
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
zatwierdził ustaloną przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o.  taryfę dla ciepła, 
na okres 12 miesięcy. Chociaż 
zakłada ona wzrost cen ciepła 
o ok. 6,49%, nie oznacza to jednak 
podwyżek dla mieszkańców. 

- Nowa taryfa dla ciepła ce-
lowo została przez nas zaplano-
wana w tym właśnie czasie, po 
to żeby wykorzystać uchwalone 
przez rząd obniżenie podatku 
VAT na miesiące od stycznia do 
marca za energię cieplną – infor-
muje prezes miejskiej spółki, Ra-
dosław Żegalski.

Oznacza to, że koszty ciepła 
przez te trzy kluczowe dla se-
zonu grzewczego miesiące (ok. 
45 % rocznej produkcji ener-
gii cieplnej) będą niższe niż 
w 2021 roku o 8,5%, co w kon-
sekwencji spowoduje, że dla 
mieszkańców Łomży w 2022 

roku utrzymają się na poziomie 
ubiegłorocznym. 

Inwestycje kołem napędowym
Utrzymanie na dotychcza-

sowym poziomie opłat za ciepło 
jest możliwe do zrealizowania 
dzięki podjętym kilka lat temu 
inwestycjach prowadzonym 
przez miejską spółkę. 

- Zdecydowanie się na pali-
wo biomasowe do produkcji cie-
pła zamiast węgla przynosi duże 
oszczędności. Wystarczy spojrzeć 
na cenę ciepła w taryfie dla Szpi-
tala Wojewódzkiego w Łomży, 
który to jako jedyny w MPEC-
-u jest obecnie zasilany w ciepło 
produkowane z gazu. Różnica 
w cenie sięga prawie 300%. Nale-
ży zauważyć, że gdyby nasza spół-
ka zdecydowała się na produkcję 
ciepła z gazu, to rachunki za cie-
pło obecnie byłoby kilkakrotnie 
wyższe – wyjaśnia Żegalski.

W MPEC-u w latach 2017-
2020 prowadzona była „Roz-

budowa Ciepłowni Miej-
skiej w Łomży o kocioł wodny 
o mocy 12,5 MW, z wykorzy-
staniem biomasy jako paliwa”. 
W 2020 roku rozpoczęły się 
prace przy zadaniu pn. „Rozbu-
dowa instalacji energetyczne-
go spalania paliw w Ciepłowni 
Miejskiej w Łomży o wysoko-
sprawny układ kogeneracyjny 
oparty o kocioł biomasowy”. 
Ich zakończenie planowane jest 
w drugiej połowie tego roku. 

Pieniądze zostały w portfelach 
mieszkańców

Zgodnie z przepisami prawa 
będzie to tzw. energia ze źródeł 
odnawialnych, a MPEC skorzy-
sta z 15-letnich dopłat Państwa 
do jej produkcji. 

- Ponadto tylko z tytułu sa-
mych opłat za CO2, od mo-
mentu zakończenia pierwszej 
inwestycji udało nam się za-
oszczędzić około 18 mln zł. To 
oznacza, że te pieniądze zostały 

w portfelach mieszkańców na-
szego miasta – podsumowuje 
prezes miejskiej spółki dodając, 

że jest to bardzo dobra wiado-
mość w kontekście ostatnich 
podwyżek prądu i gazu.
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ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ  
Piekarnia Piątnica, 
Stawiskowska 53b,  

kontakt w godz. 8–12 
 

tel. 86 219 13 34, 602 490 563, 
piekarnia.piatnica@op.pl

Mieszkańcy nie zapłacą drożej za ciepło

Radosław Żegalski 
prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej  
w Łomży

O zwalczaniu afrykańskiego pomoru 
świń (ASF) i sytuacji w rolnictwie 
w województwie podlaskim 
wojewoda Bohdan Paszkowski 
rozmawiał z wiceministrem 
rolnictwa i rozwoju wsi Lechem 
Kołakowskim - pełnomocnikiem 
rządu do spraw działań związanych 
z wystąpieniem ASF na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
a także posłem z województwa 
podlaskiego..

Spotkanie wojewody podla-
skiego Bohdana Paszkowskie-
go oraz wiceministra rolnictwa 
i rozwoju wsi Lecha Kołakow-
skiego było okazją do podsu-
mowania dotychczasowych 
działań w zakresie zwalczenia 
epidemii afrykańskiego pomo-
ru świń w regionie oraz omó-

wienia konieczności kolejnych 
działań w tym zakresie.

Pierwszy przypadek ASF 
w województwie podlaskim zo-
stał wykryty w 2014 roku – był 
to jednocześnie pierwszy przy-
padek tej choroby na teryto-
rium RP. Od tego czasu w regio-
nie wykazano 749 ognisk ASF 

u dzików oraz 38 u świń. 
W związku z tym powiatowy 
lekarz weterynarii w Sokółce 
wdrożył szereg działań, aby ASF 
jak najskuteczniej zwalczyć. Za-
kazy i nakazy dotyczyły m.in. 
uboju świń na własny użytek, 
określono obszary objęte ogra-
niczeniami, na których obowią-

zywały zasady m.in. utrzymy-
wania świń w gospodarstwie 
w sposób wykluczający kon-
takt z wolno żyjącymi dzikami, 
sporządzenia i aktualizacji spi-
su posiadanych świń, wyłożenia 
mat dezynfekcyjnych czy zakaz 
organizowania targów, wystaw, 
pokazów z udziałem świń.

Wdrożenie tych środków 
przyczyniło się do relatyw-
nie niskiej skali epidemii ASF 
w populacji świń. Najwięcej 
ognisk ASF u świń w woje-
wództwie podlaskim wykryto 
w 2017 roku – 16, a w kolej-
nych latach były to pojedyncze 
ogniska (w 2020 r. - 0, w 2021r. 
– 1, w 2022 r. – 0).

Obecnie hodowcy świń są 
zobligowani do przestrzega-
nia zasad bioasekuracji okre-
ślonych w rozporządzeniu 
ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. 
w sprawie środków podejmo-
wanych w związku z wystąpie-
niem afrykańskiego pomoru 
świń.

– Państwo Polskie, jego or-
gany, rząd i Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi zapewnia 
bezpieczeństwo żywnościowe 
Polaków. 

Obrona produkcji żywności jest jednym z najważniejszych zadań rządu  
– mówi Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski

Dokończenie na str. 4



W Szpitalu Wojewódzkim im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
pacjenci, którzy przeszli COVID-19 
będą mogli skorzystać ze specjali-
stycznej rehabilitacji. Inicjatorem 
projektu jest Samorząd Wojewódz-
twa Podlaskiego. Szpital wojewódzki 
w Łomży jest jednym z ośmiu placó-
wek biorących udział w projekcie. 

Ze specjalistycznej rehabili-
tacji po przebytej chorobie Co-
vid-19 skorzystają także pacjen-
ci szpitala w Grajewie, Hajnówce, 
Dąbrowie Białostockiej, Łapach, 
ośrodka rehabilitacji w Suwałkach, 
szpitala wojewódzkiego w Białym-
stoku oraz USK w Białymstoku. Na 
to przedsięwzięcie przewidziano 5 
mln zł z funduszy europejskich, za 
które placówki kupią sprzęt i apa-
raturę do rehabilitacji.

– Choć jesteśmy w trakcie 
piątej fali pandemii, zarząd wo-
jewództwa już teraz myśli, co bę-
dziemy robić potem. Mieszkańcy 
potrzebują takich działań, chcą 
czuć się bezpiecznie – stwierdził 
marszałek Artur Kosicki. – Re-
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Rehabilitacja po przebytej 
chorobie COVID-19 w Szpitalu 

Wojewódzkim w Łomży 

Narzeczeni  
u Świętego Walentego.  

Walentynkowy  
żar ognia 

W walentynki restauracje i kina pękają w szwach. 
Kupujemy wtedy kolorowe kartki, obdarowujemy się 
kwiatami, słodyczami, upominkami, świętujemy we 
dwoje… Natomiast walentynki to też dobra okazja by 
prosić Boga o łaskę czystej i pięknej miłości, o  błogo-
sławieństwo. W związku z tym, po raz kolejny Duszpa-
sterstwo Rodzin i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
wraz z Siostrami Benedyktynkami, zapraszają wszyst-
kich zakochanych czy myślących o miłości na Mszę św. 
do Opactwa pw. Trójcy Przenajświętszej w Łomży.

„Żar ognia – zakochani u św. Walentego” to 
myśl przewodnia spotkania! Wszyscy obecni 
będą modlić się wspólnie przez wstawiennictwo 
św. Walentego za tych i z tymi, których połączy-
ła wspólna droga, a na niej uczucie i pragnienie 
budowania małżeństwa. Pismo święte mówi 
o miłości jako żarze ognia. Ten symbol zawiera 
bogate przesłanie: miłość ogrzewa, rozświetla, 
rozpala, jednoczy i wskazuje na Boga, jako je-
dyną Miłość która płonie. Wszyscy zakochani, 
narzeczeni, jak i małżonkowie, są przez Boga za-
proszeni do odkrywania tego żaru w swoich ser-
cach.

Msza św. zostanie odprawiona w Koście-
le Panien Benedyktynek w Łomży przy ulicy 
Dwornej 32, w niedzielę 13 lutego br., o godzinie 
17:00. Podczas Mszy św. małżonkowie odnowią 
swoje śluby a narzeczeni zostaną pobłogosławie-
ni i otrzymają egzemplarz Pisma Św. Natomiast 
wszyscy uczestnicy Mszy św. i spotkania otrzy-
mają od Panien Benedyktynek "walentynkę zza 
krat", do której to kraty będzie można podejść.

Zapraszamy wszystkich: zakochanych, na-
rzeczonych, małżonków i tych, którzy ciągle 
szukają miłości. Wszyscy jesteśmy zobowiązani 
do modlitwy o swoje i innych szczęście! A Pa-
tron zakochanych, św. Walenty, wiele może w tej 
kwestii wyprosić u Boga! W Opactwie znajdu-
ją się relikwie Świętego, które trafiły do Panien 
Benedyktynek ponad 30 lat temu. Przywiózł je 
ksiądz ze zniszczonego kościoła w byłym Związ-
ku Radzieckim. Siostry otoczyły relikwie kultem 
i umieściły je pod obrazem Świętego, któremu 
wybudowały boczny ołtarz. W niedługim czasie 
Kościół stał się miejscem modlitwy wszystkich 
Łomżyniaków, którzy proszą Boga przez wsta-
wiennictwo św. Walentego o dobrego małżonka 
i udane małżeństwo. Biskup Walenty zakocha-
nymi opiekuje się już od 1496 roku, kiedy patro-
nem miłości ustanowił go papież Aleksander VI. 

 
Modlitwa do Świętego Walentego 
Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kocha-
ją, Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś 
i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który 
- dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości - zwycię-
żyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmier-
ci, wysłuchaj naszą modlitwę: W obliczu rozdarć 
i podziałów w świecie, daj nam zawsze kochać 
miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród 
ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech 
ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą nam 
przezwyciężać życiowe przeszkody. Prosimy Cię, 
wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem 
wszelkiej miłości i wszelkiego piękna, i który żyje 
i króluje na wieki wieków.  Amen.

habilitacja będzie prowadzona w różnych 
szpitalach, zarządzanych przez powiaty, 
skarb państwa czy województwo. Są one 
usytuowane w różnych częściach woje-
wództwa, aby ta opieka była komplekso-
wa i mógł z niej skorzystać każdy miesz-
kaniec Podlaskiego – dodał.

Pieniądze na rehabilitację pocovido-
wą będą pochodzić z dodatkowych 14 
mln euro, jakie Województwo Podlaskie 
otrzymało z Komisji Europejskiej (KE) 
w ramach React-EU (Recovery Assistan-
ce for Cohesion and the Territories of 
Europe). To nowy mechanizm pomo-
cowy KE, będący odpowiedzią na kry-
zys wywołany pandemią. Pieniądze z tej 
puli mogą zostać wykorzystane m.in. na 
wsparcie ochrony zdrowia. Dotacja zosta-
nie przyznana po rozpatrzeniu wniosku, 
który przygotował Departament Zdrowia 
w urzędzie marszałkowskim.

– Jesteśmy w trakcie kolejnej od-
słony pandemii koronawirusa. Dba-
my oczywiście o chorych, ale musimy 
również zadbać o tych, co już przeszli 

tę chorobę i nadal odczuwają jej skutki, 
mają powikłania, dolegliwości – powie-
dział Marek Malinowski, odpowiedzial-
ny w zarządzie województwa m.in. za 
sektor zdrowia.

Będzie to pierwszy w województwie i je-
den z kilku w Polsce kompleksowych projek-
tów, które mają na celu pomoc osobom, wy-
magającym rehabilitacji po COVID-19.

Rehabilitację pocovidową mają poprowadzić:
• Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Graje-
wie,
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
• Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Łomży,
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Hajnówce,
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Dąbrowie Białostockiej,
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Łapach,
• Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. 
Śniadeckiego w Białymstoku.



3aktualności

Nabór aplikacji do drugiej edycji pro-
gramu Polski Ład był głównym te-
matem spotkania zorganizowanego 
przez senatora Marka Adama Komo-
rowskiego i starostę łomżyńskiego 
Lecha Marka Szabłowskiego w środę 
2 lutego w Starostwie Powiatowym 
w Łomży. O związanych z drugą edycją 
zamierzeniach samorządu wojewódz-
twa poinformował uczestników Ma-
rek Olbryś, wicemarszałek wojewódz-
twa, a udział w spotkaniu wziął także 
radny sejmiku Piotr Modzelewski.

Jak podkreślił wicemarszałek 
Marek Olbryś, w pierwszej edy-
cji Polskiego Ładu priorytetem 
były inwestycje infrastruktural-
ne w Białymstoku i Białostoc-
kim Obszarze Funkcjonalnym. 
W drugiej skorzysta przede 
wszystkim subregion łomżyński.   

- Największym zadaniem bę-
dzie modernizacja drogi Łom-
ża - Śniadowa. Pozostałe dwa 
dotyczą drogi między Piątnica 
a Osowcem. Powstanie na niej 
mini obwodnica Jedwabnego 
oraz dokończona będzie prze-
budowa drogi w Klimaszewnicy 
w powiecie grajewskim. Koszt 
tych trzech inwestycji powinien 
zamknąć się w granicach 60 - 70 
milionów złotych - poinformo-
wał wicemarszałek Marek Ol-
bryś. 

Jak dodał, w trzeciej edycji 
Polskiego Ładu przyjdzie ko-
lej na Suwalszczyznę, a w kolej-
nej na południowo - wschodnią 
część województwa.   

- Kiedy nasze plany dotyczące 
infrastruktury komunikacyjnej 
z tego i innych źródeł finansowa-
nia zostaną zrealizowane, znaj-
dziemy się w zupełnie innym niż 
obecnie miejscu na mapie Unii 
Europejskiej - podsumował wi-
cemarszałek Marek Olbryś.

Omówił także inne zamierze-
nia drogowe w subregionie łom-
żyńskim, wśród których znajduje 
się np. ścieżka rowerowa między 
Nowogrodem a Zbójną   

Jak przypomniał senator Ma-
rek Komorowski, 15 lutego upły-
wa termin aplikowania o fundu-
sze z drugiej edycji Polskiego 
Ładu.  

- To ogromna szansa rozwoju 
dla samorządów. Przede wszyst-
kim w dziedzinie, która ma wie-
loletnie zaniedbania, czyli in-

frastruktury drogowej, ale także 
w kwestiach np. obiektów oświato-
wych, odnawialnych źródeł energii 
czy cyfryzacji - powiedział senator 
Marek Adam Komorowski. 

Uczestnikami spotkania 
w łomżyńskim starostwie byli 
przedstawiciele niemal wszyst-
kich gmin powiatu.  

- Koncentrujemy się jak 
zwykle na inwestycjach drogo-
wych i na infrastrukturze oko-
łodrogowej. Chcielibyśmy np. 
zakupić maszyny i sprzęt na po-
trzeby Powiatowego Zarządu 
Dróg. Ten obecnie używany ma 
już swoje lata i często ulega awa-
riom. Mamy coraz lepsze drogi 
i ich użytkownicy domagają się, 
by były odpowiednio utrzymy-
wane zimą i latem - mówił sta-
rosta Lech Marek Szabłowski. 

Zapowiedział również m. in. 
aplikacje wynikające z uzgod-
nień w Związku Powiatów Wo-

jewództwa Podlaskiego (nale-
żą do nieco wszystkie oprócz 
grodzkich, czyli Białegostoku, 
Łomży i Suwałk).

Radny Piotr Modzelewski 
wskazywał m. in. na środki, któ-
re mogą trafić na terany pope-
geerowskie. Główną obawą sa-
morządowców, którą wyraził 
przedstawiciel Wizny, jest sytu-
acja na rynku budowlanym. Kosz-
ty inwestycji zaczęły lawinowo ro-
snąć i gmin może nie być stać na 
realizację zaplanowanych zadań. 

Przedstawiciele łomżyńskich 
gmin i powiatu zwrócili się tak-
że do senatora Marka Adama 
Komorowskiego i wicemarszał-
ka Marka Olbrysia o pomoc 
w zabiegach o utrzymanie statu-
su drogi krajowej dla obecnej DK 
61 między Łomżą a Ostrołęką, 
gdy powstanie ekspresowa S61 
Via Baltica.              

Subregion łomżyński w drugiej edycji Polskiego Ładu 

Od lewej Lech Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego, Marek Komorowski, senator RP i Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego

Piotr Modzelewski, radny województwa podlaskiego i Grzegorz Palka, burmistrz 
Nowogrodu

Ogromny dramat przeżywa na zimo-
wych igrzyskach olimpijskich w Peki-
nie Natalia Maliszewska. Reprezen-
tantka klubu Juvenia Białystok to 
jedna z z najlepszych na świecie spe-
cjalistek w łyżwiarskich wyścigach 
na krótkim torze (short track) na 500 
metrów. Ale olimpijskie zmagania na 
tym dystansie musiała oglądać w te-
lewizji, ponieważ testy potwierdziły 
w jej organizmie obecność koronawi-
rusa COVID-19 i nie została dopuszczo-
na do startu.

Sprawa budziła i budzi wiele 
kontrowersji i wątpliwości. Sama 
Natalia Maliszewska zamieści-
ła w swoich mediach społeczno-
ściowych taki emocjonalny wpis: 
""Testy pozytywne, negatywne, 
testy bliskie wyjścia z izolacji, na-
gle testy pozytywne z wynikami, 
które kwalifikują mnie do leżenia 
w szpitalu pod respiratorem. Póź-
niej znów dobre wyniki i szansa 

na warunkowe zwolnienie. Póź-
niej totalna klapa. Brak możliwo-
ści... nadzieja umarła".

Zawodniczka otrzymała 
ogromne wsparcie koleżanek 
i kolegów z reprezentacji Pol-
ski (w tym od siostry Patrycji, 
która bez powodzenia walczyła 
na 500 metrów), działaczy pol-
skiej ekipy, kibiców. Przeżyła to 
jednak bardzo boleśnie. "W nic 
już nie wierzę. W żadne testy. 
W żadne igrzyska. Jest to dla 
mnie jeden wielki ŻART. Mam 
nadzieje, że ten, kto tym steru-
je, nieźle się przy tym bawi. Mój 
mózg i serce więcej już nie znie-
sie" - napisała.

