt Damon i Leonardo 

DiCaprio byli brani pod uwagę do zagrania roli Johna 
Hancocka.

J  Hancock mówi: „Nie jestem najbardziej czarującym facetem 
na świecie”. Jednym z licealnych pseudonimów Willa Smitha 
było „Prince Charming” – „Książę z bajki”, „piękniś”.

J  Hancock osiemnaście razy nazywany jest „dupkiem”.
J  Will Smith, podczas kręcenia scen, w których lata, poruszał 

sie z prędkością 80 km/godz.

Hancock
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superbohater

Hancock
Super Polsat piątek 20.05
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Larry Gigli pracuje dla lokalnego 

gangstera Louisa i zajmuje się głów-
nie odzyskiwaniem długów. Nie jest 
typem bezwzględnego brutala, za co 
obrywa nieustająco od szefa. Louis 
zleca mu porwanie młodszego brata 
prokuratora federalnego. Nieufny boss 
zatrudnia drugiego opiekuna – twardą 
Ricki. Atrakcyjna kobieta wpada w oko 
Gigliemu, choć ona sama nie jest zain-
teresowana mężczyznami. Skazana na 
siebie gangsterska para musi nie tylko 
zająć się upośledzonym Brianem, ale 
również przetrwać w swoim towarzy-
stwie. 

Dwoje gangsterów – twarda les-
bijka i twardziel o złotym sercu – oraz 
niepełnosprawny intelektualnie chło-
pak tworzą dziwne trio, które odkry-
wa, że nic nie jest do końca takie, ja-
kim się wydaje. Reżyser Martin Brest 
sprawnie prowadzi fabułę. Chemia 
między odtwórcami głównych ról jest 
wyraźnie wyczuwalna – w końcu trwał 
wtedy gorący romans między Jenni-
fer Lopez i Benem Affleckiem. 
W epizodach możemy zoba-
czyć Christophera Walkena, 
Ala Pacino i Lainie Kazan.

Pewnie nie wiesz...
J  Pierwszy film w historii, który 

zdobył Złote Maliny we wszystkich 
głównych kategoriach (najgorszy 
film, najgorszy reżyser, 
najgorszy aktor, najgorsza 
aktorka, najgorsza para 
filmowa, najgorszy scenariusz). 
A w obsadzie filmu znalazło się 
trzech zdobywców Oscara: Ben 
Affleck, Al Pacino i Christopher 
Walken.

J  Film był również jedną 
z najdroższych wpadek kasowych 
w historii, zarabiając 7,2 
miliona dolarów przy budżecie 
75,6 miliona dolarów. Jennifer 
Lopez podpisała kontrakt na 12 
milionów dolarów, a Ben Affleck 
na 12,5 miliona. 

J  Film miał być o mafii. Sony 
Pictures, wbrew woli reżysera, 
przekształciło go w romantyczną 
komedię, by zarobić, na głośnym 
wtedy, związku między Benem 
Affleckiem i Jennifer Lopez. Stąd 
taka wpadka.
J  Gigli (wymawiane dżi li), po 

włosku oznacza 
lilie. Jest to 

również rodzaj 
makaronu, 
znanego 
również jako 
rogi wołowe.
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Don Jon
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para

Tytułowy Don Jon (w którego wciela 
się Joseph Gordon-Levitt, jednocześnie 
reżyser tego filmu) to młody Amery-
kanin włoskiego pochodzenia pędzący 
dość pustą egzystencję. Składają się 
na nią wypady z kumplami na miasto, 
wyrywanie kolejnych panienek, conie-
dzielne spowiedzi i częste bywanie na 
siłowni. Jest jeszcze jedna rzecz, bez 
której Jon nie potrafi się obejść. Jest nią 
pornografia. Bohater ogląda ją namięt-
nie, wręcz z obsesyjnym namaszcze-
niem. Choć nie może narzekać na brak 
seksu, to nie sprawia mu on większej 
satysfakcji. Jak sam będzie wielokrotnie 
powtarzał: porno jest lepsze niż seks. 

I wtedy spotyka blondwłosą seks-
bombę (Scarlett Johansson). Roman-
tyczna dziewczyna jest przykładną ka-
toliczką. Zakochana w hollywoodzkich 
romansach, marzy o księciu z bajki, 
z którym wyruszy w stronę zachodzą-
cego słońca. Ma wszystko, czego tylko 
można sobie wymarzyć i Jon po raz 
pierwszy widzi się w roli monogamicz-
nego partnera. A jednak nawet powab 
Barbary okazuje się niewystarczający, 
by odwrócić uwagę Jona od pornogra-
fii. Kiedy dziewczyna przyłapuje go na 
oglądaniu pikantnych filmików, wymu-
sza na nim obietnicę zerwania z „obrzy-
dliwym” przyzwyczajeniem. Czy jednak 
Jon będzie w stanie dotrzymać słowa?

Film jest zabawny, ale pod swo-
ją rozrywkową powłoką kryje sporo 
niegłupich przemyśleń. Jako jeden 
z niewielu o sprawach męsko-damskich 
opowiedział wprost i z zacięciem. Reży-
ser stara się odnaleźć klucz tajemnicy 
udanej relacji. 

Pewnie nie wiesz..
J  Film zarobił 39,5 miliona dolarów, 

kosztował 3 miliony.
J  Joseph Gordon-Levitt napisał rolę 

specjalnie dla Scarlett Johansson 
i był naprawdę szczęśliwy, gdy 
Johansson zgodziła się zagrać 
w filmie.

J  Joseph Gordon-Levitt rozważał 
zaangażowanie do tytułowej roli 
przyjaciela, Channinga Tatuma, 
zanim sam postanowił ją zagrać.

Don Jon
Nowa TV 

piątek 20.05
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Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta

Marzenia się 
spełniają

Tedi jest pracownikiem budowy, który od 
dziecka marzy o tym, by zostać archeologiem 
i legendarnym odkrywcą zaginionych skarbów. 
Pewnego dnia zostaje pomylony z prawdziwym 

profesorem archeologii, w wyniku czego jedzie 
do Ameryki Południowej, gdzie poznaje profe-
sora Lavrofa oraz jego odważną i piękną córkę 
Sarę. Razem wyruszają w pełną niebezpie-
czeństw podróż w poszukiwaniu zaginionego 
miasta Inków – Paititi. Wkrótce na ich drodze 
stanie narzeczony Sary – pracujący dla pewnej 
podejrzanej korporacji Max Mordon. 

Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta
Polsat sobota 8.25

Robot i Frank

Opiekun
Frank jest podstarzałym złodziejem, który coraz gorzej radzi 

sobie z życiem w pojedynkę. Zaniepokojone dzieci planują oddać 
go do domu starców. Pewnego dnia syn Franka wpada na inny po-
mysł. Postanawia kupić ojcu robota, który zostaje zaprogramowa-
ny tak, żeby kompleksowo zajmować się podopiecznym. Wkrótce 
między emerytowanym włamywaczem i jego nowym opiekunem 
rodzi się silna więź.

Robot i Frank
Nowa TV 

niedziela 19.30

Paddington

Z Peru  
do Londynu

Na stacji Paddington w Lon-
dynie państwo Brownowie 
znajdują misia. Zwierzak 
jest po wyczerpującej 
podróży z Peru, zo-
stała mu ostania ka-
napka z marmoladą. 
I perspektywa spę-
dzenia nocy w koszu 
na śmieci. Browno-
wie postanawiają 
zabrać zwierza-

ka do domu i pomóc w odnalezieniu Montgo-
mery'ego Clyde'a, na zaproszenie którego przy-
jechał do Anglii. 

Brownowie nadają misiowi imię Padding-
ton. W Londynie przeżywa mnóstwo przygód, 
powoduje też wielkie zamieszanie w domu, do-
prowadzając gospodarza do szału. 

Tymczasem o przybyciu mówią-
cego niedźwiadka dowiaduje się 

bezwzględna dyrektorka Mu-
zeum Historii Naturalnej, 

Millicent, która skupuje 
wypchane egzotyczne 
zwierzęta. Ich spotkanie 
jest nieuniknione.

Paddington
TVP Kultura 

niedziela 12.55

Klan urwisów powraca

Śpiewająca pomoc
Spanky, Alfalfa, Darla, Gryka i pies Petey to klan urwisów, 

których bazą jest domek na drzewie znajdujący się w pobliżu 
piekarni. Pewnego dnia dzieciaki dowiadują się, że właścicielce 
grozi bankructwo, a w miejscu piekarni ma powstać centrum 
handlowe. Chcąc pomóc starszej pani, podejmują się różnych 
zajęć – od mycia pupili sąsiadów po prowadzenie biznesu tak-
sówkowego. W końcu decydują się na występ w talent show, 
w którym jest do wygrania nagroda pieniężna. Będą śpiewać. 
Ich rywalem jest łobuz Waldo.

Klan urwisów powraca
TV6 sobota 8.00, niedziela 10.00
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Z nowym rokiem nowym krokiem, 
a właściwie nowym traktem w gmi-
nie Śniadowo, bo oddano do użytku 
wyremontowany odcinek drogi po-
wiatowej nr 1942 B przy drodze woje-
wódzkiej 677 w miejscowości Koziki.

-  Droga była budowana 24 
lata temu. Byłem wtedy wójtem 
gminy Śniadowo – wspominał 
starosta łomżyński Lech Sza-
błowski. - Nie było powiatów, 
a droga była wojewódzka. PKS 
zagroził wtedy przerwaniem ko-
munikacji na tej trasie ze względu 
na jej fatalny stan  i dzięki dotacji 
ówczesnego wojewody łomżyń-
skiego udało się tę drogę wtedy 
wyremontować. Miała szerokość 
3,5 m - dodał starosta. 

W ramach zakończonej 
właśnie inwestycji została do 
6 metrów poszerzona jezdnia 
i położona nowa nawierzch-
nia. Wyremontowana droga to 
przede wszystkim bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu. 

Wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego Marek Olbryś 
zapowiedział rewitalizację kolei 
Łomża  - Śniadowo - Białystok na 
czym skorzystają Koziki. Kolej-
na dobra wiadomość  dla miesz-
kańców gminy Śniadowo to ta, 

że   jeszcze w tym roku ruszy re-
mont drogi wojewódzkiej 677 od 
Konarzyc do końca Śniadowa. 
Droga ma być w dobrym standar-
dzie i ze ścieżką rowerową. 

- Dobra wiadomość dla 
mieszkańców Kozik, dlatego 
że planujemy rewitalizację ko-

lei między Łomżą, Śniadowem 
a Białymstokiem.i z drugiej stro-
ny Ostrołęką. Będzie przywró-
cony ruch pasażerski Łomża-
-Białystok i Łomża-Warszawa 
- powiedział    Marek Olbryś, wi-
cemarszałek województwa pod-
laskiego

Zakończona inwestycja dro-
gowa cieszy nie tylko bezpośred-
nich użytkowników.

- Droga była bardzo zdegra-
dowana. Wymagała remontu, 
stąd też wspólne działania z sa-
morządem powiatu łomżyńskie-
go. Uzyskała dofinansowanie 

z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg - powiedział Rafał 
Pstrągowski, wójt gminy Śnia-
dowo dziękując za inwestycję. 
-   W ramach współpracy z po-
wiatem łomżyńskim wsparliśmy 
to przedsięwzięcie kwotą 330 
tys. zł i dziś możemy się cieszyć 
z efektów przebudowy.  Potrzeb 
mamy jeszcze oczywiście sporo, 
niemniej jednak każdy przebu-
dowany odcinek drogi w gminie 
cieszy – nie krył zadowolenia Ra-
fał Pstrągowski, wójt gminy Śnia-
dowo. 

Droga kosztowała 1 mln 311 
tys. Dotacja z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg wyniosła 
660 tys., Gmina Śniadowo doło-
żyła 330 tys. a resztę wyłożył po-
wiat. Inwestycja jest przykładem 
dobrej współpracy rządu z samo-
rządami. 