Ostatecznie Natalia Mali-
szewska nie wzięła udziału w wal-
ce o medale na 500 metrów. Być 
może będzie miała szansę wystar-
tować  na 1000 m i w sztafecie, ale 
tam nie należy do czołówki świa-

towej. Mamy jednak nadzieję, że 
igrzyska się dla niej jeszcze nie 
skończyły i poradzi sobie z burzą 
emocjonalną.

Natalia Maliszewska była 
(wierzymy, że nadal jest) jedną 
z nielicznych polskich nadziei na 
medal na  igrzyskach w Pekinie. 
Jest także jedną z nielicznych re-
prezentantek województwa pod-
laskiego w zimowej odsłonie naj-
większego sportowego święta, 
jakim jest rywalizacja olimpijska. 
Ale nie jest też jedyną. W Chi-
nach są także inni białostoccy 
specjaliści short tracku z Juvenii: 
Patrycja Maliszewska, Gabrie-
la Topolska, Łukasz Kuczyński 
i Michał Niewiński.

Trzymamy za nich kciuki, jak 
i za całą reprezentację Polski, któ-
ra na razie cieszy się z brązowe-
go medalu Dawida Kubackiego 
w skokach narciarskich. 

Igrzyska z dramatem 
Natalii Maliszewskiej
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- To był rok wyzwań i niesienia pomocy innym 
w różnych trudnych sytuacjach - uważa Piotr 
Mierzejewski, prezes Ochotniczej Straży Pożar-
nej w podłomżyńskich Konarzycach. Druhowie 
podsumowali 2021 rok, a wśród gości, którzy 
pospieszyli z podziękowaniami za ich służbę 
był Marek Olbryś, wicemarszałek województwa 
podlaskiego.

- Chcemy, jako władze województwa, 
być możliwie często na podobnych spo-
tkaniach, aby dowiedzieć się u źródła jakie 
są potrzeby OSP. Jesteśmy cały czas goto-
wi do wspierania ich służby. W imieniu na-
szego regionalnego parlamentu chcę wam 
podziękować za dbanie o dobro wspólne 
mieszkańców - mówił wicemarszałek Ma-
rek Olbryś, który w podarunku przekazał 
druhom nowiutki wąż strażacki. 

Przypomniał też, że samorząd woje-
wództwa zdecydował o utrzymaniu na ten 
rok kwoty 2 milionów złotych jako dofi-
nansowania dla jednostek OSP, a na wnio-
ski urząd marszałkowski oczekuje w lu-
tym.      

Konarzyce to jednostka z dobrym 
sprzętem i dobrze wyszkolonymi stra-
żakami w ważnej i dużej miejscowo-
ści, tuż obok Łomży, czyli czasem też 

z zadaniami "miejskimi" - podkreśla-
li uczestnicy spotkania. W minionym 
roku druhowie wyjeżdżali do akcji 

ponad 60 razy. Wychwalał ich przede 
wszystkim Piotr Kłys, wójt gminy 
Łomża, też strażak ochotnik.

- Mamy w gminie 8 jednostek OSP, 
w tym 4 w Krajowym Systemie Ratowni-
czo - Gaśniczym. Konarzyce są wśród tych 
najlepiej ocenianych - stwierdził wójt.

Podziękowań i pochwał nie szczędzili tak-
że szefowie Komendy Miejskiej PSP w Łomży.          

- Zawsze liczymy na druhów i nie za-
wodzimy się. Dzięki nim lepiej możemy 
wypełniać swoje obowiązki - podkreślał 
komendant Jacek Bargielski.

Podsumowaniu pracy strażaków z Ko-
narzyc towarzyszyło także przedstawienie 
planów na 2022 rok. Jak poinformował pre-
zes Piotr Mierzejewski, będą brali udział 
w kilku ćwiczeniach na większą skalę, 
w tym poszukiwawczych i związanych z ak-
cjami na wodzie. Chcieliby także postarać 
się  o odpowiednie uzupełnienia sprzętowe, 
m. in. dron i kamerę oraz sonar do łodzi.

Gośćmi OSP w Konarzycach na uro-
czystym spotkaniu obok wicemarszał-
ka Marka Olbrysia byli m. in. także po-
seł Jarosław Zieliński, który podkreślał 
rolę OSP w systemie bezpieczeństwa we-
wnętrznego kraju, prezes powiatowych 
struktur OSP Adam Niebrzydowski (bur-
mistrz Jedwabnego), diecezjalny kapelan 
strażaków ksiądz Jarosław Świderek, sa-
morządowcy gminy Łomża.

W kalendarz ważnych wydarzeń 
w gminie Mały Płock już po raz 
drugi wpisał się karnawałowy 
bal charytatywny organizowany 
przez społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Kochanowskie-
go w Małym Płocku. Tym razem 
udział w wydarzeniu wziął wice-
marszałek województwa podla-
skiego Marek Olbryś z małżonką 
Bogumiłą. Na kiermasz, który 
towarzyszył balowi, wicemarsza-
łek przekazał prace plastyczne 
od samorządu województwa.     

- Należy uszanować tego 
rodzaju lokalne inicjatywy, 
bo wynikają z potrzeb miesz-
kańców. Oczywiście chodzi 
tu o rozrywkę, ale taką, któ-
rej przyświeca szczytny cel. 
Cieszę się, że mogłem po-
móc w gromadzeniu fundu-
szy - powiedział wicemarszałek 
Marek Olbryś.  

Pieniądze za wstęp na bal 
i inne uzyskane wpływy, w tym 
dochód ze sprzedaży "marszał-
kowskich" prac plastycznych i po-
zostałych fantów zgromadzonych 
na Kiermaszu Wielkanocnym, 
będą w dyspozycji szkoły. 

- Przeznaczymy je na potrze-
by dzieci: ich bezpieczeństwo 
i na pomoce dydaktyczne - wy-
jaśniła Edyta Cwalina, dyrektor 
szkoły w Małym Płocku. 

Jak poinformowała, jedną 
z ważniejszych potrzeb związa-
nych z bezpieczeństwem jest bu-
dowa bramy wjazdowej na po-
sesję i progu zwalniającego na 
drodze wewnętrznej. Były już 
bowiem przypadki nocnych, nie-
proszonych gości na terenach 
wokół szkoły oraz nieostrożnej 
jazdy drogą, którą codziennie po-
konuje przeszło 250 dzieci.      

- Dziękuję wszystkim, którzy 
wsparli tę inicjatywę, a - muszę 
przyznać - że zainteresowanie 

balami w pierwszej i drugiej edy-
cji okazało się nadspodziewanie 
duże - powiedział Józef Dymer-
ski, wójt Małego Płocka.  

Idea balu charytatywnego na 
potrzeby szkoły zrodziła się trzy 
lata temu w Radzie Rodziców. Jej 
przewodniczący, Paweł Stefań-
czuk, cieszy się, że nawet w trud-
nych, pandemicznych czasach 
udaje się ją kontynuować i ma 
nadzieję, że już na stałe karnawa-
łowy bal wejdzie do gminnej tra-
dycji.      

Bal w Małym Płocku. 
Skorzysta szkoła 

Trudny rok i nowe zadania. Strażackie podsumowania w Konarzycach

Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego i Piotr Mierzejewski, prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Konarzycach

Elementem tych działań jest 
przeciwdziałanie ASF, którego 
skutkiem jest utrata znacznej 
części pogłowia trzody chlew-
nej. Głównym wektorem roz-
przestrzeniania tej choroby za-
kaźnej jest duża populacja dzika. 
Podejmujemy efektywne działa-
nia mające na celu depopulacje 
stad dzików oraz wprowadzamy 
zadania związane z bioasekura-
cją (ochroną trzody w budyn-
kach inwentarskich). W resor-
cie rolnictwa głównym orężem  
w walce z ASF jest Inspek-
cja Weterynaryjna, której 
chcę bardzo podziękować 
za ich działania, trud w wal-
ce z ASF – tłumaczy wicemi-
nister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Lech Antoni Kołakowski,  
i dodaje, że obrona polskiego 
rolnictwa, produkcji żywności 
jest jednym z najważniejszych 
zadań Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. - Przygoto-
wuję nowy program odbudo-
wy pogłowia trzody chlewnej.  
W ciągu kilku miesięcy przed-
stawione zostaną jego efekty. To 
Polska ma być eksporterem pro-
siąt i producentem wieprzowi-

ny na rynek krajowy i eksport. 
Spotkanie z Panem wojewodą 
miało na celu wsparcie działań 
administracji rządowej na tere-
nie województwa podlaskiego. 
Jest to kluczowe województwo 
w produkcji rolniczej, dlatego 
też osobiście wspieram te dzia-
łania – przekonuje Lech Antoni 
Kołakowski. 

Na terenie województwa 
podlaskiego realizowany jest 
również odstrzał sanitarny dzi-
ków, na podstawie rozporządze-
nia wojewody, w ramach którego 
od stycznia 2021 r. do 31 stycznia 
2022 r. odstrzelono 3328 dzików. 
Najnowsze rozporządzenie wo-
jewody z dnia 18 stycznia 2022 
r. nakazuje przeprowadzenie od-
strzału sanitarnego kolejnych 
937 dzików do 30 kwietnia 2022 
r. Z takim wnioskiem do wojewo-
dy wystąpił podlaski wojewódzki 
lekarz weterynarii, co wynikało 
z ciągłego zagrożenia wystąpie-
nia ASF w regionie. Nie bez zna-
czenia był fakt obecności wirusa 
w środowisku, o czym świadczą 
wciąż pojawiające się wyniki do-
datnie badań dzików odstrzelo-
nych i znalezionych padłych.

Obrona produkcji żywności jest 
jednym z najważniejszych zadań 

rządu – mówi Wiceminister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Lech Antoni Kołakowski
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To kolejny etap niezbędnych prac, aby po 22 
latach możliwe były podróże pociągiem linią 
Ostrołęka – Chorzele. Inwestycję o wartości 347 
mln złotych prowadzą PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A. 

Zakończono nasuwanie nowego mo-
stu kolejowego nad Narwią w Ostrołęce. 
To największy obiekt na około 60 km li-
nii Ostrołęka – Chorzele. Przeprawa ma 
245 metrów długości. Kratownicowa sta-
lowa konstrukcja waży 940 ton. Przesuwa-
nie mostu na przygotowane podpory za-
jęło 21 dni. Wykonawca rozpocznie teraz 
montaż torów na nowej przeprawie. Stary, 
zdemontowany wcześniej most, składał się 
z trzech łukowych przęseł.

Obecnie na linii przebudowywane są 
perony. Wykonawca układa nowe tory. 
Nowoczesne komputerowe urządzenia 
sterowania ruchem kolejowym zastępują 
stary sprzęt. Na stacji Ostrołęka budowa-
ne jest lokalne centrum sterowania (LCS).

Standard obsługi podróżnych poprawi 
się na 9 stacjach i przystankach w: Ostro-
łęce, Grabowie, Nowej Wsi, Zabielu Wiel-
kim, Jastrząbce, Parciakach, Olszewce, 
Raszujce, Chorzelach. Na peronach będą 
nowe wiaty i ławki. Przewidziano jasne 
oświetlenie oraz gabloty informacyjne 
i czytelne oznakowanie. Osoby o ograni-
czonej możliwości poruszania się będą 
miały ułatwione podróże, gdyż wszystkie 
perony będą odpowiednio przygotowane, 
m.in. zastosowane zostaną linie naprowa-

dzające ułatwią drogę osobom niewido-
mym i słabowidzącym.

Po zakończeniu prac na linii pociągi 
będą mogły jeździć z prędkością 120 km/h. 
W ramach inwestycji, poza mostem nad 
Narwią, przebudowanych zostanie także 
19 mniejszych obiektów, w tym 5 mostów 
i 14 przepustów. Inwestycja uwzględnia po-
trzeby środowiskowe – przygotowane będą 
4 przejścia dla małych zwierząt.

W połowie 2023 roku możliwe bę-
dzie przywrócenie połączeń pomiędzy 
Ostrołęką a Chorzelami. Ostatni po-
ciąg na tej linii pojechał w czerwcu 2001 
roku. Średnia prędkość na linii wynosi-
ła 35 km/h, a podróż zajmowała około 
godziny i 40 minut. Po zakończeniu mo-
dernizacji, linia będzie dostosowana do 
prędkości 120 km/h (80 km/h dla po-
ciągów towarowych). Czas przejazdu 

z Ostrołęki do Chorzeli przewidywany 
jest na około 50 minut dla pociągów re-
gionalnych.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej 
nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele” 
ma wartość około 347 mln zł i ubiega się 
o częściowe finansowanie ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego na lata 2014 
– 2020. 

Blisko półtorakilometrowy fragment 
drogi wojewódzkiej nr 668 we wsi 
Klimaszewnica został oficjalnie 
oddany do użytku. Wyremontowany 
odcinek zrealizowany został 
z budżetu województwa 
podlaskiego.

- Tę drogę chcemy w jak naj-
szybszym czasie zrobić już w ca-
łości. To przedostatni element in-
westycyjny. Zrobimy w tym roku 
jeszcze ostatni odcinek z dru-
giej strony wsi i nawierzchniowo 
w drugą stronę do Radziłowa – 
mówił wicemarszałek Marek Ol-
bryś. – Mam nadzieję, że jeszcze 
w tym roku będzie gotowa w ca-
łości – doda.. 

Podczas oficjalnego otwarcia 
drogi po remoncie nie mogło za-
braknąć mieszkańca sąsiednich 
Mścich, posła Kazimierza Gwiaz-
dowskiego.

- Remont poprawi znacznie 
bezpieczeństwo w samej miej-
scowości Klimaszewnica, ale 
nie tylko. Ta droga wojewódzka, 
która łączy Łomżę z Osowcem 
Twierdzą – nie krył zadowolenia 
poseł Kazimierz Gwiazdowski. 

Modernizacja tego zaniedba-
nego odcina drogi kosztowała 

nieco ponad 1,4 miliona złotych. 
Poprawa infrastruktury to popra-
wa jakości życia mieszkańców 
oraz bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu drogowego.

- Głównym problemem w tej 
miejscowości to były zastoiska 
wody. Mieszkańcy poruszają-
cy się autem czy też pieszo mieli 
ogromne problemy z ich poko-
nywaniem  - mówił Krzysztof Mi-
lewski wójt Radziłowa.

Cała droga województwa 

nr 668 to łącznie ponad 54 km 
długości. Na remont fragmentu 
w Klimaszewnicy mieszkańcy, 
ale też turyści odwiedzający Bie-
brzański Park Narodowy i jego 
otulinę czekali wiele lat. Moder-
nizacja realizowana była etapami.

– Tu w takich wypadkach za-
wsze tworzyło się jezioro – mó-
wiła radna Wanda Mieczkowska. 
– To jest droga samorządu woje-
wództwa i cieszę się, że po wielu 
latach zaniedbania w końcu bę-

dzie dobrze służyć mieszkańcom 
– kontynuowała.

W ramach modernizacji po-
łożono nową nawierzchnię, wyre-
montowano zjazdy, zbudowano 
chodniki, ale co najważniejsze teren 
wokół został odwodniony. Dzięki 
budowie tej części infrastruktury, 
droga we wsi nie będzie już zalewa-
na przy większych opadach.

-Teraz to mamy autostradę, 
wcześniej jazda tą drogą była 
koszmarem – tłumaczyła Sylwia 

Anna Gordon, sołtys Klimaszew-
nicy.

Ze względu na wieloletnie 
zaniedbania droga 668 była naj-
gorszą w województwie. Tak 
mówili o niej kierowcy. Oprócz 
szlaku turystycznego jest to tak-
że teren rolniczy, co dodatkowo 
utrudniało korzystanie z  drogi 
z fatalną nawierzchnią. Do końca 
2022 roku cała droga od Piątnicy 
do Osowca ma być już gotowa, 
a prace na niej zakończone.

Droga w Klimaszewnicy już po remoncie

Ćwierćkilometrowy, blisko 1000-tonowy  
nowy most kolejowy nad Narwią w Ostrołęce
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Pomimo kapryśnej i dającej 
w kość pogody Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy rozgrzała 
Polaków już po raz 30. WOŚP-
owego grania nie mogło zabraknąć 
także w Łomży. A rozpoczęło się 
w niedzielny poranek (30 stycznia) 
już o godzinie 10:00 na Plaży 
Miejskiej WOŚPogeddonem, czyli 
ekstremalnym biegiem. 

- Od lat wspieram Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomo-
cy, a gdy nadarzyła się możli-
wość połączenia pomocy z pasją 
- w moim przypadku są to eks-
tremalne biegi z przeszkodami 
- nie mogło mnie tu zabraknąć. 
Jeżdżę po całej Polsce by brać 
udział w Runmageddonach, więc 
WOŚPogeddon zorganizowany 
w rodzinnym mieście potrakto-
wałem po prostu jako obowiązek 
– tłumaczył tuż po zakończeniu 
ekstremalnego biegu Adam Bo-
guski. 

Nie zabrakło także czegoś dla 
miłośników lodowatych kąpieli. 
Tradycyjnie już odbyło się "Mor-
sowanie z serduchem". Najpierw 
rozgrzewka, następnie wspólna 
kąpiel, a później gorący posiłek, 
ciepła kawa i herbata oraz różne 
inne smakołyki. Każdy z uczest-
ników miał możliwość również 
ogrzania się przy ognisku i w bani 
z gorącą wodą. 

Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy grała także w Parku 
Wodnym z podwodnym kwesto-
waniem, w Hali Kultury, w której 
odbyła się feriowa - wielkoorkie-
strowa kostka, a także w Piątnicy. 
Gala Disco Polo zorganizowana 
w Gminnej Hali Sportowej roz-
grzała publiczność. 

- Piątnica także gra z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 
W tym roku przygotowaliśmy 
wiele atrakcji zarówno dla dzie-
ci i młodzieży, jak również doro-
słych. Mieszkańcy bawili się na-
prawdę świetnie – mówił wójt 
gminy Piątnica, Artur Wierzbow-
ski, który sam również kwesto-
wał.  - Wolontariuszem jestem już 
po raz trzeci I za każdym razem 

dumny jestem z tego, że mogę 
chwycić za puszkę i kwestować na 
tak szczytny cel – przekonywał. 

Moc atrakcji i wyjątkowa go-
rąca atmosfera czekała także na 
tych, którzy podczas 30. finału 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy grali przy Parku Wod-
nym w Parku Jana Pawła II. 

- Co prawda pogoda w tym 
roku nam nie sprzyjała, ale ta 

energia i ciepło, które biło od lu-
dzi kołyszących się pod sceną na-
prawdę mnie zaskoczyło. Mimo 
deszczu i śniegu frekwencja była 
całkiem spora – mówiła Julita 
Kaczyńska, wokalistka biorąca 
udział w 12. edycji The Voice of 
Poland, występująca podczas 30. 
finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Łomży. 

Pomimo deszczu, śniegu 
i uporczywego wiatru około 100 
wolontariuszy wyruszyło na ulice 
z puszkami by poprosić mieszkań-
ców Łomży oraz Piątnicy o datki. 
Wszystko dla zapewnienia naj-

wyższych standardów diagnosty-
ki i leczenia wzroku u dzieci. 