Rządowy Fundusz Rozwo-
ju Dróg, pozwala samorządom 
budować i remontować dro-
gi lokalne. Uruchomienie tych 
programów otworzyło okres in-
tensywnej poprawy lokalnej in-
frastruktury drogowej. Powiat 
łomżyński w 2 edycjach otrzymał 
około 25 mln zł, za które udało 
się wykonać, około 50 km dróg.

Jest nowoczesny i bezpieczny – most 
na rzece Ełk w podgrajewskich Szyma-
nach oficjalnie przekazano do użytku 
w piątek, 14 stycznia. Wartość inwe-
stycji to blisko 4,2 mln zł. 

Celem przedsięwzięcia było 
przede wszystkim usprawnienie 
połączenia dróg krajowych nr 65 
i 61 oraz umożliwienie kierow-
com ominięcia, mocno obciążo-
nego ruchem, centrum Grajewa. 
Teraz część samochodów – ja-
dących np. do Białegostoku od 
strony Rajgrodu – będzie mogła 
swobodnie przejechać przez Szy-
many.

Powiat grajewski na reali-
zację przedsięwzięcia pozyskał 
dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wysokości 3,5 mln zł oraz uzy-
skał środki finansowe z Minister-
stwa Infrastruktury w wysokości 
blisko 580 tys. zł. Pozostałe kosz-
ty zostały pokryte w równej czę-
ści przez powiat grajewski i gmi-
nę Grajewo.

Starosta grajewski Waldemar 
Remfeld podkreślał, że lokalne 
samorządy na inwestycję wydały 
ze swoich budżetów stosunkowo 
niewiele – po około 52 tys. zł.

– To naprawdę cieszy, że uda-
ło nam się pozyskać wsparcie 

z budżetu państwa. To jest strate-
giczna inwestycja dla naszego po-
wiatu. Most jest dwupasmowy, 
wcześniej był jednokierunkowy. 
I co najważniejsze, do tego mo-
stu jest infrastruktura drogowa: 
chodniki po obu stronach i wy-

konane w miejscowości Szyma-
ny 200 metrów drogi asfaltowej 
– wymieniał.

Satysfakcji z zakończonej in-
westycji również nie krył wójt 
Grajewa Stanisław Szleter. Za-
znaczył, że most będzie służył 

mieszkańcom całego powiatu, 
choć – jak mówił – z pewnością 
przepustowość i nośność obiektu 
zwiększy ruch w Szymanach.

– My, jako zarządcy dróg po-
wiatowych i gminnych, zadbamy 
o organizację ruchu tak, aby to 

bezpieczeństwo zapewnić – za-
znaczył.

Dzięki przebudowie mo-
stu poprawił się też dojazd sa-
mochodów ciężarowych (bez 
ograniczeń tonażowych) do go-
spodarstw rolnych oraz przedsię-
biorstw produkcyjnych i handlo-
wych w Szymanach.

W uroczystości  oficjalne-
go oddania do użytku mostu 
w Szymanach uczestniczyli lokal-
ni samorządowcy, a także m.in. 
wicemarszałek województwa 
podlaskiego Marek Olbryś, rad-
na wojewódzka Wanda Miecz-
kowska i podlascy parlamenta-
rzyści: Kazimierz Gwiazdowski 
i Dariusz Piontkowski. 

– W miejsce zdegradowane-
go mostu powstał nowoczesny, 
wspaniały obiekt. To doskona-
ła obwodnica Grajewa, a jedno-
cześnie most, który łączy dwie 
drogi krajowe bardzo ważne dla 
województwa – mówił Marek 
Olbryś.

Wicemarszałek podkreślił, 
że przebudowa mostu w Szyma-
nach jest kolejnym przykładem 
znakomitej współpracy samorzą-
du z rządem.

– To również wpisuje się 
w plany infrastruktury drogowej 
samorządu województwa – do-
dał i przypomniał, że inwestycje 
drogowe są jednym z prioryte-
tów obecnego zarządu.

Trzyprzęsłowy most o stalo-
wo-żelbetonowej konstrukcji ma 
48,60 m długości i 9,66 m szero-
kości.

Most w Szymanach oficjalnie 
oddany do użytku

Kilometrowy odcinek drogi  
w Kozikach już po przebudowie
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Po raz pierwszy w historii gminy 
Zambrów jednostka Ochotniczych 
Straży Pożarnych (OSP) otrzymała na 
wyposażenie fabrycznie nowy wóz ra-
towniczo - gaśniczy. Pojazdem posłu-
giwać się będą druhowie ze Starego 
Laskowca. 

- To pierwszy taki przypadek 
w historii naszej gminy, że mo-
gliśmy zakupić dla OSP zupełnie 
nowy wóz. Wcale nie było o to 
łatwo. Prawie wszyscy starają się 
o nowe samochody, ale nam się 
udało dzięki współpracy wie-
lu instytucji, ludzi dobrej woli. 
Serdecznie wszystkim  dziękuję - 
mówił Jarosław Kos, wójt gminy 
Zambrów.

Jak dodał, jednostka w La-
skowcu należąca do Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśni-
czego (KSRG) spełnia ważną 
rolę ze względu na swoje poło-
żenie w pobliżu większego mia-
sta i przy ważnym szlaku komu-
nikacyjnym Zambrów - Wysokie 
Mazowieckie. Zakup wozu za 
blisko 1,1 miliona złotych stał 
się możliwy dzięki finansowemu 
"montażowi" z udziałem samo-

rządu gminy Zambrów, funduszy 
ochrony środowiska - narodowe-
go i wojewódzkiego, oraz dotacji 
ze Skarbu Państwa.  

- Dzięki przyjaciołom  udało 
się nam zrealizować ten ambitny 
cel – nie krył zadowolenia prezes 
OSP w Starym Laskowcu Zbi-
gniew Mioduszewski.