- Uważam, że pomoc innym 
ma ogromny sens i jestem prze-
konana, że dobro wraca. Choć 
może było trochę zimno, ale 
cudownie. Spodziewałam się 
mniejszej aktywności mieszkań-
ców Łomży i przyznam szcze-
rze, że stanęli na wysokości zada-
nia. Chętnie zatrzymywali się na 
widok nas – wolontariuszy i nie 
szczędzili pieniędzy – z zadowo-
leniem relacjonowała swój kil-
kugodzinny spacer z puszką po 
Łomży pani Anna.

www.narew.infowielki finał

30. finał WOŚP w Łomży



- Do Łomży przyjechałem do 
miłości swojego życia. I to wła-
śnie Ania namówiła mnie byśmy 
wspólnie kwestowali. Długo się 
nie opierałem. Byłem ciekaw jak to 
jest. Z czystym sumieniem mogę 
powiedzieć, że jest fantastycznie 
i już dziś wiem, że w kolejnych la-
tach również chcę kwestować – 
mówił natomiast pan Michał. 

Kwestowali wszyscy - zarów-
no młodsi, jak i starsi. Jedni z or-
kiestrą są od dawna, dla innych to 
dopiero rozpoczynająca się przy-
goda. I choć były to długie godzi-
ny spędzone w wyjątkowo trud-
nych warunkach, to z pewnością 
bardzo satysfakcjonujące.

- Wolontariuszką jestem po 
raz pierwszy. Namówiła mnie 
do tego ciocia. Z początku pode-
szłam do tego z dużą niepewno-
ścią, ale gdy dostałam pierwsze 
datki byłam bardzo szczęśliwa. 
Poczułam wtedy taką energię 
i satysfakcję, że robię coś dobre-
go dla innych – opowiadała 11 – 
letnia Nina.

- Mama opowiadała mi, że jak 
byłem mały, leżałem w inkuba-
torze zakupionym przez Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Jestem bardzo wdzięczny za po-
moc, którą otrzymałem. Teraz 
czas na mnie, bym to ja pomógł 
innym – mówił choć 10-letni, ale 
wykazujący się ogromną dojrza-
łością Adam.

W 30. jubileuszowym finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy wolontariuszom udało 
się zebrać blisko 90 tysięcy. 

- Finał przebiegł bardzo spo-
kojnie. Mieszkańcy Łomży, wo-
lontariusze udowodnili po raz 
kolejny jak wielkie i gorące mają 
serca. Tak jak już niejednokrotnie 
powtarzałam, rekordem nie są pie-
niądze. Rekordem jest to, że pomi-
mo wszystko i wbrew wszystkiemu 
fundacja gra i od 30 lat wolonta-
riusze wychodzą na ulice, a ludzie 
się jednoczą i w ten jeden dzień 
w roku są po prostu razem – tłu-
maczyła Monika Orłowska, szefo-
wa łomżyńskiego sztabu WOŚP.

To jednak nie koniec, gdyż 
wciąż trwają licytacje. Ostatecz-
ny wynik zbiórki poznamy za kil-
kanaście dni. 

- Zapraszamy na Allegro. Tam 
jeszcze przez tydzień trwają prze-

różne licytacje. Warto zajrzeć, bo 
z pewnością każdy znajdzie tam 
coś dla siebie – przekonuje Mo-
nika Orłowska.

Warto zajrzeć, gdyż to wła-
śnie w ramach 30. finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy wylicytować można m.in. 
dzień spędzony w Redakcji Te-
lewizji Narew.  Proponujemy 
przeobrażenie się w prawdziwe-

go dziennikarza. Poprowadze-
nie programu publicystycznego 
,,Na Starym Rynku”, przejęcie 
funkcji redaktora naczelnego 
,,Tygodnika Narew” lub wciele-
nie się w reportera, który chwy-
ci za mikrofon i ruszy w miasto 
z kamerą.  Proponujemy bycie 
współtwórcą ,,Tylko Dobrych 
Informacji”. Obiecujemy, że bę-
dzie to wyjątkowy i niezapo-

mniany czas. To zwycięzca licy-
tacji zdecyduje jak ma wyglądać 
ten dzień. 

Aukcja, w której można wy-
licytować dzień w redakcji Te-
lewizji Narew znajduje się pod 
linkiem: https://allegro.pl/ofer-
ta/11745099852. Wszystkie li-
cytacje natomiast dostępne są 
pod adresem: allegro.pl/uzyt-
kownik/wosp_lomza. 

7wielki finał

Relacja  
w Telewizji Narew  

i na www.narew.info
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Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk 
Twórczych w Łomży zaprasza na wer-
nisaż wystawy fotografii Tadeusza 
Żaczka ,,Duchowe Pogranicze”, który 
odbędzie się w piątek 11 lutego w Ga-
lerii Pod Arkadami na Starym Rynku. 
Początek o godzinie 18:00. Wstęp 
wolny. 

Jolanta Rycerska: „Fascyna-
cja autora rytuałami wschodu 
pozwoliła mu w niezwykły spo-
sób wydobyć mistyczną atmosfe-
rę fotografowanych miejsc. Kla-
syczne, czarno-białe fotografie 
oddają specyficzny koloryt, wi-
zualne bogactwo oraz przepych 
wnętrz i ornamentów. To swoisty 
paradoks, że oglądając je zapomi-
namy o braku barw w obrazie – 
bogactwo bodźców wizualnych, 
wysmakowana tonalność i kon-
trastowość fotografii sprawiają, 
że silnie działają na zmysły, po-

zwalają odczuć nastrojową bli-
skość przedstawionych zdarzeń. 
Tamten świat – z bliska sfotogra-

fowany przez T. Żaczka - urzeka 
obrazami procesji i obrzędów, 
oświetlonych świecami wnętrz 

cerkwi, modlitewnymi gestami 
wiernych, unoszącym się dymem 
kadzidła, ustami wiernych w mo-

dlitewnym śpiewie... Najważniej-
sze jednak pozostaje dla oczu 
niewidzialne, trudne do zdefinio-
wania, odczuwalne jedynie pod 
powierzchnią obrazu. Wzbudza-
jące szacunek dla tego niezwy-
kłego, pełnego głębokich warto-
ści świata”.

TADEUSZ ŻACZEK
Absolwent Politechniki 
Częstochowskiej i Studium Fotografii. 
Od blisko 40 lat zawodowo związany 
z fotografią, autor kilkudziesięciu 
wystaw indywidualnych w kraju 
i zagranicą. Aktywny uczestnik 
spotkań i plenerów fotograficznych. 
Autor i współautor kilkunastu wydań 
albumowych. Zajmuje się fotografią 
dokumentalną, głównie rejestrującą 
relacje na styku człowiek – religia. 
Członek Związku Polskich Artystów 
Fotografików.

Zakochaj się w tangu w łomżyńskiej filharmo-
nii! W czwartek 10 lutego 2022 o godzinie 18:30 
w nowej sali koncertowej FKWL wystąpi zespół ze 
słonecznej Argentyny – San Luis Tango. Podczas 
koncertu zabrzmią najpiękniejsze argentyńskie 
i polskie tanga w mistrzowskim wykonaniu. 

Unikatowe połączenie dwóch odległych 
tradycji tangowych prosto z Argentyny! 
San Luis Tango nominowany w 2016 r. do 
USA Fox Music Awards w kategorii „Naj-
lepsza inspiracja/ fuzja folkowa” wystę-
puje w składzie: Luciano Torres (bando-
neon), Jose Torres Duval (gitara / śpiew), 

Lina Gómez Carvajal (flet), Javier Torres 
Duval (śpiew), Mateusz Krystian (piano), 
Fernando Romero i Urszula Ula (taniec). 
Wspólnie z polską wokalistką Magdaleną 
Lechowską zaprezentują nie tylko wybitne 
argentyńskie tanga, ale także najpiękniejsze 
polskie tanga w nowych południowoame-
rykańskich aranżacjach.

Bilety w cenie od 10 do 30 złotych do 
nabycia na stronie internetowej filharmo-
nii, w biurze FKWL oraz kasie biletowej 
FKWL na godzinę przed koncertem.

Agencja Zegart oraz Muzeum Północ-
no-Mazowieckie w Łomży zaprasza-
ją na otwarcie wystawy malarstwa 
Voyage Jana Kantego Pawluśkiewi-
cza. 

12 lutego 2022 roku o godzi-
nie 17:00 w siedzibie Muzeum 
Pó ł n o c n o - M a z o w i e c k i e g o 
w Łomży przy ul. Dwornej 
22C odbędzie się otwarcie wy-
stawy malarstwa – Voyage – 
Jana Kantego Pawluśkiewicza. 
W Programie: spotkanie autor-
ski, mini-recital Jana Kantego 
Pawluśkiewicza oraz projekcje 
filmu z pokazu malarstwa artysty 
na fasadzie Teatru Starego w Kra-
kowie. 

Jan Kanty Pawluśkiewicz, zna-
komity kompozytor muzyki te-
atralnej, filmowej i kabaretowej, 
twórca monumentalnych dzieł 
oratoryjno-kantatowych i piani-
sta – twierdzi, że maluje od za-
wsze. To przez młodzieńcze umi-

łowanie do rysunku wybrał się 
na wydział architektury Politech-
niki Krakowskiej, gdzie zajmo-
wał się m.in. malarstwem, grafiką 
i rzeźbą. Ale najczęściej posługi-
wał się rysunkiem, pisząc muzykę. 
Po raz pierwszy swoje obrazy wy-
stawił w 1999 roku w Piwnicy pod 
Baranami. Od tego czasu zapre-
zentował już wiele serii obrazów, 
rysunków i grafik. Kreuje w nich 
wyjątkowo fantazyjny i magicz-
ny świat, zawierający szczególny 
ładunek emocjonalny, pełen ba-
śniowości i radości. 

Wystawa czynna będzie do 
27 marca 2022 roku. Jej kurato-
rem jest Katarzyna Cybertowicz. 
Prezentowane obrazy pocho-
dzą z kolekcji Galerii Autorskiej 
ŻEL-ART Jana Kantego Pawluś-
kiewicza – www.zel-art.pl. 

Duchowe Pogranicze. Tadeusz Żaczek 

Zakochani w tangu  
w Filharmonii Kameralnej  

w Łomży

Jan Kanty Pawluśkiewicz: Voyage – malarstwo 
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Ocalony

Walczyć do końca
To bardzo dobre kino. 
Brutalne, mocne, 
szczere. Film trzyma 
w napięciu niemal przez 
cały czas. Sekwencje 
bitwy z talibami 
są znakomicie 
zrealizowane.

W czerwcu 2005 roku Marcus Luttrell 
(Mark Wahlberg) wraz z trzema snajpera-
mi z elitarnej jednostki Navy SEALs wyle-
ciał śmigłowcem na rozpoznanie w odle-
głym obszarze górskim w prowincji Kunar, 
niedaleko granicy z Pakistanem. Operacja 
„Czerwone Skrzydła” miała na celu iden-
tyfikację Ahmada Shaha, kluczowego ta-
libskiego przywódcy, odpowiedzialnego 
za śmierć wielu amerykańskich żołnierzy. 
Żołnierze mieli określić siły, jakimi dyspo-
nuje oraz obserwować jego poczynania. 

Wszystko układało się dobrze do 
momentu, gdy trzej pasterze natknęli 
się przypadkiem na górską kryjówkę ko-
mandosów. Otoczeni skałami nie mogą 
połączyć się z bazą i nie mogą liczyć na 
rozkazy odnośnie więźniów, z którymi 
nie wiedza co począć. Każda opcja jest 
zła: wypuszczenie nieuzbrojonych cy-
wilów wolno, jak nakazuje Konwencja 
Genewska, to narażenie na atak talibów, 
a zastrzelenie Afgańczyków, z których 
jeden miał kilkanaście lat, oznaczało 

prawdopodobnie stanąć przed sądem 
i być narażonym na nagonkę ze strony 
opinii publicznej. Komandosi decydują 
się wypuścić więźniów. Wkrótce zosta-
ją zaatakowani z trzech różnych stron 
przez uzbrojonych po zęby talibskich 
bojowników.

Trudno nie wspomnieć o dalszym 
ciągu tej historii, w finale której życie 
jedynego ocalałego, ciężko rannego ko-
mandosa ratują pasztuńscy wieśniacy. 
Ich przywódca Muhammad Gulab wier-
ny kodeksowi mówiącemu, że gościowi 
należy się azyl, choćby miałoby to kosz-
tować życie całej wioski, przez pięć dni 
bronił ocalałego wraz ze współplemień-
cami przed atakami talibów... 

Film dosyć wiernie oddaje historię 
opowiedzianą przez jedynego ocalałe-
go komandosa Marcusa Luttrella, został 
bowiem zrealizowany na podstawie jego 
książki pod tytułem „Przetrwałem Afga-
nistan”.

Twórcy gloryfikują śmierć człon-
ków zespołu – widzimy ich ogromne 
poświęcenie oraz oddanie narodo-
wi. Żołnierze ci nawet w najcięższych 
warunkach nie tracili nadziei i ramię 
w ramię stawali do nierównej walki. 
Chociaż ich sytuacja była beznadziejna, 
nie poddawali się i brnęli do przodu 
pomimo licznych ran, tragicznego sta-
nu psychicznego oraz braku wsparcia. 
Produkcja ukazuje też, że do wojny 
nie można się przygotować. Widać to 
na przykładzie głównych bohaterów, 
którzy, mimo że byli szkolonymi przez 
lata żołnierzami, pod ostrzałem wroga 
miejscami zaczynali tracić zimną krew, 
panowanie nad sobą. 

Budowanie napięcia, klimat i dyna-
mika akcji są niewiarygodne i po prostu 
wbijają w kinowy fotel. Nie ma ani chwili 
wytchnienia. Wszystkie sekwencje walk 
i strzelanin zostały nakręcone perfekcyj-
nie i trzeba się powstrzymywać przed 
mruganiem, by niczego nie stracić, szcze-
gólnie że wszystko rozgrywa się w szalo-
nym tempie. Najlepsze jest to, że film nie 
traci niczego nawet wtedy, gdy bohate-
rowie mają chwilę, by się do siebie ode-
zwać – dialogi są bowiem surowe, szcze-
re i pełne emocji. Momentami wkrada się 
patos, ale o tym szybko zapomnijmy.

W trwającej kilkadziesiąt minut bi-
twie czwórki komandosów z przeważa-
jącymi siłami wroga, reżyser przechodzi 
samego siebie, tworząc szereg pamięt-
nych sekwencji, w których atakowani 
zewsząd SEALs, szatkowani przez kule, 
masakrowani przez odłamki, kalecze-
ni przez upadki z dużej wysokości, 
desperacko walczą o życie. Sceny pod 
względem brutalności kładą na łopatki 
wszystko, co do tej pory widzieliśmy. 

„Ocalony” to ciekawa rzecz i do my-
ślenia, i do oglądania, bo to wprawdzie 
porządne męskie kino, ale i film zada-
jący pytania. O wybory, o wytrzymałość 
i o poświęcenie dla kumpla z pola walki. 
Tematy wciąż jakże aktualne.

Pewnie nie wiesz...
J  Luttrell został osobiście 

odznaczony Krzyżem Marynarki 
przez (ówczesnego) prezydenta 
George'a W. Busha. Porucznik 
Michael Murphy został pośmiertnie 
odznaczony Medalem Honoru.

J  Przed rozpoczęciem zdjęć reżyser 
Peter Berg odwiedził rodziny 
poległych żołnierzy.

J  Operation Red Wings (Czerwone 
Skrzydła), wzięła swoją nazwę od 
drużyny hokejowej Detroit Red 
Wings.

J  Gulab był członkiem wioski pasz-
tuńskiej. Pomagając Luttrello-
wi, przestrzegał pasztuńskiego 
kodeksu honorowego zwanego 
Pashtunwali. „Pashtunwali to 
szacunek, powiedział, szacunek 
dla gościa, który puka do twoich 
drzwi, i jeśli jest w potrzebie lub jest 
w niebezpieczeństwie, musimy go 
chronić. Wiedziałem, że musiałem 
mu pomóc”. Gulab ukrywał Marcusa 
Luttrella przez pięć dni, przenosząc 
go od domu do domu, a nawet do 
jaskini, aby uniknąć ścigających 
talibów. „Talibowie przyszli i usiedli 
ze mną, mówi Gulab. Powiedziałem, 
że go nie wydam... Powiedzieli mi: 
Umrzesz. Twój brat umrze. Twoi 
kuzyni umrą. Cała twoja rodzina 
umrze. On nie jest tego wart. Daj 
nam Amerykanina! A ja powie-
działem: Nie, będę go chronić aż do 
końca”. 

J  W kwietniu 2008 r. Ahmad Shah zgi-
nął podczas strzelaniny z pakistań-
ską policją w Khyber Pakhtunkhwa 
w Pakistanie po tym, jak nie za-
trzymał się na punkcie kontrolnym 
w pobliżu afgańskiej granicy. 

Ocalony
TV puls sobota 20.00

HALO  TV
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Pashtunwali. „Pashtunwali to 
szacunek, powiedział, szacunek 
dla gościa, który puka do twoich 
drzwi, i jeśli jest w potrzebie lub jest 
w niebezpieczeństwie, musimy go 
chronić. Wiedziałem, że musiałem 
mu pomóc”. Gulab ukrywał Marcusa 
Luttrella przez pięć dni, przenosząc 
go od domu do domu, a nawet do 
jaskini, aby uniknąć ścigających 
talibów. „Talibowie przyszli i usiedli 
ze mną, mówi Gulab. Powiedziałem, 
że go nie wydam... Powiedzieli mi: 
Umrzesz. Twój brat umrze. Twoi 
kuzyni umrą. Cała twoja rodzina 
umrze. On nie jest tego wart. Daj 
nam Amerykanina! A ja powie-
działem: Nie, będę go chronić aż do 
końca”. 

J  W kwietniu 2008 r. Ahmad Shah zgi-
nął podczas strzelaniny z pakistań-
ską policją w Khyber Pakhtunkhwa 
w Pakistanie po tym, jak nie za-
trzymał się na punkcie kontrolnym 
w pobliżu afgańskiej granicy. 

Ocalony
TV puls sobota 20.00

HALO  TV
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PROJEKT: MIŁOŚĆ
WP1 piątek 19.50

Romans. Skye Gosen, nowojorska projektantka 

mody, w związku z różnicą zdań z pracodawcą, 

postanawia rzucić pracę i rozkręcić własny biz-

nes. Z pomocą przychodzi Jason, przypadkowo 

poznany przedsiębiorca.

KRÓLOWIE NOCY
TV6 piątek 23.00

Sensacyjny. Bobby (Joaquin Phoenix) zarządza 

klubem nocnym należącym do rosyjskiego ma-

fiosa, ale od jego ciemnych interesów trzyma 

się z daleka. Ukrywa swoje prawdziwe nazwi-

sko i to, że jego ojciec i brat są oficerami nowo-

jorskiej policji.  

MAMMA MIA!
TVN7 sobota 20.00

Komedia muzyczna. 19-letnia Sophie marzy 

o tym, by do ołtarza poprowadził ją ojciec, 

którego nigdy nie poznała. W tajemnicy przed 

matką dziewczyna zaprasza na wesele trzech 

mężczyzn, z których jeden musi być jej ojcem.

SZYBCY I MARTWI
TV6 sobota 23.00

Film akcji. Tajemnicza kobieta-rewolwerowiec 

(Sharon Stone) przybywa do małego miastecz-

ka na Dzikim Zachodzie, aby wziąć udział w or-

ganizowanym tam turnieju rewolwerowców. 

Nikt nie podejrzewa, że kieruje nią coś więcej, 

niż tylko chęć wygranej... 

CZŁOWIEK ZE STALI
TVN7 niedziela 20.00

Sensacyjny. Clark Kent w dzieciństwie odkrył, 

że ma nadprzyrodzone moce, a co więcej, po-

chodzi z odległej planety o nazwie Krypton. 

Kiedy mieszkańcy miasta są w niebezpieczeń-

stwie, niepozorny Kent zmienia się w bohater-

skiego Supermana.

W SŁUSZNEJ SPRAWIE
Stopklatka niedziela 22.10

Sensacyjny. Profesor z Harvardu, Paul Arm-

strong, po 25 latach powraca na salę sądową. 

Ma zająć się sprawą młodego mężczyzny, który 

został skazany na śmierć za brutalne morder-

stwo dziecka. Jako przeciwnik kary śmierci 

chce na nowo zbadać okoliczności śledztwa. 

Nie cierpię walentynek

Do pięciu razy 
sztuka

Florystka z Manhattanu, Genevieve Gernier, 
właścicielka kwiaciarni „Róże dla zakochanych”, 
ma ściśle określone podejście do kwestii miłości. 
Randki – owszem, stały związek – absolutnie nie! 
Jej życiowa filozofia dopuszcza możliwość spo-
tkania się z facetem tylko pięć razy. Gwarantuje to 
namiętny romans, ale absolutnie bez zobowiązań 

i ryzyka złamania serca. 
Wszystko się 

zmienia, gdy na 
jej drodze pojawia 
się restaurator, 
Greg Gatlin, który 
otwiera nowy lo-
kal w pobliżu jej 
kwiaciarni. Jest 
przystojny, zabaw-
ny, czarujący… Od 
razu darzą się sym-
patią i zaczynają 

umawiać na randki. Po pięciu spotkaniach coraz 
bardziej zakochana Genevieve staje jednak przed 
dylematem. Musi zdecydować czy powinna dać się 
ponieść uczuciu i złamać swoją żelazną zasadę? 
Randkowa teoria zaczyna chwiać się w posadach.

Odtwórczynią głównej roli, a także reżyserką 
i autorką scenariusza tej romantycznej opowieści 
jest Nia Vardalos, znana wcześniej z brawurowej 
komedii „Moje wielkie greckie wesele”, za którą 
była nominowana do Oscara. 

Pewnie nie wiesz...
J  Empire State Building na filmie podświetlony 

jest na niebiesko i zielono. Budynek ten 
w walentynki podświetlony jest zawsze 
jedynie na czerwono.

J  John Corbett i Nia Vardallos zagrali jako para 
także w dwóch filmach z serii „Moje wielkie 
greckie wesele”.

J  Ian Gomez, prawdziwy mąż Nii, pojawia się 
w tym filmie w roli KJ Kena.

J  Nia po latach prób poczęcia dziecka poprzez 
in vitro, adoptowała córkę, Ilarię, w 2008 
roku. W 2013 roku Vardalos napisała książkę 
o tym doświadczeniu, która była bestsellerem 
na liście New York Times’a. Honorarium 
przekazała grupom adopcyjnym. 

Nie cierpię walentynek
TVP2 sobota 23.15

Walentynki

Kilka opowieści o różnych ludziach i ich uczu-
ciach – jedni się zakochują, inni dopiero umawiają 
na randkę, jeszcze inni tkwią w nieudanych związ-
kach i spotykają nowe atrakcyjne osoby; są i tacy, 
którzy cierpią z nieodwzajemnionej miłości. Wśród 
nich są m.in.: zakochana w żonatym lekarzu Julia, 
przeżywające kryzys małżeństwo – Edgar i Estelle, 
samotna Kara, Morley, której właśnie oświadczył 
się chłopak, a także powracająca z frontu kapitan 
Kate Hazeltine i dziennikarz sportowy Kelvin, któ-
ry wbrew swojej woli musi przygotować materiał 
o walentynkach. 14 lutego zmieni życie każdego 
z bohaterów.

Motto z filmu na walentynki. Jedna z bohaterek 
filmu mówi: „Kiedy kogoś kochasz… musisz kochać 
w nim wszystko, nie tylko dobre rzeczy, ale także 
złe rzeczy. Rzeczy, które uważasz za miłe i rzeczy, 
których nie lubisz”.

W filmie wystąpiła plejada największych 
gwiazd kina – Julia Roberts, Jessica Alba, Anne 
Hathaway, Ashton Kutcher, Jessica Biel, Bradley 
Cooper, Hector Elizondo, Jamie Foxx, Kathy Bates, 
Jennifer Garner, a nawet Shirley McLane.

Pewnie nie wiesz...
J  Carter Jenkins jako Alex, przygotowując się 

do roli, nauczył się grać na gitarze.
J  Julia Roberts (kapitan Kate Hazeltine) 

otrzymała za rolę 3 miliony dolarów. 
Ponieważ wypowiedziała 251 słów, 
obliczono, że dostała 11952 dolary za 
każde słowo wypowiedziane w tym filmie. 
W rzeczywistości otrzymała jeszcze procent 
od zysków, w sumie dało to 10 milionów 
dolarów.

J  Kapitan Kate Hazeltine nosi na obu 
ramionach naszywkę 101. Dywizji 
Powietrznodesantowej Armii USA. Naszywka 
na lewym ramieniu oznacza, że obecnie służy 
w tej jednostce,na prawym – że brała udział 
z tą jednostką w walkach zbrojnych.

Walentynki
TVN piątek 21.00, niedziela 17.20

Miłość w wielu 
wydaniach
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Słaby punkt

Nie tak szybko...
Anthony Hopkins kontra Ryan Gosling – ten poje-

dynek jest naprawdę pasjonujący.
Gdy Ted Crawford (Anthony Hopkins) dowiadu-

je się, że żona ma kochanka, strzela do niej, a na-
stępnie informuje policję o zdarzeniu. Na miejsce 
przybywa detektyw Rob Nunally, który w ofierze 
rozpoznaje kochankę. Crawford przyznaje się do 
zabicia żony. Nunally nie poświęca mu wystarczająco 
dużo uwagi, ponieważ jest zbyt oszołomiony tym, że 
na podłodze w kałuży krwi leży jego kochanka, której 
prawdziwej tożsamości nigdy nie poznał. Ze zdumie-
niem stwierdza, że pomimo strzału z bliskiej odle-
głości kobieta nadal żyje. 

Crawford zostaje natychmiast aresztowany i po-
stawiony w stan oskarżenia zaraz po wysłuchaniu 
jego zeznań. Z pozoru jest to kolejna szybka spra-
wa dla Willy'ego Beachuma (Ryan Gosling), szalenie 
utalentowanego asystenta w biurze prokuratora rejo-
nowego (David Strathairn), który przymierza się już do 
opuszczenia obecnej pracy i przejścia na lukratywne 
stanowisko w odnoszącej duże sukcesy firmie. 

Nic nie jest jednak tak proste, jak się wydaje – tak-
że ta sprawa. Czy żądza władzy i romans z seksowną, 
ambitną prawniczką (Rosamund Pike) w nowej firmie 
zagłuszą w Willym jego uparte pragnienie zwycięstwa 
czy też, co gorsze, zduszą jego kodeks moralny? W tym 
pełnym napięcia pojedynku intelektu i strategii zarów-
no Crawford, jak i Willy przekonują się, że słaby punkt 
można znaleźć w każdej z pozoru perfekcyjnej rzeczy.

Słaby punkt
TVN7 sobota 22.35

Sabotaż

Kto zginie następny
Intryga, spisek, zdrady, brudne sprawy organów 

ścigania, brutalne zasady tego światka, znane tylko jego 
członkom.

John Breacher Wharton (Arnold Schwarzenegger) 
stoi na czele elitarnej jednostki przeznaczonej do walki 
z narkotykami. Dzięki jej zaangażowaniu udaje się ująć 
jednego z ważniejszych bossów. Po akcji likwidowania 
siedziby kartelu ekipa Breachera postanawia ukraść 10 
milionów dolarów z gigantycznego bloku znalezionych 
pieniędzy. Ukrywają zdobycz, ale gdy po nią wracają, 
pieniędzy już nie ma. 

Tymczasem trwa śledztwo w sprawie kradzieży. Po 
zakończeniu dochodzenia dowodzeni przez Breachera 
agenci zaczynają ginąć w makabrycznych okoliczno-
ściach. Wharton postanawia połączyć siły z agentką 
FBI – Caroliną Brentwood (Olivia Williams), aby do-
wiedzieć się kto tak naprawdę odpowiedzialny jest za 
kradzież i śmierć jego ludzi?

Pewnie nie wiesz...
J  Reżyser David Ayer, powiedział, że film 

został mocno skrócony przez studio, które 
z oryginalnego tajemniczego kryminału zrobiło 
mało udany filmu akcji. Reżyserska wersja trwała 
3 godziny. Film miał zupełnie inne zakończenie, 
które odrzucili producenci, dokręcono nowe.

J  Sporo elementów zaczerpnięto z powieści 
Agathy Christie „Dziesięciu małych 
murzynków”, który to tytuł zmieniono później 
na „I nie było już nikogo”.

J  Arnoldowi Schwarzeneggerowi bardzo nie 
podobała się fryzura, którą musiał nosić 
w tym filmie.

J  Filmy, w których występował Schwarzenegger, 
zarobiły w Stanach Zjednoczonych łącznie ponad 
1,7 miliarda dolarów, a na świecie 4,5 miliarda 
dolarów. 

Sabotaż, TV Puls piątek 21.30

Rok 2011. Sierżant sztabowy Michael 
Nantz (Aaron Eckhart) od wielu lat służy 
w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjed-
noczonych. Cierpi z powodu utraty swoich 
ludzi w czasie misji. Postanawia dokończyć 
szkolenie swojego oddziału i odejść do cy-
wila. 

Tymczasem w pobliżu wybrzeży naj-
większych miast świata zaczynają spadać 
ogromne ilości meteorytów. Jednostki zbroj-
ne zostają postawione w stan gotowości. 
Początkowo wzięte za katastrofę naturalną 
zjawisko okazuje się być inwazją przepro-
wadzoną przez pozaziemską cywilizację. 
Obcy zamierzają zniszczyć ludzkość i prze-
jąć kontrolę nad surowcami naturalnymi. 
Świat pogrąża się w wojnie. 

Po utracie łączności z San Francisco i San 
Diego, Los Angeles staje się ostatnim bastio-
nem obronnym na zachodnim wybrzeżu 
Stanów Zjednoczonych. Nantz zostaje włą-
czony do nowego plutonu. Oddział otrzy-
muje zadanie uratowania cywilów znajdują-
cych się za linią wroga.

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 212 milionów dolarów, 

kosztował 70 milionów.
J  Marines z bazy Camp Pendleton poma-

gali aktorom w przygotowaniach do ról 
ucząc ich stylu życia żołnierza piechoty 
morskiej. Wszyscy aktorzy grający 
marines przeszli trzytygodniowe 
szkolenie. Wielu prawdziwych marines 
wystąpiło w filmie jako statyści. 

J  Niewielka część filmu została 
nakręcona w Los Angeles. Z przyczyn 
podatkowych produkcję przeniesiono 
do Luizjany, gdzie wybudowano ulice 
Los Angeles.

J  Aaron Eckhart złamał rękę podczas 
kręcenia zdjęć, ale nie opuścił ani 
jednego dnia pracy.

Inwazja: Bitwa o Los Angeles
Super Polsat piątek 20.05

Inwazja: Bitwa o Los Angeles

Zniszczyć 
ludzkość
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Pragnę opisać rzeczywiste wyzwania, przed któ-
rymi stoi nasze miasto. Czasy są coraz trudniej-
sze, przyszłość niepewna. Potrzebujemy szyb-
kiej konsolidacji w kreowaniu polityki rozwoju 
naszego miasta. Nie możemy być zakładnikami 
wewnętrznych rozgrywek. Nie stać nas na słaby 
samorząd. Musi zwyciężyć rozsądek, odpowie-
dzialność i współpraca. 

Widzimy twarde fakty. Stwierdzamy, 
że w ostatnich latach strona dochodowa 
i wydatkowa budżetu miasta niestety moc-
no się rozchodzi. Dochody naszego samo-
rządu są ograniczane.  PIT, CIT i podatek 
od nieruchomości – to jest stały dochód. 
Dziś PIT jest ograniczony ze względu na 
stosowane zwolnienia z podatku osób do 
26 roku życia. W Polskim Ładzie rząd pod-
nosi kwotę wolną od podatku i drugi próg 
podatkowy. Można wyliczyć, że wpływy 
do budżetu państwa będą niższe o 80 mld 
złotych. Samorządy stracą rocznie około 
12 mld złotych.  Skutek: mniej wpływów 
z podatku PIT, który stanowi istotne źró-
dło finansowania samorządów. W naszym 
przypadku dodatkowo miasto nie otrzy-
muje pełnej subwencji na realizację zadań 
oświatowych. Subwencja tylko w 70% po-
krywa faktyczne wydatki.  

A co robi rząd wobec obywatela? Li-
kwiduje ulgę zdrowotną. Obciąża wszyst-
kich podatników daniną 9%, którą do tej 
pory można było odliczyć w wysokości 
7,75% od podatku. To obciążenie stanowi 
około 80 mld złotych dodatkowych wpły-
wów do budżetu państwa. Rząd wpadł na 
genialny pomysł – jedną ręką daje, żeby 
drugą ręką wyjąć mniej więcej te same pie-
niądze z naszej kieszeni.

Po co całe te kosztowne i niespójne 
przedsięwzięcie?  Tym bardziej, ze tych 
pieniędzy nie otrzyma Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, bowiem ustawa zmusza 
rząd do przeznaczenia na ochronę zdro-
wia w 2022 roku zaledwie 5,75% PKB. 
Rząd nie zamierza wydać na zdrowie Po-
laków więcej, pomimo tak ogromnych 
potrzeb. 

Sytuację finansową będzie dodatkowo 
pogarszał tak zwany efekt proinflacyjny, 
który ma trudny do przewidzenia skutek 
i pociągnie za sobą dalsze ogromne koszty 
finansów publicznych.

Pytamy, czy przyjęty budżet miasta 
w dniu 19 stycznia 2022 r. na rok bieżący 
jest realny, skoro założenia i wskaźniki słu-
żące konstrukcji budżetu państwa na ten 
rok są już nieaktualne i to w stopniu bar-
dzo dużym? Chociażby inflacja, rząd przy-
jął prognozowany wskaźnik 3,3%, a będzie 
7 - 8%. W tej sytuacji należy zainicjować 
powołanie ruchów obywatelskich  dla 
zgody narodowej. Wykluczając tych poli-
tyków i działaczy, którzy skłócają własne  
społeczeństwo i skłócają  nas, a nie są zdol-
ni podejmować rzeczywistych wyzwań. 
Taki ruch pozwoli odblokować inicjatywy 
oddolne i wykorzystać racjonalnie istnie-
jący ludzki potencjał.

Istniejący stan nie pozwala skoncen-
trować się na podstawowej i strategicznej 
kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego 
i zewnętrznego.  Problem walki z CO-
VID-19 czy inflacją związaną z ceną ener-
gii pozostanie istotny, niezależnie kto bę-
dzie rządził.

Na przestrzeni 30 lat wolnej Polski 
byliśmy świadkami wielu nieprawości, za 
które nikt nie odpowiedział. Trzeba usu-
nąć źródła systemowe nieprawości, mar-
notrawstwa, które stanowi  przed nikim 
nieodpowiadająca nadmiernie rozbudo-
wana biurokracja.

Oczekujemy od prezydenta miasta 
opracowania i wdrożenia realnego progra-
mu oszczędnościowego dla zmniejszenia 
zadłużenia i przejrzystości finansów jed-
nostek organizacyjnych wykonujących 
zadania publiczne o znaczeniu podstawo-
wym. Radni powinni współpracować na 
rzecz okręgu, z którego zostali wybrani, 

być blisko mieszkańca. To będzie wów-
czas normalna gra, będzie się trzeba umieć 
porozumieć miedzy okręgami, ucierać 
stanowiska, prowadzić rozmowy również 
z mieszkańcami. Dzisiaj mamy do czynie-
nia z  dialogiem poprzez głosowanie. Ko-
misje merytoryczne Rady należy podzielić 
na okręgi proporcjonalnie do liczby miesz-
kańców. Oczekujemy od naszych przed-
stawicieli przemyślanych, konkretnych, 
uzasadnionych decyzji i pełnej odpowie-
dzialności za przyszłość Łomży. Dostrze-
gania w pełni potrzeb młodego pokolenia. 
Tworzenia nowych miejsc pracy dla osób 
o wysokich kwalifikacjach, zahamowania 
migracji ludzi młodych. Łomża nie może 
być skansenem dla ludzi 60+.

Nie ma prostego rozwiązania… Me-
chanizmy zewnętrzne ułożyły się nieko-
rzystnie dla Łomży. Swoje sprawy bierzmy 
we własne ręce, po to tu jesteśmy. Bądźmy 
odpowiedzialni w swoim działaniu. Chce-
my by nasz głos był zrozumiany. Twórzmy 

społeczeństwo obywatelskie dla rozwiązy-
wania spraw a nie działajmy przeciw ko-
mukolwiek. Wspierajmy przedsiębiorców, 
którzy wypracowują przychód dla miasta.

Mamy  przykłady pozytywne, jak współ-
działać. Są oddolne inicjatywy, np. konfe-
rencja w dniu 30 listopada 2021r. z udziałem 
młodego pokolenia i nas, już starego poko-
lenia,  inicjatywy pracowników Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w sprawie zmoderni-
zowania zabytkowej kamienicy przy ul. Dłu-
giej 13 w nowoczesną Łomżyńską Książnicę 
z udziałem pracowników Wydziału Inwesty-
cji Urzędu Miasta, wskazując zakres prac, 
koszt przedsięwzięcia, źródła finansowania, 
co ważne, nie z budżetu miasta.

Niech to będzie przykład naszej tro-
ski o rozwój kultury i młodego pokolenie. 
Należy przywrócić poprawność społeczną, 
polityczną, etyczną. Doświadczamy nie li-
czenia się z innym człowiekiem, z jakimi-
kolwiek relacjami. Trzeba obudzić społe-
czeństwo. SENIOR STANISŁAW KASEJA

Rząd pracuje nad nowymi rozwiąza-
niami emerytalnymi. Pierwsze - jak 
zapowiada - dość szybko wejdą w ży-
cie. Prace nad kolejnymi dopiero się 
zaczynają. Niektóre z tych rozwią-
zań przedstawił minister rolnictwa, 
bo między innymi osób pracujących 
w tym sektorze, dotyczą zmiany.

Minister rolnictwa Henryk 
Kowalczyk na VIII Kongresie 
Rolnictwa RP zapowiedział, że 
będzie możliwość skorzystania 

z emerytury rolniczej bez ko-
nieczności zaprzestania działal-
ności w gospodarstwie. A taki jest 
obecnie wymóg. Rolnik-eme-
ryt musi przekazać lub sprzedać 
swoje gospodarstwo.