W uroczystości, która od-
była się w siedzibie Komendy 
Powiatowej PSP w Zambrowie 
udział wzięli m. in. senator ma-
rek Adam Komorowski (w stra-
żackim uniformie szefa struktur 
OSP w powiecie zambrowskim), 
poseł Stefan Krajewski, wicemar-
szałek województwa podlaskiego 

Marek Olbryś i radny Piotr Mo-
dzelewski, starszy brygadier Se-
bastian Zdanowicz, komendant 
wojewódzki PSP, który zapowie-
dział dalsze wspieranie w sprzęt 
gminy, która ma aż blisko 70 so-
łectw i 9 tysięcy mieszkańców, 
a odczytany został list od posła 
Jarosława Zielińskiego. Obecni 

byli także samorządowcy z po-
wiatu i przedstawiciele instytucji 
wspomagających straż.  

- Wiem, że samochód posłu-
ży długie lata w jednostce, która 
ma wiele obowiązków, ale wiem, 
że im podoła, bo ma bardzo do-
brze wyszkolonych strażaków - 
powiedział senator Marek Adam 
Komorowski dziękując sejmi-
kowi (sam był radnych przez 13 
lat), za wspieranie OSP.

- Zakup tego wozu jest do-
wodem na znakomitą współpra-
cę rządu i lokalnych samorzą-
dów. Chciałbym przypomnieć, 
że także samorząd województwa 
traktuje jednostki OSP jako nie-
zmiernie ważny element systemu 
bezpieczeństwa mieszkańców 
i co roku przeznacza duże kwoty, 
aby mogły uzupełniać wyposa-
żenie. W tym roku mamy ponad 
2 miliony złotych, a z praktyki 
wiem, że ta kwota zwykle bywa 
finalnie większa - tłumaczył wi-
cemarszałek Marek Olbryś, który 
w prezencie wręczył strażakom 
z Laskowca nowiutki wąż do ak-
cji gaśniczych.

Zachęcał również samorzą-
dowców i szefów jednostek OSP 
do uważnego śledzenia możli-
wości, jakie otworzy także przed 
tego typu organizacjami nowa 
perspektywa funduszy europej-
skich.

Swoją pracę w ubiegłym roku podsu-
mowali strażacy ochotnicy z gminy 
Nowogród. Na spotkanie do strażnicy 
w Jankowie-Skarbowie zaprosili m. 
in. Marka Olbrysia, wicemarszałka 
województwa podlaskiego i radnego 
sejmiku Piotra Modzelewskiego.

Jak poinformował prezes 
gminnego zarządu OSP Karol 
Babiel, w gminie Nowogród jest 
7 jednostek ochotniczych. Sku-
piają ponad 260 druhen i dru-
hów, z których 60 bierze udział 
w akcjach ratowniczych czy ga-
śniczych. Do Krajowego Systemu 
Ratowniczo -  Gaśniczego należą 
OSP w Nowogrodzie i Mątwicy. 
Te dwie miały zdecydowanie naj-
więcej pracy w 2021 roku. Wśród 
działań strażaków Karol Babiel 
wymienił także udział w akcjach 
związanych z pandemią, ćwicze-
niach wojskowych nad Narwią, 
działania charytatywne czy za-
bezpieczanie inscenizacji walk 
w obronie Nowogrodu z wrze-
śnia 1939 roku oraz imprez kul-
turalnych i sportowych.   

- Ochotnicze straże pożarne 
to "oczko w głowie" samorządu 
województwa. Nie tylko dlatego, 
że bronią życia, zdrowia i mienia 
mieszkańców małych miejsco-
wości, czyli tak naprawdę swo-
ich przyjaciół i sąsiadów. W ra-
zie nieszczęścia wchodzą do akcji 
najszybciej. Dla mnie jest jeszcze 
druga, niemniej ważna, rola stra-

ży. To "prawa ręka" samorządów, 
źródło inicjatyw oraz aktywności 
wszelkiego rodzaju. OSP i często 
towarzyszące im koła gospodyń, 
to unikalne zjawiska w Europie. 
Już w kilku krajach chcą się od 
nas uczyć - mówił wicemarszałek 
Marek Olbryś.

Marek Olbryś i Piotr Modze-
lewski obszernie również poin-
formowali uczestników spotkania 
o planowanych przez samorząd 
województwa inwestycjach dro-
gowych i kolejowych, zwłaszcza 
dotyczących subregionu łomżyń-
skiego. Kilka z nich, np. moderni-
zacja kolejnych dróg czy bezpiecz-
ne skrzyżowania będą realizowane 
także w gminie Nowogród. Wi-
cemarszałek "podpowiedział" sa-
morządowcom i strażakom z No-
wogrodu, aby zaangażowali się  
w pomysł budowy ścieżki rowero-
wej do Zbójnej oraz ewentualne-
go  reaktywowania kolejki wąsko-
torowej Łomża - Nowogród.   

Za życzliwość i skuteczną 
współpracę z samorządem woje-
wództwa dziękowali jego przed-
stawicielom burmistrz Jedwab-
nego Adam Niebrzydowski (tym 
razem w roli szefa struktur OSP 
w powiecie łomżyńskim), go-
spodarz - burmistrz Nowogro-
du Grzegorz Palka oraz kapi-

tan Jacek Bargielski, komendant 
miejski PSP w Łomży. Gość-
mi spotkania byli także druho-

wie z sąsiednich gmin Miastko-
wo i Zbójna. Przepyszną oprawę 
spotkania przygotowały "Janko-

wianki", czyli członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich, które służą 
także szeregach OSP.          

Nowy wóz strażacki  
w Starym Laskowcu

Strażackie spotkanie w gminie Nowogród
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Podsumowanie konkursu "Solidarność - 
droga do wolności" odbyło się w czwartek 
13 stycznia w siedzibie Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Łomży. 

Uroczystość w łomżyńskim CEN była 
podsumowaniem drugiej edycji konkursu 
"Solidarność - droga do wolności".

- Pomysł zrodził się w ubiegłym roku, 
gdy przypadała 40. rocznica powstania 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego "Solidarność". Podjęliśmy 
wówczas tę inicjatywę edukacyjną po to, 
by przypominać - szczególnie młodym 
ludziom - że Solidarność przyczyniła się 
do wielu przemian, jakie zaszły w Polsce, 
dzięki którym mamy dziś wolną Polskę - 
wyjaśniła Jolanta Chojnowska, przewod-
nicząca Komisji Międzyzakładowej Pra-
cowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
"Solidarność", oddział w Łomży.

Jak podkreśliła, już pierwsza edycja 
wzbudziła duże zainteresowanie młodzie-
ży szkół ponadpodstawowych z Łomży 
i powiatu łomżyńskiego. W drugiej zasko-
czeniem stał się wysoki poziom wiedzy 
i konieczne stało się znalezienie funduszy 
na więcej nagród, co nie okazało się trud-
ne. Stąd kontynuacja i rozpoczęcie przy-
gotowań do kolejnego konkursu. Praw-
dopodobnie adresowany będzie także do 
studentów. Jak też zapowiedziała Katarzy-
na Kowalewska, jedna z organizatorek, za-
gadnienia dotyczące historii i obecnej sy-

tuacji związku, będą rozszerzone o wątki 
regionalne.            

- To wspaniale, że jest takie zaintereso-
wanie. Ci młodzi ludzie już za chwilę we-
zmą odpowiedzialność za Polskę i nasze 
małe ojczyzny - powiedział starosta łom-
żyński Lech Marek Szabłowski.

Wśród fundatorów nagród był Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskie-
go, a laureatom wręczał je m. in. Marek Ol-
bryś, wicemarszałek województwa.     

- Solidarność to całe moje życie: 
w działalności związkowej, ale także w sfe-
rze wartości. Jestem wzruszony i napraw-
dę szczęśliwy widząc jak wielu młodych 
ludzi wzięło udział w konkursie. Mam 
nadzieję, że już pozostaną na tej drodze 
i przyjmą jako drogowskazy ideały i do-
świadczenia może najbardziej niezwykłe-
go zjawiska społecznego XX wieku - mó-
wił wicemarszałek Marek Olbryś, czyli 
współtwórca odradzającej się w 1989 roku 
łomżyńskiej Solidarności, której później 
był także przewodniczącym. Za szczegól-
nie symboliczne uznał, że miejscem pod-
sumowania konkursu o Solidarności była 
dawna siedziba Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Łomży.

- Ich już dawno tu nie ma, a są nauczy-
ciele, młodzież - podkreślał.  

Wśród gości wydarzenia był Andrzej 
Piegutkowski, przewodniczący Sek-
cji Oświaty Regionu Mazowsze NSZZ 
"Solidarność", do którego należy odział 
Łomża.  

 - Jak mówił ksiądz Jerzy: Solidarność 
jest w nas. To dobrze, że młode pokolenia 
chcą ją poznawać - powiedział.

Zanim wicemarszałek Marek Olbryś, 
starosta Lech Marek Szabłowski i wicesta-
rosta Maria Dziekońska i Andrzej Piegut-
kowski wręczyli laureatom nagrody, Kata-
rzyna Kowalewska przekazała zebranym 
treść listu wiceministra edukacji Dariusza 
Piontkowskiego. O Solidarności mówił 
Krzysztof Sychowicz z białostockiego IPN 
oraz PWSIiP w Łomży. Zaapelował o pa-
mięć. 

- To był ruch z udziałem 10 milionów 
Polaków, a nie tylko trzy czy cztery posta-
cie przywódców - powiedział.          

 Laureatką pierwszej nagrody została 
Urszula Filipkowska z I LO w Łomży.  

 - Historia to moje zainteresowania 
już od podstawówki, a udział w konkursie 
to  inicjatywa wychowawcy i mojej babci, 
która mnie wspiera, opowiada mi o tamtej 
trudnej i złożonej historii. Podczas przy-
gotowań szczególnie poruszył mnie trud 
ludzi, którzy kształtowali historię Polski. 
Działali wspólnie walcząc o wolność, god-
ność, pamięć - mówiła Urszula Filipkowska.      

Uczestnicy uroczystości chwilą ciszy 
uczcili pamięć zmarłego księdza Janusza 
Kubraka, duchowego opiekuna łomżyńskiej 
Solidarności. Na zakończenie Krzysztof Sy-
chowicz wręczył m. in. wicemarszałkowi 
Markowi Olbrysiowi, przedstawicielom 

Solidarności, samorządu powiatu, ale także 
Urszuli Filipkowskiej specjalny medal upa-
miętniający obchodzona niedawno tragicz-
ną, 40. rocznicę stanu wojennego.           

Laureaci
I nagroda - Urszula Filipkowska, I LO 

Łomża
II nagroda - Damian Patalan, ZSMiO 

nr 5 Łomża 
III nagroda - Kacper Zaczek, I LO 

Łomża 
IV nagroda - Krystian Zawalich, 

ZSEiO nr 6 Łomża
IV nagroda - Bruno Przybylski , I LO
wyróżnienia - Gabriela Tkacz, ZSWiO 

nr 7, Natalia Tokarzewska, ZSTiO nr 4, Ju-
lia Zagroba, ZSTiO nr 4 

Specjalne podziękowania za ufun-
dowanie nagród i pomoc w organizacji 
konkursu organizatorzy przekazali m. in. 
marszałkowi Arturowi Kosickiemu i wi-
cemarszałkowi Markowi Olbrysiowi, dy-
rektorowi Piotrowi Kardeli i Krzysztofo-
wi Sychowiczowi z IPN w Białymstoku,  
Andrzejowi Kropiwnickiemu, szefowi 
Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność", 
staroście Lechowi Markowi Szabłowskie-
mu i wicestaroście Marii Dziekońskiej, dy-
rektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Łomży Zbigniewowi Kossakowskiemu.

Łomża. Młodzież poznaje „Solidarność”

Relacja w Telewizji Narew i na www.narew.info

Od lewej laureatka 
pierwszej nagrody  

Urszula Filipkowska  
z I LO w Łomży  

i Krzysztof Sychowicz z IPN  
oddział w Białymstoku

Marek Olbryś  
wicemarszałek województwa podlaskiego
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RÓŻNE/SPRZEDAM

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, AL-
TANY, PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, 
POKRYCIE NA ŁAODZIE, TAPICER-
KA, SKÓRY, TRUDNE MATERIAŁY. 
KOLNO UL. SENATORSKA 2. TEL. 
698 947 100. 