Minister Kowalczyk takie roz-
wiązanie zapowiadał już wcze-
śniej i tłumaczył, że może ono 
wejść w życie już w lipcu tego 
roku. Odpowiedni projekt usta-
wy ma na dniach trafić do Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów.

O kolejnej zmianie dono-
si „Gazeta Wyborcza”. Według 
jej informacji, rząd pracu-
je nad rewolucją emerytalną, 
która obejmie wszystkich. Co 
więcej zmiana ma dotyczyć 
nie tylko emerytów, ale tak-
że osoby pracujące. Co się za 
tym kryje?

Jak chcą pomysłodawcy, pra-
cujące dzieci miałyby przekazy-
wać swoim rodzicom-emerytom 
1 procent pensji. Na przykład 

Łomża składa się z nas

Nadchodzą olbrzymie zmiany w emeryturach. To będzie rewolucja
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„Maria Piłsudska. Zapomniana żona” 
-  Elżbieta Jodko-Kula

"Maria Piłsudska. Zapomnia-
na żona" to nie tylko historia mi-
łości dwójki niebanalnych posta-
ci, ale też opowieść o uczuciach, 
konwenansach i samotności. Hi-
storia Marii jest opowieścią, któ-
ra uświadamia nam, jak bardzo 
ludzkie życie jest kruche, i jak ła-
two je komuś zniszczyć.

Swoją historię opowiada 
55-letnia Maria (jest rok 1920), 
która dzieli się wspomnieniami 
ze swoją słuchaczką – młodą Ka-

roliną. Samotne, dają sobie odro-
binę uwagi   i towarzystwo. Bo 
Maria z mężem żyją w separacji.

Ciekawie napisana fabulary-
zowana opowieść o pierwszej, 
nieco zapomnianej, żonie wiel-
kiego Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Książka o kobiecie, która 
była przy nim kiedy dochodził do 
władzy. O kobiecie, która bezgra-
nicznie go kochała i poświęciła 
dla niego wielki kawałek swoje-
go życia, a która później została 
przez niego opuszczona, zapo-
mniana i samotna.

„…Kiedy jej małżeństwo za-
częło sie chwiać, o swoje miej-
sce u boku Józefa walczyła sła-
bo.  W końcu zorientowała się, ze 
zostało ono bezpowrotnie zajęte 
przez inną kobietę, i ten wyrok 
losu przyjęła z godnością. …” ,  
„…nie robiła mu scen, nie wyko-
rzystywała też innych, by wywie-

rać na Ziuka wpływ. Na to była 
zbyt dumna, ale i zbyt mądra, by 
łudzić się, że w ten sposób mogła-
by cos zyskać…” .

Charyzmatyczna postać Józe-
fa Piłsudskiego ma niezachwia-
ne miejsce w historii Polski. Wy-
bitny umysł, strateg i mąż stanu, 
a jednocześnie człowiek bez so-
lidnego wykształcenia, dowódca 
i marszałek, który nie służył ni-
gdy w wojsku, postać barwna, ale 
i kontrowersyjna. Warto pamię-
tać o kobietach, które u jego boku 
w różnych okresach życia towa-
rzyszyły mu i z nim współpraco-
wały. Fakt, że pierwsza poważna 
miłość Józefa, Leonarda Lewan-
dowska, przypuszczalnie na 
wieść o ślubie byłego kochanka 
popełniła samobójstwo, a jedna 
z ostatnich jego wybranek zmar-
ła w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach, ukazuje stopień zaanga-
żowania emocjonalnego kobiet 

pozostających w związkach 
z Piłsudskim. Te zaś, któ-
re zostawały jego żonami, 
też nie miały łatwego ży-
cia. Początkowo emablowa-
ne i kochane, współuczest-
niczki pracy i walki Józefa, 
z czasem były przez niego 
odsuwane i stopniowo za-
pominane.    Druga żona 
Piłsudskiego, Aleksandra 
Szczerbińska, miała z nim 
dwie córki i to zapewniało 
jej pewną pozycję w jego ży-
ciu. 

Maria nie dała mu potom-
ka, a jej własna córka z pierw-
szego małżeństwa Wanda 
Juszkiewicz, którą Piłsudski 
kochał jak własne dziecko, 
bardzo młodo zmarła.

Maria z Koplewskich, 
primo voto Juszkiewicz, Pił-
sudska, urodziwa, energicz-
na i pociągająca kobieta, była 

pierwszą żoną marszałka. Nazy-
wano ją "Piękną Panią".   Los ob-
darzył Marię nie tylko szczęśli-
wym dzieciństwem, ale też urodą 
i niepospolitą odwagą. Pierw-
sze, wczesne małżeństwo Marii 
nie było udane, związek ten roz-
padł się szybko. Maria, zmuszona 
przez władze carskie do ponow-
nego osiedlenia w Wilnie, zajęła 
się wychowaniem córki i konspi-
racją.

Pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych dziewiętnastego wieku 
Maria poznała dwóch niepospo-
litych mężczyzn. Byli to Roman 
Dmowski i Józef Piłsudski. Po-
różniła ich rywalizacja o wzglę-
dy "Pięknej Pani". Wciąż jesz-
cze formalnie zamężna Maria 
wybrała Józefa. Przeżyła wie-
le szczęśliwych i podniosłych 
chwil, ale też wiele rozczarowań, 
w tym to największe – mężem, 
który opuszczając Kraków, opu-
ścił też i Marię.

TERESA RĘBIŚ

Minister rodziny i polityki społecznej 
Marlena Maląg ujawniła, o ile mają 
wzrosnąć w tym roku świadczenia 
dla emerytów. Ostateczne decyzje 

zapadną za kilka dni. 

W ustawie budżetowej na 
2022 rok zapisano, że minimalna 
emerytura w Polsce ma wynieść 
nieco ponad 1312 złotych i ma 
być wyższa o przeszło 60 zł od 
wypłacanej obecnie. Taki ruch 
ma związek z inflacją i wskaźni-
kiem waloryzacji rent i emerytur. 
Te świadczenia co roku są pod-
noszone w marcu.

Rząd, określając wysokość 
waloryzacji, bierze pod uwa-
gę tzw. średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług konsump-
cyjnych. Zostaje on zwiększony 
o przynajmniej 20 proc. realne-

go wzrostu przeciętnego wyna-
grodzenia w Polsce. Trzeba jed-
nak pamiętać, że są to minimalne 
wskaźniki, którymi ma się kiero-
wać władza. Waloryzację może 
jednak ustanowić na wyższym 
poziomie.

Na to, jaka będzie w tym 
roku, czekają miliony senio-
rów i osoby na rentach. Do-
kucza im, jak każdemu, droży-
zna, rosnąca inflacja, zmiany 
podatkowe w Polskim Ładzie, 
na których tracą np. dorabiają-
cy emeryci. Stąd tak ważna jest 
odpowiedź na pytanie o tego-
roczną waloryzację.

– Prawdziwy wskaźnik po-
dam w rozporządzeniu. Myślę, że 
w ciągu kilku dni będziemy znali 
dokładne dane i wtedy informa-
cje pojawią się w przestrzeni pu-
blicznej – powiedziała na konfe-
rencji prasowej minister Marlena 
Maląg. Ujawniła jednocześnie, 

że waloryzacja „idzie 
w kierunku 6 procent”.

Maląg podczas 
konferencji więcej 
mówiła o startującym 
naborze wniosków 
w programie Rodzi-
na 500 Plus, ale pa-
dło także kilka słów 
o emerytach i Polskim 
Ładzie. Prezes ZUS 
prof. Gertruda Uściń-
ska zapewniła, że wraz 
z lutowymi wypłata-
mi zostaną wyrówna-
ne zaliczki pobrane 
w styczniu. Dodała 
też, że zmiany w sys-
temie podatkowym 
będą korzystne dla 8,1 
mln seniorów. – Świad-
czenia powyżej 12 800 zł, któ-
re zostaną zmniejszone, pobiera 
w Polsce mniej niż 460 osób – 
podkreśliła.

osoba zarabiająca średnią krajo-
wą, co miesiąc oddawałaby ro-
dzicom 50 zł. Gdyby emeryt 
miał kilkoro dzieci, to taką kwotę 
otrzymywałby od każdego. „Ten 
procent byłby odliczany od po-
datku, a rodzic miałby prawo do 
dopisania kwoty do dochodu lub 
do kapitału emerytalnego” - czy-
tamy w GW.

Sprawa jest dopiero w po-
czątkowej fazie, dlatego wiele 
pytań pozostaje bez odpowie-

dzi. Na przykład, czy byłaby to 
"danina" obowiązkowa – także 
w sytuacji, gdy pracujący doro-
sły pochodzi z rodziny patolo-
gicznej, przemocowej i nic lub 
niewiele zawdzięcza rodzicom. 
Oficjalnego komentarza rządu 
jeszcze nie ma.

Wiadomo jednak, że jest to 
jedno z rozwiązań analizowanych 
przez obecną władzę. O konkre-
tach rząd nie chce mówić, a czę-
ści rewelacji wręcz zaprzecza. Tak 

jak w ubiegłym tygodniu, gdy zo-
stał opisany pomysł, aby wysoko-
ści emerytury nie wiązać z wpła-
canymi przez świadczeniobiorcę 
składkami, ale z daninami odpro-
wadzanymi przez jego dzieci.

Przypomnijmy. W 2021 roku 
przeciętna emerytura w Polsce 
wynosiła 2474,54 zł i była wyż-
sza o 5,2 proc. niż 12 miesięcy 
wcześniej. Najniższe wypłacane 
świadczenie to 42 grosze, a naj-
wyższe - 17 293,21 zł.

Nadchodzą olbrzymie zmiany w emeryturach. To będzie rewolucja

Czytanie 
książek 

Czyli podpowiadamy  
po jaką pozycję sięgnąć.

O ile wzrosną emerytury? 
Są już pierwsze konkrety
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Dzień świra

Takie same ranki...
Gorzka komedia o sfrustrowanym polskim inteli-

gencie dobiegającym pięćdziesiątki. Akcja rozgrywa się 
w czasie jednej doby – towarzyszymy bohaterowi od 
momentu, gdy pogrążony w półśnie walczy z niechęcią 
do kolejnego dnia, aż po wieczorną modlitwę, w której 
prosi o nieszczęście dla uciążliwego sąsiada.

Adaś Miauczyński, lat 49 (Marek Kondrat), nauczy-
ciel-polonista, niespełniony literat. Neurotyk, żyjący 
w niewoli drobnych, codziennych natręctw, wykończo-
ny przez dolegliwości codziennego życia. Mimo że do-
piero co zaczął nowy dzień, jest już skrajnie zmęczony. 

Przed nim kolejne godziny męki – z rodziną, sąsiadami, 
pracą, marzeniami – przed którymi nie można uciec. 
A w perspektywie tylko kolejne, takie same dni…

Miota się między momentami rozpaczy a wybucha-
mi agresji. Oba stany potrafią w nim wywoływać rzeczy 
z pozoru błahe – robotnicy za oknem, którzy hałasują 
od rana, narzekania matki, sąsiad słuchający Chopina. 

Pewnie nie wiesz...
J  Nazwisko bohatera filmu miało być „kocie” (jak 

nazwisko reżysera Marka Koterskiego). Matka 
reżysera, mówiła – gdy syn czegoś od niej znów 
chciał – „Nie miaucz!”.

J  Koterski nie planował zatrudniać gwiazd, 
po fiasku poszukiwań odtwórcy głównej roli, 

zaproponował Kondratowi wzięcie udziału 
w castingu.

J  Marek Kondrat przystąpił do zdjęć próbnych – co 
w przypadku tej klasy aktora jest ewenementem – 
ale potem chciał ją oddać… Bogusławowi Lindzie. 
Ten jednak odmówił.

J  Marek Koterski rozważał też obsadzenie Cezarego 
Pazury w roli Miauczyńskiego, ten jednak 
odmówił i polecił... Marka Kondrata.

J  Mark Koterski w czasie realizacji filmu schudł 10 
kilogramów.

Dzień świra
Zoom TV piątek 20.00

Okruchy dnia

Stracona 
szansa

Bohaterem jest kamerdyner Ste-
vens, służący idealny, szef kilkudziesię-
cioosobowej służby domowej w impo-
nującej posiadłości lorda Darlingtona. 
Jego życiową pasją i ambicją stała się 
troska o to, by w Darlington Hall wszyst-
ko funkcjonowało zgodnie z odwieczny-
mi zasadami. 

W imię osiągnięcia zawodowej per-
fekcji Stevens zrezygnował całkowicie 
z życia osobistego, drobnych przyjem-
ności, własnych zainteresowań. Wsty-
dliwie też skrywa przed światem uczu-
cie, jakim darzy ochmistrzynię, pannę 
Kenton. On również nie jest jej obojęt-
ny, ale kobieta na próżno czeka na jakiś 
znak lub gest świadczący o zaintereso-
waniu nią. 

Lord Darlington wierzy w poro-
zumienie z Trzecią Rzeszą. Wyrzuca 

z domu żydowskie pokojówki. Oskar-
żony o zdradę stanu, umiera w hańbie. 
Jego spadkobiercy nie wahają się po-
zbyć rezydencji, w której potajemnie 
gościli faszystowscy dostojnicy. 

Posiadłość nabywa w 1958 r. ame-
rykański dyplomata, Lewis, który 
przejmuje ją z dobrodziejstwem in-
wentarza – wiernym kamerdynerem. 
W utrzymaniu wszystkiego w dawnym 
stanie bardzo pomogłaby niezawodna 
niegdyś panna Kenton, ale dawno opu-
ściła posiadłość. Kiedy Lewis udziela 
kamerdynerowi krótkiego urlopu, ten 
wyrusza na wybrzeże w nadziei, że 
odnajdzie ochmistrzynię. W trakcie 
podróży wspomina swe życie, wra-
ca myślami do wydarzeń, które miały 
miejsce w Darlington Hall przed wybu-
chem wojny i w jej trakcie. Mimo woli 
odkrywa i analizuje swój dramat, fiasko 
własnego życia. Uświadamia sobie, że je 
zmarnował, że stracił szansę na wielką 
miłość. 

Ten miniony bezpowrotnie świat 
ukazują idealnie dobrani odtwór-
cy głównych ról – Anthony Hopkins 
i Emma Thompson.

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 23 miliony dolarów 

(1993 rok), kosztował 11,5 
miliona.

J  Meryl Streep odrzuciła rolę panny 
Kenton.

J  Anthony Hopkins, przygotowując 
się do roli Stevensa, zwrócił się 
do wieloletniego kamerdynera 
w Pałacu Buckingham o udzielenie 
mu niezbędnych wskazówek.

J  Hugh Grant występuje jako 
Reginald Cardinal (chrześniak 
Lorda Darlingtona).

Okruchy dnia
TVP Kultura piątek 20.00,  

Kochanica Francuza

Przed kamerą 
i w życiu

Fikcyjna akcja i fikcyjne postaci 
odgrywane w filmie powodują prze-
mianę duchową pary głównych akto-
rów, a ich życie zmienia się pod wpły-
wem dramatu odgrywanego przed 
kamerą. 

Jest rok 1980. W Dorset trwają 
zdjęcia do „Kochanicy Francuza”. Bo-
hater opowieści, Charles Smithson, 
zaręczony z Ernestyną Freeman, na-
ukowiec z wyższych sfer, zakochuje 
się niespodziewanie w stojącej poza 
nawiasem społeczeństwa, biednej Sa-
rze Woodruff. Sarah, znana w okolicy 
od czasu nieszczęśliwego romansu 
z francuskim oficerem marynarki jako 
„Kochanica Francuza”, jest napiętno-
wana przez lokalną społeczność i po-

grążona w melancholii. Żyje we wła-
snym świecie, wszyscy uważają, że 
oczekuje wciąż na powrót kochanka. 
Po krótkim romansie, choć wyjawia 
mu swoje sekrety, ostatecznie jednak 
odtrąca Charlesa.

Amerykanka Anne (Meryl Streep) 
i Anglik Mike (Jeremy Irons), grający 
w tym filmie główne role, niemal od-
ruchowo nawiązują ze sobą romans. 
Wiedzą, że nie potrwa on długo: oboje 
mają rodziny, do których wrócą po za-
kończeniu pracy. 

Film otrzymał w 1981 r. 5 nomi-
nacji do Oscara: dla najlepszej aktor-
ki, za scenariusz, kierownictwo arty-
styczne, kostiumy i montaż. 

Pewnie nie wiesz...
J  Meryl Streep przyjechała 

ze Stanów do Anglii na trzy 
miesiące przed rozpoczęciem 
głównych zdjęć, aby ćwiczyć 
angielski akcent.

J  To pierwsza główna rola w filmie 
Jeremy'ego Ironsa. Do tej pory 
był znany w Anglii z występów 
teatralnych.

J  Mimo że film przyniósł jej jedne 
z najlepszych recenzji i kilka 
nagród, Meryl Streep uważa, 
że to jeden z jej najsłabszych 
występów.

J  Streep w swojej karierze była 20 
krotnie nominowana do Oscara 
w kategorii „Najlepsza aktorka”, 
zdobyła 3 Oscary.

J  W ujęciu Sary stojącej na The 
Cobb (XIII-wieczny falochron) 
bierze udział kaskader 
w kostiumie Sary. Ze względu 
na silny wiatr i wysokie fale 
przywiązano go do słupa.

Kochanica Francuza
TVP Kultura sobota 20.00
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Takie same ranki...
Gorzka komedia o sfrustrowanym polskim inteli-

gencie dobiegającym pięćdziesiątki. Akcja rozgrywa się 
w czasie jednej doby – towarzyszymy bohaterowi od 
momentu, gdy pogrążony w półśnie walczy z niechęcią 
do kolejnego dnia, aż po wieczorną modlitwę, w której 
prosi o nieszczęście dla uciążliwego sąsiada.

Adaś Miauczyński, lat 49 (Marek Kondrat), nauczy-
ciel-polonista, niespełniony literat. Neurotyk, żyjący 
w niewoli drobnych, codziennych natręctw, wykończo-
ny przez dolegliwości codziennego życia. Mimo że do-
piero co zaczął nowy dzień, jest już skrajnie zmęczony. 

Przed nim kolejne godziny męki – z rodziną, sąsiadami, 
pracą, marzeniami – przed którymi nie można uciec. 
A w perspektywie tylko kolejne, takie same dni…

Miota się między momentami rozpaczy a wybucha-
mi agresji. Oba stany potrafią w nim wywoływać rzeczy 
z pozoru błahe – robotnicy za oknem, którzy hałasują 
od rana, narzekania matki, sąsiad słuchający Chopina. 

Pewnie nie wiesz...
J  Nazwisko bohatera filmu miało być „kocie” (jak 

nazwisko reżysera Marka Koterskiego). Matka 
reżysera, mówiła – gdy syn czegoś od niej znów 
chciał – „Nie miaucz!”.

J  Koterski nie planował zatrudniać gwiazd, 
po fiasku poszukiwań odtwórcy głównej roli, 

zaproponował Kondratowi wzięcie udziału 
w castingu.

J  Marek Kondrat przystąpił do zdjęć próbnych – co 
w przypadku tej klasy aktora jest ewenementem – 
ale potem chciał ją oddać… Bogusławowi Lindzie. 
Ten jednak odmówił.

J  Marek Koterski rozważał też obsadzenie Cezarego 
Pazury w roli Miauczyńskiego, ten jednak 
odmówił i polecił... Marka Kondrata.