Sprzedam widlak - udźwig do 1 
tony, wysokośc 1,6 m, silnik dwu-
cylindrowy chłodzony powietrzem. 
Stan dobry , cena do uzgodnienia. 
Tel. 796 371 614.

PROFESJONALNE USŁUGI OGROD-
NICZE. ŁOMŻAI OKOLICE. TEL. 536 
514 207.

Sprzedam las do wycięcia - olcha 
i świerk. Tel. 531 884 575.

1 stycznia 2022 roku zaginął 
oswojony ptak - sokół wędrowny 
(okolice szpitala w Łomży). Sokół 

posiada dwie obrączki, w tym 
jedna z numerem telefonu. 

Ostatnio był widziany przed 
Czerwonym Borem. Nagroda. 

Tel.  602 223 132.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele 
podłogowe i inne prace wykończe-
niowe. Tel. 791 538 893. 

Pomalują, poszpachlują. 
Tel. 503 969 530 

Tynki gipsowe agregatem, profesjo-
nalnie i z doświadczeniem. Tel. 511 
917 737 

Układanie kostki brukowej z mate-
riału własnego i powierzonego. Pro-
jekt GRATIS. Doświadczenie, szybko 
i solidnie. Tel. 602 520 783. 

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: po-
krycia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materia-
ły. Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. 
Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego: -młoty wyburze-
niowe i inne -zagęszczarki –rusz-
towania, 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: pod-
jazdy, tarasy, chodniki i schody. 
SOLIDNIE. Tel. 509 981  956. Usługi 
wykończeniowe solidnie i szybko - 
szpachlowanie i malowanie. Tel. 503 
969 530 

DOM

EDWAL: meble na zamówienie. Pro-
jekt 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 Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26A, Łom-
ża. Tel. 862 115 343, 696 884 735. 
Usługi w zakresie naprawy: TV, DVD 
VCR, KAMERY, LAPTOPY, MONITORY 
KOMPUTEROWE I INNE oraz montaż 
anten TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl 

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

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

Fotografia ślubna, portretowa i oko-
licznościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252. 

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

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

MOTORYZACJA 

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdze-
nie szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. 
Akacjowa 5. Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA 

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

MATRYMONIALNE

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

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 – Stary Rynek 13.  
Zapraszam
poniedziałek – piątek od 9.00 – 17.00. 
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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Zakończyła się VIII edycja ogólnopolskiego kon-
kursu na wspomnienia „W mieście, co było mi 
rajem…”, organizowanego przez Zarząd Główny 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i Pre-
zydenta Miasta Łomży. 

7 stycznia,  jury konkursu  w składzie: 
Ewa Sznajder (wieloletnia dziennikarka 
prasowa i telewizyjna, scenarzystka, obec-
nie dyrektor Muzeum Przyrody w Droz-
dowie), Karolina Skłodowska (znawczyni 
sztuki, recenzentka, współpracująca z re-
dakcją „Wiadomości Łomżyńskich”, kie-
rowniczka Galerii Sztuki Współczesnej 
w Łomży) i red. Wawrzyniec Kłosiński 

(wieloletni dziennikarz radiowy, praso-
wy i TV, redaktor naczelny „Wiadomości 
Łomżyńskich”, wiceprezes ZG TPZŁ), 
postanowiło ostatecznie rozstrzygnąć VIII 
edycję konkursu. 

Wyniki przedstawiają się następujący:
I nagroda ex aequo – Anna Maryjew-

ska, Solingen (Niemcy) za pracę „Terrae 
incognitae małej łomżynianki” (29/30 
pkt) i Dorota Sokołowska z Białegostoku 
za pracę „Moja miłość stoi w rozkroku” 
(29/30 pkt).

II nagroda ex aequo – Szymon Cwali-
na z Siemianowic Śląskich za pracę „Wspo-

mnienia” (24/30 pkt)   i Józef Kazimierz 
Puławski z Jednaczewa za pracę „Droga. 
Nie wszystko przykrył kurz czasu” 24/30 
pkt.

 III nagrody nie przyznano.
Jury postanowiło ponadto przyznać 

wyróżnienie Katarzynie Chojnowskiej za 
interesujący pomysł na stworzenie bajko-
wej opowieści o „Miasteczku – pudełecz-
ku”.

Jury zwraca uwagę na dość wysoki 
poziom prac nadesłanych na VIII edycję 
konkursu. Stwierdza, że konkurs spełnia 
swoją funkcję dokumentacyjną, przynosi 

nowe fakty z nieznanej dotąd historii mia-
sta i Ziemi Łomżyńskiej. 

- Warto go kontynuować, ponieważ 
jest to bardzo dobry sposób na zbiera-
nie wielu nieznanych dotąd, często bar-
dzo osobistych historii, składających się 
na przeszłość Małej Ojczyzny. Jury składa 
podziękowanie wszystkim, którzy dotych-
czas wzięli udział we wszystkich ośmiu 
edycjach konkursu i stworzyli unikalny 
zapis ludzkich przeżyć i wydarzeń. Wyra-
ża też uznanie organizatorowi – Towarzy-
stwu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oraz 
Prezydentowi Łomży za ufundowanie na-
gród laureatom – mówi Wawrzyniec Kło-
siński, członek jury.

O sposobie uhonorowania laureatów, 
ze względu na obostrzenia sanitarne, To-
warzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 
poinformuje ich w terminie późniejszym.

Organizowany od   2014 roku konkurs 
na wspomnienia ma charakter ogólnopol-
ski. Jego tytuł został zaczerpnięty z wier-
sza „Łomża”, napisanego przez mieszkającą 
w Piastowie łomżyniankę, Iwonę Krzep-
kowską-Bułat. Ma na celu przede wszystkim 
rejestrację często bardzo indywidualnych 
zapisów przeżyć i obserwacji związanych 
z naszym miastem i Ziemią Łomżyńską, 
składających się nierzadko na nieznane do-
tąd epizody z historii Małej Ojczyzny. Bar-
dzo często są to bardzo intymne zwierzenia 
ludzi, opisujące ich losy i osobiste związki 
z miastem lub regionem. Pokonkursowa 
biblioteka liczy już kilkadziesiąt unikato-
wych relacji. Większość jest publikowana 
w wydawnictwach ZG TPZŁ -  kwartalniku 
„Wiadomości Łomżyńskie” i roczniku „Zie-
mia Łomżyńska”. Można już nadsyłać prace 
na IX edycję konkursu „W mieście, co było 
mi rajem” – organizatorzy oczekują na tym 
razem do 15 grudnia 2022 roku.     

Wspomnienia o Łomży,  
co była rajem…  
konkurs rozstrzygnięty

Pan Ignacy
Rzeczą niełatwą jest próba za-

warcia w słowach wspomnienia 
o Panu Ignacym Jaworskim.  Od 
zawsze oprawiał obrazy, które 
malowałam i nigdy między nami 
nie było żadnego nieporozumie-
nia. Taki stan rzeczy miał trwać 
i trwać, do końca świata, który to 
miewa przeróżne konfiguracje.      

Dziś brak Pana Ignacego na-
zywam końcem pewnej rzeczy-
wistości, do jakiej przywykłam, 
z którą było mi dobrze. Jak się 
okazuje, nieustannie od chwili 
Jego odejścia w odczuwaniu bra-
ku nie jestem odosobniona. Wie-
lu moich kolegów i znajomych 
czuje to samo – zaskoczenie, żal, 
wręcz wyrwę w pejzażu naszego 
miasta. Zwłaszcza starzy klienci 
nie mogą się z tym faktem oswo-
ić. A każdy mówi o Nim jako 
o człowieku niezwykle dobrym, 
uczciwym, szlachetnym, praco-
witym, słownym.

„Znaliśmy Pana Ignacego 
przede wszystkim przez jego pra-
cownię” – mówił ks. biskup Ja-
nusz Stepnowski podczas mszy 
żałobnej, wspominając Jego pro-

fesjonalizm i podkreśla-
jąc cenną umiejętność 
doradzania przy wybo-
rze ramy stosownej do 
dzieła. 

Ks. Andrzej Popiel-
ski w kazaniu wspo-
mniał św. Ignacego 
i nakreślił cechy jakie 
przypisywane są no-
szącym imię Ignacy. 
Wszystkie wymienione 
przymioty w pełni zo-
brazowały mój wizeru-
nek Pana Ignacego. 

Pracownia oprawy 
obrazów na Rządowej 
zawsze tętniła życiem 
i sztuką. Obrazy wy-
pełniały powierzchnię 
ścian, a z sąsiedniego 
pomieszczenia docho-
dził zapach piłowanego 
drewna, rozmowy, śmiechy, cza-
sem snuł się dymek z papierosa. 
Częstymi gośćmi byli starzy, do-
brzy przyjaciela Pana Ignacego. 
Atmosferę tego miejsca, pełnego 
swoistej poetyki tworzyli dwaj fa-
chowcy. Pan Stanisław – dopóki 
zdrowie mu pozwalało – zawsze 
zgięty nad czynnością wymagają-
cą skupienia i precyzji, ale na po-

witanie przerywający pracę, życz-
liwy i cichy, emanujący dobrocią  
oraz  sam mistrz, Ignacy Jawor-
ski. Stanowili piękny duet, dopeł-
niając się w pracy i taką  pracow-
nię pamiętam najwyraźniej. 

Żona Pana Ignacego mówiła 
mi o wielkim wzruszeniu Pana 
Stanisława na wieść o ciężkim 
stanie przyjaciela: „Mój Ignaś ko-

chany…” – to brzmi tak 
przedwojennie i ciepło, 
w szczególności w rela-
cji pracownik – praco-
dawca.

Po sezonie letnim 
pracownia niekiedy 
zamieniała się w mię-
dzykontynentalny sa-
lon sztuki. Wracali lu-
dzie z wakacji i nieśli do 
oprawy obrazy, grafiki, 
tkaniny – pamiątki z da-
lekich stron. Wizytując 
warsztat Pana Ignacego 
zdobywało się pogląd na 
charakter sztuki zarów-
no straganowej, jak i ga-
leryjnej w Chinach czy 
Afryce, w obu Amery-
kach, Europie Zachod-
niej i Wschodniej. 

A dziś na Rządowej 
witryna pracowni ciemna. Głu-
cho na tej wysokości ulicy i smu-
tek przylepia się do człowieka.

TERESA ADAMOWSKA 

Nie sposób pogodzić się 
z myślą, że Pan Ignacy Jaworski 
już nigdy nie przywita nas na pro-
gu swego maleńkiego królestwa 
przy ul. Rządowej, gdzie przez 

lata oprawiał obrazy, grafiki, ry-
sunki, fotografie i dyplomy na-
dając im niepowtarzalny wygląd. 
Doskonale znał się na swojej pra-
cy i bardzo ją lubił. Był mistrzem 
w swoim zawodzie. Miał zmysł es-
tetyczny i ogromne doświadcze-
nie. Z równym zaangażowaniem 
i profesjonalizmem oprawiał pra-
ce uczniów liceum plastyczne-
go, jak dzieła uznanych twórców. 
Do każdego zlecenia podchodził 
indywidualnie. Serdeczny i po-
mocny, cierpliwie uczestniczył 
w doborze odpowiedniej ramy, 
koloru passe-partout czy rodza-
ju szkła, a potem łączył wszystko 
w piękną całość. Chętnie rozma-
wiał o sztuce. Dobrze znał lokal-
ne środowisko plastyczne i życz-
liwie sekundował poczynaniom 
artystów. Z przyjemnością słu-
chało się Jego opowieści na temat 
rarytasów artystycznych, które 
trafiały do oprawy.

Zapamiętamy Pana Jawor-
skiego jako przyjaznego ludziom, 
pracowitego i odpowiedzialnego 
człowieka. Niech pamięć o Nim 
trwa.

KAROLINA SKŁODOWSKA, 
 ANTONI MIECZKOWSKI, GRZEGORZ GWIZDON  

Z GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W ŁOMŻY
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Koszykarki reprezentujące Uczniow-
ski Klub Sportowy 4 Łomża są w świet-
nej formie, o czym świadczą ich pasma 
sukcesów. Rozegrały kolejny mecz 
w Mazowieckiej Lidze U14 i pokonały 
zawodniczki z MKS Pruszków 103: 48. 
Warto zaznaczyć, iż  ten mecz był ich 
piątą wygraną z rzędu. 