J  Mark Koterski w czasie realizacji filmu schudł 10 
kilogramów.

Dzień świra
Zoom TV piątek 20.00

Okruchy dnia

Stracona 
szansa

Bohaterem jest kamerdyner Ste-
vens, służący idealny, szef kilkudziesię-
cioosobowej służby domowej w impo-
nującej posiadłości lorda Darlingtona. 
Jego życiową pasją i ambicją stała się 
troska o to, by w Darlington Hall wszyst-
ko funkcjonowało zgodnie z odwieczny-
mi zasadami. 

W imię osiągnięcia zawodowej per-
fekcji Stevens zrezygnował całkowicie 
z życia osobistego, drobnych przyjem-
ności, własnych zainteresowań. Wsty-
dliwie też skrywa przed światem uczu-
cie, jakim darzy ochmistrzynię, pannę 
Kenton. On również nie jest jej obojęt-
ny, ale kobieta na próżno czeka na jakiś 
znak lub gest świadczący o zaintereso-
waniu nią. 

Lord Darlington wierzy w poro-
zumienie z Trzecią Rzeszą. Wyrzuca 

z domu żydowskie pokojówki. Oskar-
żony o zdradę stanu, umiera w hańbie. 
Jego spadkobiercy nie wahają się po-
zbyć rezydencji, w której potajemnie 
gościli faszystowscy dostojnicy. 

Posiadłość nabywa w 1958 r. ame-
rykański dyplomata, Lewis, który 
przejmuje ją z dobrodziejstwem in-
wentarza – wiernym kamerdynerem. 
W utrzymaniu wszystkiego w dawnym 
stanie bardzo pomogłaby niezawodna 
niegdyś panna Kenton, ale dawno opu-
ściła posiadłość. Kiedy Lewis udziela 
kamerdynerowi krótkiego urlopu, ten 
wyrusza na wybrzeże w nadziei, że 
odnajdzie ochmistrzynię. W trakcie 
podróży wspomina swe życie, wra-
ca myślami do wydarzeń, które miały 
miejsce w Darlington Hall przed wybu-
chem wojny i w jej trakcie. Mimo woli 
odkrywa i analizuje swój dramat, fiasko 
własnego życia. Uświadamia sobie, że je 
zmarnował, że stracił szansę na wielką 
miłość. 

Ten miniony bezpowrotnie świat 
ukazują idealnie dobrani odtwór-
cy głównych ról – Anthony Hopkins 
i Emma Thompson.

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 23 miliony dolarów 

(1993 rok), kosztował 11,5 
miliona.

J  Meryl Streep odrzuciła rolę panny 
Kenton.

J  Anthony Hopkins, przygotowując 
się do roli Stevensa, zwrócił się 
do wieloletniego kamerdynera 
w Pałacu Buckingham o udzielenie 
mu niezbędnych wskazówek.

J  Hugh Grant występuje jako 
Reginald Cardinal (chrześniak 
Lorda Darlingtona).

Okruchy dnia
TVP Kultura piątek 20.00,  

Kochanica Francuza

Przed kamerą 
i w życiu

Fikcyjna akcja i fikcyjne postaci 
odgrywane w filmie powodują prze-
mianę duchową pary głównych akto-
rów, a ich życie zmienia się pod wpły-
wem dramatu odgrywanego przed 
kamerą. 

Jest rok 1980. W Dorset trwają 
zdjęcia do „Kochanicy Francuza”. Bo-
hater opowieści, Charles Smithson, 
zaręczony z Ernestyną Freeman, na-
ukowiec z wyższych sfer, zakochuje 
się niespodziewanie w stojącej poza 
nawiasem społeczeństwa, biednej Sa-
rze Woodruff. Sarah, znana w okolicy 
od czasu nieszczęśliwego romansu 
z francuskim oficerem marynarki jako 
„Kochanica Francuza”, jest napiętno-
wana przez lokalną społeczność i po-

grążona w melancholii. Żyje we wła-
snym świecie, wszyscy uważają, że 
oczekuje wciąż na powrót kochanka. 
Po krótkim romansie, choć wyjawia 
mu swoje sekrety, ostatecznie jednak 
odtrąca Charlesa.

Amerykanka Anne (Meryl Streep) 
i Anglik Mike (Jeremy Irons), grający 
w tym filmie główne role, niemal od-
ruchowo nawiązują ze sobą romans. 
Wiedzą, że nie potrwa on długo: oboje 
mają rodziny, do których wrócą po za-
kończeniu pracy. 

Film otrzymał w 1981 r. 5 nomi-
nacji do Oscara: dla najlepszej aktor-
ki, za scenariusz, kierownictwo arty-
styczne, kostiumy i montaż. 

Pewnie nie wiesz...
J  Meryl Streep przyjechała 

ze Stanów do Anglii na trzy 
miesiące przed rozpoczęciem 
głównych zdjęć, aby ćwiczyć 
angielski akcent.

J  To pierwsza główna rola w filmie 
Jeremy'ego Ironsa. Do tej pory 
był znany w Anglii z występów 
teatralnych.

J  Mimo że film przyniósł jej jedne 
z najlepszych recenzji i kilka 
nagród, Meryl Streep uważa, 
że to jeden z jej najsłabszych 
występów.

J  Streep w swojej karierze była 20 
krotnie nominowana do Oscara 
w kategorii „Najlepsza aktorka”, 
zdobyła 3 Oscary.

J  W ujęciu Sary stojącej na The 
Cobb (XIII-wieczny falochron) 
bierze udział kaskader 
w kostiumie Sary. Ze względu 
na silny wiatr i wysokie fale 
przywiązano go do słupa.

Kochanica Francuza
TVP Kultura sobota 20.00

To autobiograficzny film reżysera, który brał 
udział w wojnie wietnamskiej. Jako 21-letni mło-
dzieniec wyruszył do Wietnamu, uznając to za 
patriotyczny obowiązek. Kiedy po kilkunastu mie-
siącach służby wrócił do domu, był wstrząśnięty 
bezsensem wojny i obojętnością ludzi wobec wiet-
namskiego koszmaru. Włóczył się, zmieniał pracę, 
trafił nawet do więzienia za narkotyki. Po ukoń-
czeniu kursu filmowego w Nowym Jorku zaczął 
pisać scenariusze. Scenariusz do „Plutonu” napisał 
w 1976 roku, jednak nikt nie podjął się jego reali-
zacji, uznając go za zbyt pesymistyczny i brutalny. 
Dopiero po dziesięciu latach udało mu się zgroma-
dzić dostateczne fundusze. Zdjęcia nakręcono na 
Filipinach w ciągu zaledwie 54 dni. 

Film rozpoczyna się sceną, w której w Wiet-
namie na polowym lotnisku lądują młodzi, niedo-
świadczeni żołnierze. Jest 1986 rok. Wśród nich 
jest bohater filmu (odtwarzający samego Stone'a), 
18-letni ochotnik Chris Taylor (Charlie Sheen), któ-
ry rzucił wszystko, by walczyć w Wietnamie. Już 
pierwsze zetknięcie z wojną wywołuje u nowicju-
sza wstrząs. Na lądowisku mija innych żołnierzy 
powracających do kraju w plastikowych workach.

Pewnie nie wiesz...
J  Film zarobił 153,5 miliona dolarów, 

kosztował 6 milionów.
J  Film nagrodzono czterema Oscarami (na 

osiem nominacji).
J  Wszyscy aktorzy przed kręceniem filmu 

obowiązkowo brali udział w 14-dniowym 
treningu wojskowym. Reżyser chciał aktorów 
pozbawić snu, spowodować ich całkowite 
wyczerpanie. Jedli tylko wojskowe racje 
żywnościowe, nie mogli brać prysznica 
i korzystać z toalet, musieli dźwigać ciężary, 
spać w dżungli, pełnić warty.

J  Wykonanie blizn na twarzy Toma Berengera 
trwało trzy godziny dziennie.

J  Departament Obrony USA odmówił współ-
pracy przy kręceniu filmu. Sprzęt wojskowy 
został wypożyczony od Sił Zbrojnych Filipin.

Pluton
TVP Historia sobota 23.45

Pluton

Wietnamskie 
piekło

Dzieło Olivera Stone'a odniosło olbrzymi sukces. Krytyka uznała 
„Pluton” za jeden z najbardziej realistycznych wojennych  

filmów w historii kina. 

Terytorium wroga

Desperacka 
misja 

Każda sekunda może okazać się de-
cydująca. Czy nowoczesne technologie 
i doskonałe przygotowanie żołnierzy 
wystarczy, aby ocalić reporterkę? Ile jest 
warte życie zakładniczki? Widowiskowe, 
zapierające dech w piersiach, realistycz-
ne kino akcji. Film niezwykły. Mocny, ale 
jednocześnie ściskający za gardło.

Znana we Francji dziennikarka Elsa Ca-
sanova sprzeciwia się obecności zachod-
nich sił zbrojnych w Afganistanie. Kobieta 
jest zaangażowana w sprawę emancypacji 
afgańskich kobiet. W Kabulu przeprowa-
dza wywiad z jedną z nich. Ta odsłania 
twarz przed kamerą i opowiada swoją hi-
storię. Twierdzi, że widzą się ostatni raz, 
ostrzega też rozmówczynię przed gro-
żącym jej niebezpieczeństwem. Wkrótce 
Elsa oraz jej afgański przewodnik zostają 
uprowadzeni przez talibów. Aby uwolnić 
dziennikarkę, francuski rząd wysyła do 
Afganistanu oddział sił specjalnych.

Film ma wartką akcję, a co istotne 
nieustanne napięcie! Poza tym dy-

namiczne, świetnie nakręcone sceny 
batalistyczne (czuwała nad nimi fran-
cuska armia, która użyczyła ekipie 
sprzęt) oraz, co nie tak często się zda-
rza, zindywidualizowane sylwetki bo-
haterów, co sprawia, że ani nam się nie 
mylą, ani nie są nam obojętni. Dla ko-
goś zaś, kto nie ma dla nich sympatii, 
nieco pokrętną pociechą niech będzie 
fakt, że giną równie widowiskowo, jak 
walczą. 

Pewnie nie wiesz...
J  Zdjęcia kręcono we Francji, 

w Duszanbe i w górach Pamiru 
w Tadżykistanie oraz w Dżibuti.

J  Reżyser i scenarzysta, Stephane 
Rybojad, nakręcił wcześniej 
kilkanaście filmów dokumentalnych, 
z których część dotyczyła 
francuskich sił specjalnych.

J  Postać Mariusa gra prawdziwy 
komandos marines francuskiej 
marynarki wojennej, Alain Alivon. 
Przez 22 lata był komandosem, 
a następnie instruktorem musztry 
komandosów.

Terytorium wroga
TV Puls sobota 22.15

Osaczony

Nocna 
rozgrywka
Bruce Willis to policyjny nego-

cjator Jeff Tally, który przez wiele lat 
osiągał spektakularne sukcesy. Pew-
nego dnia ponosi porażkę. To spra-
wia, że decyduje się opuścić Los An-
geles, wraz z rodziną przenosi się do 
spokojnego miasteczka Bristo Cami-
no i zostaje szefem lokalnej policji. 

Sielanka zostaje gwałtownie prze-
rwana, gdy do domu bogatego księ-
gowego Waltera Smitha (Kevin Pol-
lak) wkrada się trójka nastolatków. 
Otoczeni przez policjantów, wpadają 
w panikę i biorą zakładników. Do ne-
gocjacji z młodocianymi bandytami 
zostaje wyznaczony Jeff Tally i wcią-
gnięty w niebezpieczną grę, w której 
stawką jest życie jego rodziny.

Francuski reżyser Florent Emilio 
Siri mniej więcej w połowie filmu, 
gdy już wiemy wszystko, bo akcja 
rozwija się według sprawdzonych 
w tego typu kinie schematów, całą 
sytuację odwraca o 180 stopni. Do-

wiadujemy się o.... co stawia przed 
naszym negocjatorem nowe wyzwa-
nia i dylematy.  

Pewnie  
nie wiesz...

J  Cztery miesiące pracowano od 
zmierzchu do świtu nad fabułą, 
która rozgrywa się w ciągu 
jednej nocy.

J  Największym wyzwaniem 
podczas tych nocnych zdjęć 
były sceny z ogniem: Mieliśmy 
na planie płonących facetów 
zwisających z sufitu na linach. 
Były sceny, w których benzyna 
lała się na aktorów wiadrami. 
W takich sytuacjach trzeba być 
bardzo ostrożnym, ponieważ 
ognia nie da się zgasić 
w ułamku sekundy – mówił szef 
ekipy kaskaderów. 

J  Córkę Bruce'a Willisa w filmie, 
Amandę, grała jego prawdziwa 
córka Rumer Willis, która mu-
siała wziąć udział w przesłu-
chaniu, jak wszyscy inni.

Osaczony
TV Puls niedziela 22.00
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Wilk w owczej skórze

Zabawowy syn 
wodza

Wilk Szary, syn charyzmatycznego wodza 
stada, wcale nie garnie się do tego, aby zostać 
jego następcą. Interesują go: dobra zabawa, tań-
ce i wycie do Księżyca z kolegami, szalone pości-
gi za owcami i wylegiwanie się na słonecznych 

polanach. Jednak pewnego dnia, za sprawą nie-
fortunnego zaklęcia, jego beztroskie życie wy-
wróci się do góry nogami. Pewny siebie wilczek 
obudzi się… w owczej skórze! Jeżeli chce wrócić 
do dawnego życia, musi nauczyć się żyć wśród 
stada sympatycznych, ale strasznie rozbryka-
nych owieczek. Jednak kiedy nadejdzie niebez-
pieczeństwo, pokaże prawdziwą naturę i stanie 
w obronie wełnianych przyjaciół.

Wilk w owczej skórze
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 12.30

Lego Ninjago: Film

Wyzwanie
Młody Lloyd, zwany również Zielonym Ninją oraz grupa jego 

przyjaciół, w skład której wchodzą tajni wojownicy oraz Master 
Builderzy Lego stają przed ogromnym wyzwaniem. Kierowani 
przez dowcipnego mistrza kung fu o imieniu Wu muszą zmierzyć 
się z nikczemnym lordem Garmadonem, Najgorszym Gościem 
Wszech Czasów – i jednocześnie ojcem samego Lloyda. Ich zada-
niem jest uchronienie Ninjago City przed chaosem. 

Pełnometrażowa opowieść o niesubordynowanych wojowni-
kach z Ninjago City. Bohaterowie muszą uczynić wszystko, by po-
kazać swoją prawdziwą moc i pokonać groźnego wroga.

Lego Ninjago: Film
TVN niedziela 13.40

Czarownica 2

Kłótnia na obiedzie
Maleficenta była złą czarownicą o kamiennym sercu. 

Teraz nastąpiła w jej sercu odwilż i pojawiło się ciepło 
i wiara w ludzi. Wszystko to za sprawą pewnej młodej 
dziewczyny, dobroć której nie pozostawiła jej obojęt-

ną. Księżniczka Aurora dorosła, a w jej życiu nade-
szła pamiętna chwila – książę Filip prosi ją o rękę. 

Na wystawnym obiedzie, na który zaproszono 
rodziców narzeczonego oraz Maleficentę, 

matkę chrzestną Aurory, dochodzi do kłótni. 
W jej wyniku król niedołężnieje, a choroba 
jego ma jednoznacznie magiczne podłoże. 

Podejrzenia spadają na Maleficentę, 
zmuszając ją do ucieczki z pałacu.

Czarownica 2
Polsat piątek 21.05, 

niedziela 15.10

Nasza niania jest agentem

Troskliwy  
szpieg

Bob Ho tylko z pozoru wydaje się skromnym sprzedawcą 
długopisów. W rzeczywistości jest tajnym agentem CIA i zajmuje 
się tropieniem przestępców. Fakt ten ukrywa przed wszystkimi, 
a w szczególności sympatią, Gillian. Pewnego dnia kobieta prosi 
Boba, aby zajął się trójką jej dzieci, które nie są przyjaźnie do nie-
go nastawione. Zadanie nie będzie łatwe, tym bardziej że w tym 
samym czasie uaktywniają się rosyjscy terroryści. Bob musi pogo-
dzić obowiązki szpiega i troskliwej niani.

Nasza niania jest agentem
TV4 sobota 11.10, niedziela 8.55
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Zmarł były burmistrz Miasta 
Kolno śp. Józef Stanisław 

Szymanowski
W wieku 74 lat do 

wieczności odszedł śp. 
Józef Stanisław Szy-
manowski. Burmistrz 
Miasta i Gminy Kolno 
w latach 1990 – 1992 
i Burmistrz Miasta 
Kolno w latach 1992 – 
1998.

Był też między in-
nymi radnym miej-
skim, przewodniczą-
cym rady powiatu oraz 
dyrektorem kolneń-
skiego szpitala.

Śp. Józef Szyma-
nowski był również 
wieloletnim peda-
gogiem kolneńskiej 
oświaty: nauczycielem 
matematyki w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki oraz w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Adama Mickiewicza.

Obdarzany społecznym zaufaniem swoją pracę samorządowca 
wykonywał z zaangażowaniem i poświęceniem i zostanie zapamięta-
ny jako osoba zawsze życzliwa, uczynna, lubiana i szanowana przez 
ludzi - zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Śp. Józef 
Stanisław Szymanowski wspominany jest także jako społecznik dzia-
łający i pracujący dla wspólnego dobra. 

- Odszedł od nas Człowiek zasłużony dla Kolna dla powiatu kol-
neńskiego i takim pozostanie w naszej pamięci – mówi Andrzej Duda, 
burmistrz Kolna, składając rodzinie I bliskim wyrazy głębokiego 
współczucia. 

W Lesie Giełczyńskim znajduje się 
miejsce kaźnie dwunastu tysięcy 
mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej 
zamordowanych przez Niemców 
w latach II wojny światowej. Przed 59 
laty wzniesiono tu pomnik upamięt-
niający ofiary zbrodni. Przy wsparciu 
samorządów gmin Łomża i Zambrów 
odnowienie pomnika ma sfinansować 
Instytut Pamięci Narodowej w Bia-
łymstoku.

Las Giełczyński pod Łom-
żą jest jednym z największych 
miejsc kaźni, jakich dokona-
li Niemcy w latach II wojny 
światowej w regionie łomżyń-
skim. W okresie od lipca 1941 
r. do września 1944 r. wymor-
dowano tu ok. 12 tysięcy lu-
dzi, w tym ok. 7 tysięcy Żydów 
z getta w Łomży oraz z okolicz-
nych miejscowości.

W północno-wschodniej czę-
ści działki nr. 133/3 w pobliżu 
miejscowości Giełczyn w gmi-
nie Łomża, ale administracyjnie 
już w obrębie Czerwonego  Boru 
w gminie Zambrów, znajdują 
się pomniki upamiętniające te 
zbrodnie. Pierwszy z nich wnie-
siono w 1963 r. według projektu 
Czesława Myślińskiego. Widnie-
je na nim napis: „Miejsce kaźni 

dwunastu tysięcy mieszkańców 
ziemi łomżyńskiej zamordowa-
nych przez faszystów hitlerow-
skich w latach 1941–1944”.

Pomnik, po 59 latach 
od wzniesienia,  
wymaga napraw  
i odnowienia. 