Podopieczne trenera Marcina 

Piotrowskiego oraz trenera Da-
niela Chojnowskiego jak dotąd 
pozostają niepokonane w roz-
grywkach ligowych. Trener dru-
żyny Marcin Piotrowski nie kryje 
swojej dumy. 

- Nasze dziewczęta rozgrywa-
ją genialne, widowiskowe mecze! 
Miło jest patrzeć, jak wykorzy-

stują wszelkie wskazówki prze-
kazywane im podczas treningów. 
Niewątpliwą zaletą koszykarek 
jest to, że są pewne swoich cięż-
ko wypracowanych umiejętno-
ści. Prowadzą mądrą i przemy-
ślaną grę. Są bardzo zgranym 
zespołem, co przekłada się na ich 
świetne wyniki. 

Skład drużyny:
Maja Sierzputowska
Oliwia Cwalina
Pola Balewska
Oliwia Dąbrowska
Wiktoria Chojnowska
Michalina Siedlanowska
Izabela Gleba
Hanna Faryna
Nikola Kozłowska
Maja Zysk
Dominika Kalska
Aleksandra Ruszczyk

Uczniowski Klub Sporto-
wy dziękuje za wsparcie ich 
inicjatyw: Prezydentowi Mia-
sta Łomży Panu Mariuszowi 
Chrzanowskiemu, Wiceprezy-
dentowi Miasta Łomży Panu 
Andrzejowi Stypułkowskiemu, 
Urzędowi Miasta Łomży, Panu 
Dyrektorowi Arturowi Ciborow-
skiemu za możliwość trenowania 
na sali gimnastycznej ZSTiO nr 4 
w Łomży. 

sport

Ferie zimowe 
na sportowo  

z MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Łomży przygotował ofertę spę-
dzenia czasu wolnego w okresie ferii 
zimowych. Zajęcia będą odbywały się 
na lodowisku "Biały Orlik" (ul. Katyń-
ska 3), w Parku Wodnym i sali zabaw 
MOSiRek (ul. Wyszyńskiego 15). Zapi-
sy prowadzone są w poszczególnych 
obiektach.

Do wyboru są dwa terminy 
pięciodniowych turnusów: od 24 
do 28 stycznia lub od 31 stycznia 
do 4 lutego.

"Ferie na Lodzie" przy ul. Ka-
tyńskiej 3 to propozycja dla ama-
torów łyżwiarstwa. W godzinach 
10.40-11.30 (II wejście) zajęcia 
prowadzone będą przez anima-
torów sportów zimowych. Obej-
mować one będą gry i zabawy na 

lodzie oraz naukę i doskonalenie 
jazdy na łyżwach. Koszt turnusu 
wynosi 100 zł.

W czasie  "Ferii na Wo-
dzie"  w godzinach 10.00-12.00 
lub 12.00-14.00 w Parku Wod-
nym przy ul. Wyszyńskiego 15 
odbywać się będą gry i zabawy 
w wodzie m.in.: wodne gry dru-
żynowe, zjazdy rurą na czas czy 
wyławianie skarbów. Koszt tur-
nusu wynosi 120 zł.

Oferta „Ferii Kreatywnych” to 
zajęcia plastyczne z animatorem 
MOSiR w Sali na I piętrze Parku 
Wodnego. Tutaj również można 
wybrać dogodne godziny: 9.00-
10.00 lub 11.00-12.00. Koszt jed-
nego turnusu to 40 zł.

Partnerem wydarzenia jest 
Fundacja Wsparcia Rozwoju 
Sportu Turystyki i Rekreacji. 
Szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie internetowej   
www.mosir.lomza.pl.

Kapitalne zwycięstwa koszykarek z UKS 4 Łomża 
w Mazowieckiej Lidze U14

Bardzo dobrze tegoroczny sezon halo-
wy rozpoczęli lekkoatleci Klubu Spor-
towego Prefbet-Sonarol. W swoim 
pierwszym starcie po zgrupowaniu 
w Spale łomżyńscy biegacze spraw-
dzili formę na mityngu w Toruniu. 

Wystartowali na 600 i 1000 metrów 
występując w głównych rolach. 

Jak relacjonuje Andrzej Ko-
rytkowski, prezes i szkolenio-
wiec klubu, juniorka Martyna 

Krawczyńska w biegu na 1000 
m zwyciężyła w swojej serii z no-
wym rekordem życiowym, a jej 
czas 2:54, 07 był drugim wyni-
kiem open całych zawodów na 
tym dystansie. Natomiast junior-
ka młodsza Wiktoria Grabow-
ska, także okazała się najlepsza 
w swoim biegu, a uzyskany wy-
nik 2:58,05 to drugi czas zawo-
dów w jej kategorii wiekowej. 
W biegu na 600 metrów najlep-
szym wśród juniorów okazał się 
Piotr Dąbrowski, a jego nowy re-
kord życiowy 1:21,88 w całych 
zawodach open dał trzecią lokatę. 

- Ciepłe słowa należą się Kon-
radowi Zaleskiemu, młodziko-
wi, który pomimo, że startował 
po raz pierwszy na takich du-
żych zawodach, może zaliczyć 
debiut do bardzo udanych po-
nieważ w swojej kategorii wywal-
czył drugą lokatę na 600 metrów 
z wynikiem 1:35,59 – informuje 
Andrzej Korytkowski. 

Kolejny z zawodników Pre-
fbet-Sonarol Olaf Piątkowski 
uzyskał na tym samym dystansie 
czas 1:37,54 sek. 

- Miejmy nadzieję, że kolej-
ne zawody będą również owocne 
w dobre wyniki – mówi Andrzej 
Korytkowski. 

Mocne wejście 
w nowy sezon lekkoatletyczny 
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DANIA  NA  WYNOS
ZADZWOŃ  I  ZAMÓW   
TEl.  512  113  853

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
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