W tej sprawie 18 stycznia 
w Urzędzie Gminy Łomża od-
było się spotkanie, w którym 
uczestniczył senator Marek 
Komorowski, wójt gminy Za-
mbrów Jarosław Kos, zastęp-
ca wójta gminy Łomża Cezary 
Zborowski oraz przedstawicie-
le Instytutu Pamięci Narodowej 
w Białymstoku: Jarosław Scha-
bieński - naczelnik oddziałowe-
go Biura Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa, dr hab. Krzysztof 
Sychowicz - naczelnik oddzia-
łowego Biura Badań Historycz-
nych oraz Bogusław Szczepan 
Łabędzki - główny specjalista 
Poszukiwań i Identyfikacji.

Uzgodniono, że odnowienie 
pomnika upamiętniającego tra-
giczne zdarzenia z lat II wojny 
światowej i ofiary niemieckich 
zbrodni wojennych zostanie 
przeprowadzone jeszcze w tym 
roku. Środki na ten cel w więk-
szości będą pochodzić ze źró-
deł Instytutu Pamięci Narodo-
wej. Samorządy gmin Łomża 
i Zambrów zobligowały się do 
podjęcia działań zmierzających 
do odpowiedniego uporządko-
wania terenu wokół pomnika 
oraz ulepszenia prowadzącej 
w pobliże pomnika drogi dojaz-
dowej.

Kompleks sportowy przy Zespole 
Szkół Samorządowych w Jedwabnem 
zostanie przebudowany. Zajmie się 
tym firma TORAKOL Sp z o.o. z siedzibą 
z Radziejowie. 

Podpisania umowy dokonano 
w obecności Burmistrza Jedwab-
nego Adama Mariusza Niebrzy-
dowskiego, Skarbnika Marty 
Przewodek, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Jedwabnem 
Andrzeja Górskiego oraz Raj-
munda Zalewskiego- przedstawi-
ciela wykonawcy.

Zakres prac obejmuje budo-
wę i przebudowę:

- boiska piłkarskiego o na-
wierzchni z trawy syntetycznej,

- rzutni do pchnięcia kulą 
o nawierzchni z poliuretanu,

- skoczni do skoku w dal i trój-
skoku,

- skoczni do skoku wzwyż,
- wiaty stadionowej z ciągiem 

pieszym,
- przebudowę istniejącej sieci 

wodociągowej,

- odwodnienie liniowe bo-
iska,

- budowę kanalizacji deszczo-
wej,

- zakup elementów wyposa-
żenia boiska i małej architektury.

Wartość inwestycji wyniesie 
3 391 831,00 zł. Gmina Jedwab-
ne otrzymała dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski 
Ład w wysokości 90%.

Pomnik pomordowanych w Lesie 
Giełczyńskim zostanie odnowiony

Boisko sportowe w Jedwabnem 
będzie przebudowane 
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Policjanci z Łomży, Kolna i Zambrowa, 
pod okiem strażaków z Państwowej 
Straży Pożarnej w Łomży, ćwiczyli 
swoje umiejętności z zakresu orga-
nizowania i prowadzenia działań 
ratowniczych na zamarzniętych zbior-
nikach wodnych. Ćwiczenia odbyły się 
na plaży miejskiej.

Na plaży miejskiej w Łom-
ży, policjanci z tutejszej ko-
mendy, jak również z Kolna 
i Zambrowa, pod okiem łom-
żyńskich strażaków doskonali-
li swoje umiejętności z zakresu 
ratownictwa lodowego. Poli-
cjanci z patrolówki oraz dziel-
nicowi brali udział w pozoro-
wanych akcjach ratowniczych, 
podczas których doskonalili 

taktykę prowadzenia działań 
ratowniczych oraz sprawną 
współpracę z innymi służbami. 
Mundurowi ćwiczyli sposoby 
ratowania osób tonących, przy 
wykorzystaniu specjalistyczne-
go sprzętu ratowniczego oraz 
przy użyciu znajdujących się 
„w zasięgu ręki” innych po-
mocnych przedmiotów. Pro-
wadzący zajęcia szczególną 
uwagę zwracali na umiejętne 

poruszanie się po lodzie o róż-
nej grubości, asekuracji ratu-
jącego i bezpiecznej ewakuacji 
ratowanego. Zawiodła jedynie 
pogoda, ponieważ szkolenie 
odbyło się na śniegu, a nie jak 
planowali strażacy na rzece Na-
rew, która nie jest zamarznięta.

Wszystko po to, by skutecznie 
współdziałać w późniejszych re-
alnych zdarzeniach i być jak #nie-
zaWODNYratownik.

bezpieczeństwo

Łomżyńscy policjanci, wraz z początkiem lute-
go, wyposażeni zostali w kamery osobiste. 19 
urządzeń trafiło do funkcjonariuszy z Wydziału 
Patrolowo - Interwencyjnego. Będą rejestrować 
interwencje podejmowane przez munduro-
wych.

Kamery, w które wyposażeni są poli-
cjanci, mogą pracować w trybie ciągłym 
do 10 godzin i przekazywać dźwięk oraz 
obraz w systemie cyfrowym. Kamera re-
jestrując zdarzenie umożliwia identyfika-
cję policjanta, który obsługuje urządzenie 
oraz zapisuje datę i godzinę interwencji. 

- Osoby wobec, których podejmowa-
na jest interwencja wiedząc, że są nagry-
wane kontrolują swoje zachowania zdając 
sobie sprawę z konsekwencji. Natomiast 
w przypadku wątpliwości co do sposo-

bu przeprowadzenia interwencji nagranie 
z kamery pozwoli w sposób jednoznacz-
ny wyjaśnić sytuację – tłumaczy podko-
misarz Justyna Janowska, oficer prasowy 
Komendanta Miejskiego Policji w Łomży.  

Kamery rejestrują zarówno obraz, jak 
i dźwięk, a do mundurów przymocowane 
są za pomocą bardzo silnych magnesów 
oraz specjalnej uprzęży, co praktycznie 
uniemożliwia ich utratę przez funkcjona-
riuszy w trakcie interwencji. 

- Urządzenie nie będzie pracowało non 
stop podczas służby policjanta, a jedynie 
podczas interwencji, gdy funkcjonariusz 
włączy kamerę. Policjant jest zobowiązany 
poinformować osobę wobec której podej-
muje czynności, że interwencja będzie na-
grywana – wyjaśnia podkomisarz Justyna 
Janowska. 

Po zakończeniu służby, już w jednost-
ce policji funkcjonariusz wstawia kame-
rę do bazy, gdzie nagrania są zgrywane 
i archiwizowane w specjalnym systemie 

informatycznym. Kamery osobiste przy-
czynią się również do zwiększenia wła-
snego bezpieczeństwa policjantów pod-
czas służby.

Łomżyńscy policjanci 
z kamerami na 

mundurach 

Patrol narciarski zatrzymał 
mężczyznę z narkotykami 

Patrol pełniący służ-
bę na stoku w Rybnie 
zatrzymał 28-latka, 
który posiadał przy 
sobie 2 gramy nar-
kotyków. Mężczyzna 
był też po spożyciu 
alkoholu. Noc spę-
dził w policyjnym 
areszcie. O zarzutach 
zadecyduje opinia 
biegłych w zakresie 
narkotyków jakie 
posiadał przy sobie 
mężczyzna. 

Łomżyńscy policjanci, patrolując okolicę stoku narciarskiego 
w Rybnie zauważyli czterech młodych mężczyzn, z których jeden 
za wszelką cenę unikał kontaktu wzrokowego z funkcjonariuszami. 
W czasie rozmowy mężczyzna wkładał i wyjmował ręce z kieszeni. Jak 
się okazało 28-latek w kieszeni kurtki miał telefon, w którego etui znaj-
dowało się foliowe zawiniątko z białym proszkiem. Badanie narkote-
sterem wykazało, że są to dwa gramy tak zwanego "kryształu". Rów-
nież przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w organizmie, 
potwierdziło u mieszkańca powiatu łomżyńskiego prawie 0,3 promi-
la. Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. 
O zarzutach zadecyduje opinia biegłych w zakresie narkotyków jakie 
posiadał przy sobie mężczyzna.

Policjanci z łomżyńskiej drogówki za-
trzymali prawo jazdy 49-latkowi, któ-
ry jechał o 71 kilometrów na godzinę 
za szybko w terenie zabudowanym. 
Został ukarany mandatem w wysoko-
ści 2500 złotych i stracił prawo jazdy 
na kolejne trzy miesiące.

Do kontroli doszło w Piątnicy. 
Kierowca Opla jechał z prędko-
ścią 121 kilometrów na godzinę, 
w miejscu gdzie obowiązywa-
ła "pięćdziesiątka". Mieszkaniec 
Sejn stracił prawo jazdy na trzy 
miesiące i został ukarany manda-
tem w wysokości 2.500 złotych. 
Dodatkowo jego konto "wzboga-
ciło"  10 punktów karnych.

Policjanci apelują o rozwa-
gę na drodze i przypominają, że 
nadmierna prędkość to wciąż 
jedna z głównych przyczyn wy-
padków drogowych.

Podlascy  
policjanci  

szkolili się  
z ratownictwa lodowego 

121 km/godzinę  
w terenie zabudowanym.  

Stracił prawo jazdy
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Zastępca komendanta miejskiego PSP w Łomży st. bryg. 
Grzegorz Wilczyński z ostatnim dniem stycznia, po 29 
latach zakończył służbę w Państwowej Straży Pożarnej. 
Słowa podziękowania za lata służby na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej oraz życzenia zdrowia i pomyślności st. 
bryg. Grzegorzowi Wilczyńskiemu złożyli: st. bryg. Robert 
Dzierżek - Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP, kpt. Jacek Bargielski – Komendant Miejskie PSP 
w Łomży, ks. Jarosław Świderek – Diecezjalny Duszpasterz 
Strażaków.

Nowym zastępcą komendanta miejskiego PSP 
w Łomży został bryg. Adam Kalinowski. Uroczy-
stość powierzenia obowiązków odbyła się w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożar-

nej w Białymstoku. Decyzję dotyczącą powierzenia 
obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP 
w Łomży bryg. Adam Kalinowski odebrał z rąk pod-
laskiego komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg. 
Sebastiana Zdanowicza. W uroczystości uczestni-
czył również komendant miejski PSP w Łomży, kpt. 
Jacek Bargielski.

Bryg. Adam Kalinowski służbę w szeregach Pań-
stwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1995 r. podej-
mując naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 
Jego systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych zaowocowało awansami na wyższe stano-
wiska służbowe oraz wieloma wyróżnieniami i od-
znaczeniami.

Mł. bryg. Krzysztof Milewski, który do 
tej pory pełnił służbę w Komendzie Miej-
skiej PSP w Łomży, objął stanowisko za-
stępcy komendanta powiatowego PSP 
w Siemiatyczach. Obowiązki te z dniem 2 
lutego 2022 roku powierzył mu st. bryg. 
Sebastian Zdanowicz, podlaski komen-
dant wojewódzki PSP. 

Mł. bryg. Krzysztof Milewski 
służbę w PSP rozpoczął w 1998 roku 
w Szkole Aspirantów PSP w Pozna-
niu. Po ukończeniu szkoły aspiran-
tów został skierowany do pełnienia 
służby w KP PSP w Zambrowie na 
stanowisku dowódcy zastępu. Ty-
tuł inżyniera pożarnictwa w Szkole 
Głównej Służby Pożarniczej w War-
szawie uzyskał w 2006 roku, nato-

miast po dwóch latach tytuł magi-
stra na Wyższej Szkole im. Pawła 
Włodkowica w Płocku na wydzia-
le pedagogiki. Funkcjonariusz po-
siada dużą wiedzę i doświadczenie 
w zakresie specjalistycznych działań 
z ratownictwa wodno-nurkowego, 
którą zdobywał pełniąc przez wiele 
lat funkcję dowódcy grupy wodno-
-nurkowej. 

Z Komendy Miejskiej PSP w Łomży na zastępcę 
komendanta powiatowego PSP w Siemiatyczach

St. bryg. Grzegorz Wilczyński po 29 latach kończy służbę. 
Bryg. Adam Kalinowski nowym zastępcą  

komendanta miejskiego PSP w Łomży  
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Wraz z początkiem lutego uruchomio-
no pięć, nowych, stacjonarnych punk-
tów pobrań wymazów na obecność 
wirusa SARS-CoV-2. Trzy w Białymsto-
ku oraz po jednym w Łomży i Siemia-
tyczach. Przybyło również mobilnych 
punktów wymazowych.  

- Wzrastająca liczba chorych 
i większe zainteresowanie bada-
niami spowodowało, że otwie-
rają się kolejne miejsca, w któ-
rych można wykonać nie tylko 
testy PCR, ale także testy an-
tygenowe. Są one w całości fi-
nansowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia – podkreśla 
Maciej Bogdan Olesiński, dy-
rektor Podlaskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ. 

Ponadto osoby, które nie 
mogą samodzielnie dotrzeć do 
stacjonarnych placówek pobiera-
nia materiału genetycznego mają 
możliwość skorzystania z mobil-
nych punktów wymazowych. De-
cyduje jednak o tym lekarz opie-
kujący się pacjentem. 

Warto zaznaczyć, że 1 lutego 
br. przybyło pięć nowych zespo-
łów wymazowych. Łącznie wy-
mazy wykonuje 16 takich zespo-
łów.

Testy PCR
Zlecenie na test PCR może 

wystawić między innymi lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej 
lub nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej. Możliwość wysta-
wiania zleceń na test w kierunku 
koronawirusa za pośrednictwem 
systemu gabinet.gov.pl dotyczy 
również lekarzy, którzy nie mają 
umów z NFZ.

Szybkie testy antygenowe
Z kolei testy antygenowe 

możemy zrobić w aptekach, la-
boratoriach lub stacjonarnych 
punktach wymazowych, które 
przystąpiły do ich realizacji. Ba-
danie przeprowadzi farmaceuta 
lub pracownik medyczny, a wy-
nik poznamy na miejscu. Na test 
antygenowy nie potrzebujemy 
skierowania.

Aby wynik testu antygeno-
wego był jak najdokładniejszy 
dwie godziny przed badaniem 
nie należy palić papierosów, 
żuć gumy, myć zębów, płukać 
jamy ustnej i nosa, spożywać 
posiłków i pić napojów oraz 

nie przyjmować żadnych le-
ków. 

  Kto może skorzystać z testu PCR 
w mobilnym punkcie?

Osoby posiadające zlecenie 
na test PCR wystawione:

• przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ)

• przez lekarza lub felczera, 
którzy udzielają świadczeń w ra-
mach nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej

• przez lekarza pracującego 
w hospicjum lub zakładzie opie-
kuńczo-leczniczym

• przez inspekcję sanitarną
• przed przyjęciem do zakładu 

opiekuńczo-leczniczego lub zakła-
du pielęgnacyjno-opiekuńczego

• przed przyjęciem do domu 
pomocy społecznej

• przed przyjęciem do hospi-
cjum

• przed przyjęciem do stacji 
dializ

• przed rozpoczęciem turnu-
su rehabilitacyjnego

• online lub telefonicznie, po 
wypełnieniu formularza.

Mieszkańcy 
otrzymują maseczki 

Miasto Łomża otrzymało maseczki z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 
i przy wsparciu żołnierzy 13. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Tery-
torialnej od 7 lutego 2022 roku (poniedziałek) są one rozdysponowane wśród 
mieszkańców naszego miasta.

Harmonogram dystrybucji maseczek:
• Hala Kultury- od poniedziałku 7 lutego do piątku 11 lutego br. 

w godz. 10:00-18:00 będzie można otrzymać jeden z 8 tys. przygoto-
wanych pakietów.

• Punkt szczepień w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży- od 9 lutego 
dla osób zgłaszających się w tych dniach na szczepienie. Przygotowa-
no 1,2 tys. Pakietów.

Wspomniane środki ochrony osobistej będą dystrybuowane do 
piątku 11 lutego lub do wyczerpania zapasów. Ponadto trzysta tego 
typu pakietów zostanie rozdysponowanych wśród osób starszych 
uczęszczających do Klubu Seniora oraz Dziennego Domu Senior+.

Obowiązek noszenia maseczek nakłada Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 28 stycznia 2022 roku zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Bal charytatywny 
dla walczącego  
o życie Filipka

To kolejne wydarzenie chary-
tatywne na rzecz kilkunastomie-
sięcznego Filipka Nowackiego 
z Łomży, cierpiącego na choro-
bę genetyczną SMA 2. Impreza, 
której organizatorem jest Fun-
dacja "L" odbędzie się 19 lutego 
w restauracji "Amadeus" przy ul. 
Przykoszarowej 16, jej rozpoczę-
cie zaplanowano na godz. 20.00. 
Cegiełka wynosi 200 zł od osoby.

Karnawałowy wieczór po-
prowadzi dj Damian, a gwiazdą 
wieczoru będą The Dziemians. 
Uczestnicy mogą liczyć na dania 
ciepłe, przekąski, ciasta i napo-
je. Podczas zabawy zostaną prze-
prowadzone atrakcyjne licytacje. 
Całkowity dochód z wydarzenia 
i przeprowadzonych licytacji zo-
stanie przekazany na leczenie Fi-
lipka.

Aby zdobyć wejściówkę na-
leży wpłacić swój datek na sub-
konto Filipka w Fundacji "L": 
64 8762 0009 0011 4550 2000 
0030, tytułem "bilet na bal chary-
tatywny" i podać ilość sztuk lub 
wrzucić gotówkę do puszki przy 
odbiorze zaproszeń. Informacje 
dotyczące wejściówek dostępne 
są od w godz. 8.00-17.00 pod nu-
merem telefonu 790872240 lub 
723991800.

Filipek Nowacki przyszedł na 
świat wraz ze swoim bratem bliź-
niakiem Kubusiem 25 sierpnia 
2020 roku, w 36 tygodniu ciąży. 
Po badaniach materiału genetycz-
nego wykryto u chłopca SMA 2 
– rdzeniowy zanik mięśni, bardzo 
rzadką genetyczną chorobę, która 
degraduje mięśnie odpowiedzial-
ne za ruch, ale też mówienie, po-
łykanie, oddychanie. Nieleczona 
prowadzi do śmierci. Nadzieją na 
całkowite zatrzymanie choroby 
jest terapia genowa, której cena to 
ponad 9 milionów złotych.

Więcej punktów 
wymazowych 

w województwie 
podlaskim

Szczegółowe informacje na temat testów PCR i antygenowych wraz z wykazami 
lokalizacji miejsc ich wykonania znajdziemy na stronie internetowej pacjent.gov.pl.
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RÓŻNE/SPRZEDAM

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, 
ALTANY, PRZEDSIONKI CAMPIN-
GOWE, POKRYCIE NA ŁAODZIE, 
TAPICERKA, SKÓRY, TRUDNE MA-
TERIAŁY. KOLNO UL. SENATOR-
SKA 2. TEL. 698 947 100. 

Sprzedam widlak - udźwig do 
1 tony, wysokośc 1,6 m, silnik 
dwucylindrowy chłodzony po-
wietrzem. Stan dobry , cena do 
uzgodnienia. Tel. 796 371 614.

Odkupię niepotrzebne Ci grun-
ty orne, łąkę, las, nieużytki itp. 
Tel. 535-480-220 lub e-mail: gra-
nit7775@wp.pl

PROFESJONALNE USŁUGI 
OGRODNICZE. ŁOMŻAI OKOLI-
CE. 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, pa-
nele podłogowe i inne prace wy-

kończeniowe. Tel. 791 538 893. 
Pomalują, poszpachlują. 
Tel. 503 969 530 

Tynki gipsowe agregatem, pro-
fesjonalnie i z doświadczeniem. 
Tel. 511 917 737 

Układanie kostki brukowej z ma-
teriału własnego i powierzone-
go. Projekt GRATIS. Doświad-
czenie, 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 wła-
zów, materiały. Łomża, Boguszyce 
17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego: -młoty wybu-
rzeniowe i inne -zagęszczarki 
–rusztowania, piły spalinowe 
- kosiarki, wykaszarki do trawy, 
areator - sprzęt rolniczy Łomża, 
ul. Nowogrodzka 44B. 
Tel. 600 011 914. 

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir:  

instalacje CO, instalacje  
wodno-kanalizacyjne, montaż 

urządzeń sanitarnych, 
kotłowanie (olejowe, 

gazowe, węglowe), kolektory 
słoneczne,  

pełen zakres usług. 
Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: pod-
jazdy, tarasy, chodniki i scho-
dy. SOLIDNIE. Tel. 509 981  956. 
Usługi wykończeniowe solidnie 
i szybko - szpachlowanie i malo-
wanie. Tel. 503 969 530 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro ra-
chunkowe, Edy-
ta Sokołowska 
- twoja pew-
ność w rozliczeniach z Urzędem 
Skarbowym i ZUS. Zapraszamy: 
NOWY ADRES Łomża, ul. Nowo-
grodzka 155 d. Tel. 862 173 474,  
606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

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

Zakład usługowy RTV – marek 

Brzeziak ul. Wojska Polskiego 
26A, Łomża. Tel. 862 115 343, 
696 884 735. Usługi w zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, 
LAPTOPY, MONITORY KOMPUTE-
ROWE I INNE oraz montaż anten 
TV i SAT. www.brzesiakrtv.pl 

Multi Serwis. 
Serwis kompu-
terowy i RTV, 
sprzedaż sprzętu komputerowe-
go. 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 okolicznościowa. rafallesicki.
com 
Tel. 600 455 252. 

Wesela, imprezy okolicznościo-
we, muzyka romska. Gra, śpiewa 
i tańczy ,,Dżudli”. Gwarancja do-
brej zabawy. Tel. 698 621 178. 

Zespół Muzyczny Amor. Zagra-
my na weselu, studniówce, balu 
okolicznościowym i inne impre-
zy. 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 samochodo-
wa. Kompleksowy serwis klima-
tyzacji, nabijanie, odgrzybianie, 
sprawdzenie szczelności. Stara 
Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. Tel. 
518 362 426.

ZDROWIE/ URODA 

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

MATRYMONIALNE

SAMOTNY BEZ ZOBOWIĄZAŃ 
I NAŁOGÓW 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

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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Stypendia 
sportowe  

za 2021 rok 
Najwybitniejsi zawodnicy łomżyń-
skich klubów sportowych otrzymali 
z rąk prezydenta Mariusza Chrza-
nowskiego stypendia sportowe 
za szczególne osiągnięcia 
w 2021 roku. Decyzja wło-
darza o przyznaniu wsparcia 
finansowego podjęta została 
po wcześniejszym zasięgnię-
ciu opinii Łomżyńskiej Rady 
Sportu.

Łącznie przyznano 32 
świadczenia na kwotę 139 
800 zł. Wśród laureatów 
znaleźli się sportowcy re-
prezentujący najróżniej-
sze dyscypliny sportowe. 
Tradycyjnie stypendia 
otrzymali osiągający wiel-
kie sukcesy lekkoatleci 
z Ludowego Łomżyń-
skiego Klubu Sportowego 
Prefbet Śniadowo Łomża 
i Ludowego Klubu Sportowego 
Narew Kurpiewski oraz brydży-
ści ze Stowarzyszenia Łomżyń-
ska Akademia Brydża Sporto-
wego. Wsparcie trafi ponadto 
do piłkarzy Łomżyńskiego Klu-
bu Sportowego 1926, tenisistek 
stołowych Klubu Uczelnianego 
Akademickiego Związku Sporto-
wego Państwowej Wyższej Szko-
ły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży oraz zawodników 
sztuk walk (MMA, grappling) 
reprezentujących Spółdzielnię 
Socjalną "Black Horse" oraz Sto-
warzyszenia Sportów Walki Fi-
ght Club Łomża. Po raz pierwszy 
wśród nagrodzonych znaleźli się 
także nasi motoparalotniarze ze 
Stowarzyszenia Flysport.

Stypendystom pogratulował 
i docenił ich zaangażowanie pre-
zydent Łomży Mariusz Chrza-
nowski. 

- Jestem niezwykle dumny, że 
mamy w Łomży taką młodzież. 
Mam nadzieję, że ta nagroda bę-
dzie dla was motywacją do jeszcze 
większej pracy – mówił, zapew-
niając, że nadal zamierza wspierać 

działania dotyczące rozwoju spor-
tu dzieci i młodzieży w Łomży.

Wśród nagrodzonych spor-
towców znalazł się m.in. Adam 
Pupek, zdobywca brązowego 
medalu na XXIII Motoparalot-
niowych Mistrzostwach Polski. 

- Otrzymane stypendium po-
może mi się dobrze przygoto-
wać do tegorocznych zawodów. 
Tylko samo skomponowanie 
niezbędnego sprzętu jest bar-
dzo kosztowne – zauważa sty-
pendysta, zdradzając nieco swo-
je plany na przyszłość: - W tym 
roku zawodnicy Stowarzyszenia 
Flysport, w tym ja weźmiemy 
udział w Motoparalotniowych 
Mistrzostwa Polski oraz w Slalo-
mowych Mistrzostwach Świata.

Miesięczne wsparcie sty-
pendialne oscyluje pomiędzy 
200,00 a 600,00 złotych brutto 
i jest uzależnione od osiągnięć 
sportowych nagrodzonych. 
O świadczenie mogą się ubiegać 
zawodnicy, którzy są członka-
mi łomżyńskich klubów sporto-
wych i osiągają wysokie wyniki 
we współzawodnictwie między-

narodowym oraz krajowym. Sty-
pendia przyznawane są w dwóch 
kategoriach: seniorzy i młodzie-
żowcy oraz juniorzy. Szczegó-
łowe kryteria ich przyznania 
określa Uchwała Rady Miej-
skiej Łomży Nr 214/XXVII/16 
z dnia 22 czerwca 2016 r. z póź-
niejszymi zmianami.
Lista stypendystów:

Damian Zorczykowski - Sto-
warzyszenie Sportów Walki Fight 
Club Łomża (grappling)

Przemysław Żebrowski - 
Łomżyński Klub Sportowy 1926 
(piłka nożna)

Wiktor Walczak - Łomżyński 
Klub Sportowy 1926 (piłka noż-
na)

Hubert Sierzputowski - 
Łomżyński Klub Sportowy 1926 
(piłka nożna)

Krystian Pawczyński - Łom-
żyński Klub Sportowy 1926 (pił-
ka nożna)

Kacper Poreda - Łomżyński 
Klub Sportowy 1926 (piłka noż-
na)

Łukasz Korzeniecki - Łom-
żyński Klub Sportowy 
1926 (piłka nożna)

Łukasz Kordal - Łom-
żyński Klub Sportowy 
1926 (piłka nożna)

Mateusz Koc - Łom-
żyński Klub Sportowy 
1926 (piłka nożna

Sebastian Kadłu-
bowski - Łomżyński Klub 
Sportowy 1926 (piłka noż-
na)

Kamil Dobrowolski - 
Łomżyński Klub Sportowy 
1926 (piłka nożna)

Filip Cudakiewicz - 
Łomżyński Klub Sportowy 
1926 (piłka nożna)

Adam Rogowski - Sto-
warzyszenie Łomżyńska Akade-
mia Brydża Sportowego (brydż 
sportowy)

Jakub Wierzbowski - Stowa-
rzyszenie Łomżyńska Akademia 
Brydża Sportowego (brydż spor-
towy)

Michał Korwek - Stowarzy-
szenie Łomżyńska Akademia 
Brydża Sportowego (brydż spor-
towy)

Martyna Szulc - Ludowy 
Klub Sportowy Narew Kurpiew-
ski (lekkoatletyka)

Zofia Nagórska - Ludowy 
Klub Sportowy Narew Kurpiew-
ski (lekkoatletyka)

Dominik Krajewski - Ludo-
wy Klub Sportowy Narew Kur-
piewski (lekkoatletyka)

Bartosz Jurak - Ludowy 
Łomżyński Klub Sportowy Pre-
fbet Śniadowo Łomża (lekko-
atletyka)

Martyna Krawczyńska - Lu-
dowy Łomżyński Klub Sportowy 
Prefbet Śniadowo Łomża (lekko-
atletyka)

Karolina Dzwonkowska - 
Ludowy Łomżyński Klub Spor-
towy Prefbet Śniadowo Łomża 
(lekkoatletyka)

Przemysław Łyskawy - Lu-
dowy Łomżyński Klub Sportowy 
Prefbet Śniadowo Łomża (lekko-
atletyka)

Rafał Pogorzelski - Ludowy 
Łomżyński Klub Sportowy Pre-
fbet Śniadowo Łomża (lekko-
atletyka)

Piotr Dąbrowski - Ludowy 
Łomżyński Klub Sportowy Pre-
fbet Śniadowo Łomża (lekko-
atletyka)

Piotr Kozikowski - Stowa-
rzyszenie Flysport (motoparalot-
niarstwo)

Adam Pupek - Stowarzyszenie 
Flysport (motoparalotniarstwo)

Beata Trzonkowska - Ludo-
wy Łomżyński Klub Sportowy 
Prefbet Śniadowo Łomża (lekko-
atletyka)

Weronika Łuba-Arnista - 
Klub Uczelniany Akademickie-
go Związku Sportowego PWSIiP 
w Łomży (tenis stołowy)

Hubert Sulewski - Stowarzy-
szenie Sportów Walki Fight Club 
Łomża (MMA)

Zuzanna Magdalena Pote-
raj - Ludowy Klub Sportowy Na-
rew Kurpiewski (lekkoatletyka)

Dominika Steczkowska - 
Stowarzyszenie Sportów Walki 
Fight Club Łomża (MMA)

Patryk Piotr Wieryszko - 
Spółdzielnia Socjalna "Black 
Horse" (MMA)

Wygrana siatkarek 
MKS-u Łomża na szczycie

Bez straty seta zwyciężyły siatkarki MKS-u Łomża w meczu na szczycie III ligi 
podlaskiej z rezerwami pierwszoligowego BAS-u Białystok.

Dla łomżanek była to już czwarta wygrana z rzędu. W meczu ro-
zegranym w Wysokiem Mazowieckiem, młode białostoczanki tylko 
w niektórych fragmentach pierwszego seta nawiązywały wyrównaną 
walkę. Późnej dominacja bardziej doświadczonych podopiecznych 
trenera Michała Szpaka nie podlegała dyskusji, które całe spotkanie 
zakończyły w trzech setach – 25:17, 25:12, 25:14.

- W naszej grze widać stały progres. Założenia przed tym poje-
dynkiem mieliśmy proste, żeby przy każdej łatwiejszej piłce ze strony 
przeciwnika dograć ją jak najlepiej i zakończyć akcję skutecznym ata-
kiem. Udało się i jestem zadowolony z postawy dziewczyn – powie-
dział po meczu opiekun MKS-u Łomża.

Drużyna z Łomży z kompletem zwycięstw i bez straty seta prowa-
dzi w trzecioligowej tabeli. Celem łomżanek w tym sezonie jest awans 
do II ligi. Aby tak się stało, po wygraniu rozgrywek wojewódzkich, 
muszą zwyciężyć w turniejach barażowych, które przewidziane są na 
kwiecień.

Kolejny mecz zawodniczki MKS-u Łomża rozegrają przed własną 
publicznością, 13 lutego zmierzą się z UKS-em Sprint Płociczno-Tar-
tak.
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Kolejne 
sukcesy 

lekkoatletów 
2 Ogólnopolski Halowy Miting Łódz-
kiego Okręgowego Związku Lekkiej 
Atletyki (ŁOZLA) 2022 w Spale to za-
wody, które jako ostatni sprawdzian 
formy przed Mistrzostwami Polski 
U20 i U18 obrali lekkoatleci KS Pre-
fbet-Sonarol. 

- Na obecną chwilę można 
powiedzieć, że przygotowania 
idą w dobrym kierunku co po-
twierdzają wyniki. Na tle za-
wodników z całej Polski, którzy 
przyjechali na miting do Spały 
nasi reprezentanci wypadli bar-
dzo dobrze wywalczając kilka 
miejsc na podium i bijąc swoje 
rekordy życiowe – przekazuje  
prezes i szkoleniowiec KS Pre-
fbet-Sonarol Andrzej Koryt-
kowski. 

Junior Piotr Dąbrowski w bie-
gu open na 300 metrów wywal-
czył 4. miejsce przegrywając 
tylko z dwoma olimpijczykami 
z Tokio (Kowaluk i Rzeźniczak) 
oraz innym reprezentantem Pol-
ski (Zimny). Jego czas 34,74 sek. 
to nowy rekord życiowy, któ-
ry dał mu wygraną wśród junio-
rów oraz ten wynik jest nowym 
rekordem województwa podla-
skiego w tej kategorii wiekowej. 
Poprzedni z 2009 roku wynosił 

34,86 sek. i należał do Arkadiu-
sza Wojno, również podopiecz-
nego Andrzeja Korytkowskiego 
z tego samego klubu. 

Również znakomicie spisała 
się Martyna Krawczyńska, któ-
ra z rekordem życiowym 1:33,44 
sek. minęła linię mety jak trze-
cia w biegu open, ale jej wynik 
to obecnie najlepszy czas w tym 
roku w kategorii U20 na tym dy-
stansie w Polsce! W tym miejscu 
należy przypomnieć, że Martyna 
również przewodzi tegorocznym 
tabelom juniorek na 800 metrów. 
W tym samym biegu juniorka 
młodsza Wiktoria Grabowska za-
jęła 6-te miejsce open a jej czas 
1:36,54sek. to drugi wynik ka-
tegorii U18 na tych zawodach 
i oczywiście nowy rekord życiowy 
poprawiony o ponad 2 sekundy.                                                                              

Ostatni z zawodników KS 
Prefbet-Sonarol szykujących się 
do Mistrzostw Polski U20 i U18 
w Rzeszowie (11-13.02.2022) 
Bartosz Jurak zwyciężył w biegu 

open na 600 metrów z czasem 
1:22,43sek.(rekord życiowy).

- Podczas tych zawodów na 
300 metrów wystartowało kilku 
naszych młodszych zawodników 
będących na zgrupowaniu w Spa-
le. U18 -Bartosz Rogiński-38,61 
sek. oraz  U16-Konrad Zalewski 
42,62sek. Tomasz Nierwiński 
45,37sek. i Bartosz Pleban 45,48 
sek – informuje Andrzej Koryt-
kowski. - Kończąc zgrupowanie 
w Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich w Spale postanowiłem, 
że skorzystamy z możliwości 
startu na zawodach organizowa-
nych przez ŁOZLA i jak się oka-
zało był to dobry pomysł. Cała 
czwórka moich podopiecznych 
uzyskała ciekawe rekordy życio-
we i myślę, że to efekt treningu 
i dobrych warunkach. Obecnie 
zostało  nam tylko czekać na Mi-
strzostwa a najważniejsze chyba 
zadanie to …nie zachorować – 
podsumowuje prezes i szkolenio-
wiec KS Prefbet-Sonarol. 

Początek roku jest dobrym momen-
tem, aby podsumować wyniki minio-
nego sezonu 2021 - uważa Andrzej 
Korykowski, prezes i szkoleniowiec 
Klubu Sportowego PREFBET-SONA-
ROL.       

Jak poinformował, zawodni-
cy klubu zdobyli 12 medali Mi-
strzostw Polski oraz 1 w Pucha-
rze Europy: 5 indywidualnych, 
4 sztafetowe i 4 drużynowe. Naj-
więcej medali zdobyli: Bartosz 
Jurak , Piotr Łobodziński, San-
dra Michalak i Iwona Bernardelli 
- po 3 oraz Piotr Dąbrowski i Ewa 
Jagielska - po 2. Lekkoatleci KS 
PREFBET-SONAROL wywal-
czyli  125 punktów (45%  do-
robku całej Łomży)  we współ-
zawodnictwie „Sport dzieci 
i młodzieży” i są nieprzerwanie 
najlepszym klubem sportowym 
na Ziemi Łomżyńskiej od 15. 
lat. Najwięcej punktów zdoby-
li: Rafał Pogorzelski-18, Prze-
mysław Łyskawy-16, Dawid Li-
kwiarz-13,75 i  Piotr Dąbrowski 
-11,75pkt.

W klubie trenowało 120 osób 
pod opieką 8. trenerów. Zawod-

nicy wzięli udział w 8. zgrupowa-
niach w Szklarskiej Porębie, Spa-
le, Monte Gordo (Portugalia) 
i Livigno (Włochy).

- Startowaliśmy w 110 im-
prezach lekkoatletycznych w 67 

miejscowościach w kraju i za gra-
nicą (Wielka Brytania, Czechy, 
Hiszpania i Niemcy ), a złożyło 
się na to ponad 300 osobostar-
tów. Osiągnęliśmy 120 miejsc 
na podium, z czego 65 na naj-

wyższym stopniu – relacjonuje 
Andrzej Korytkowski. 3 osoby 
otrzymały stypendium ministra 
edukacji za wybitne wyniki spor-
towe, a 7 zawodników jest sty-
pendystami miasta Łomży. 

- Obecnie czekamy jeszcze 
tylko na  Laury Łomżyńskie, 
które zostaną rozstrzygnięte 
w najbliższych dniach – mówi 
prezes i szkoleniowiec KS Pre-
fbet-Sonarol. -  Bardzo chciał-
bym podziękować w imieniu 
dzieciaków jak i zarządu klubu  
wszystkim, którzy nas wspiera-
li a przede wszystkim wielolet-
niemu sponsorowi  PPB PRE-
FBET Śniadowo oraz nowo 
pozyskanemu  SONAROL Sp. 
J. Najda.  Serdecznie dziękuje-
my bo to dzięki Wam mogliśmy 
uzyskać te wspaniałe wyniki, 
móc spełniać swoje pasje, i nie 
tylko brać udział w zawodach 
i zgrupowaniach, ale również 
zakupić sprzęt sportowy wyso-
kiej marki. Na koniec warto do-
dać, że ze względu na podział 
klubu i rozpoczęcie działalności 
pod nową nazwą nie występo-
waliśmy do miasta Łomża o do-
tacje i cały 2021 rok działaliśmy 
tylko z pieniędzy sponsorskich 
notując jeden z trzech najlep-
szych sezonów  w 22-letniej hi-
storii – podsumowuje Andrzej 
Korytkowski. 

KS Prefbet-Sonarol. Podsumowanie 2021 roku
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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
SP. J. ZACHARZEWSKI I SKOWROŃSKI

15 lutego o godz. 19:00 w Sali Filharmonii Kameralnej  
im. W. Lutosławskiego. Bilety w cenie 130 zł i 150 zł do kupienia  

w redakcji Telewizji Narew, Stary Rynek 13. Tel. 862 167 444


