
Na jednym widnieje drogowskaz: „Tu 
mieszka poseł Lech Antoni Kołakow-
ski”, na drugim: „Tu mieszka poseł 
Stefan Krajewski”. I choć dzielą je 
przede wszystkim barwy polityczne, 

ale także kilometry, mają element 
wspólnym, hasło: „Który broni pol-
skich rolników”. 

A mowa o transparentach, 
które zawisły przed domami 

polityków z Ziemi Łomżyń-
skiej, którzy zagłosowali prze-
ciw ustawie o ochronie zwie-
rząt, zwanej także piątce dla 
zwierząt. Podlascy rolnicy 

w ten sposób chcieli pokazać, 
że potrafią docenić polityków, 
którzy ich wspierają.

- Zagłosowałem zgodnie 
z polską racją stanu, tak, jak na-
kazuje mi ślubowanie poselskie. 
Ślubując narodowi, ślubowa-
łem polskiej wsi. I dotrzymałem 
słowa. Bardzo dziękuję polskim 
rolnikom, którzy złożyli mi wi-
zytę i dziękowali za moją pracę 
poselską. Nie ma lepszego po-
dziękowania niż zawieszenie ta-
kiego baneru, który pojawił się 
przed moją nieruchomością. To 
jest najpiękniejsza rzecz w życiu, 

jaka spotkać może polityka, czy-
li podziękowanie zwyczajnych 
ludzi, w których interesie podją-
łem działania, by chroniąc ich byt 
ekonomiczny. Chce powiedzieć 
rolnikom, że pozostanę wierny 
sprawom rolnictwa. Serdecznie 
wszystkim dziękuję - deklaruje 
Lech Antoni Kołakowski.

- Państwa gest podziękowa-
nia za obronę polskiego rolnic-
twa przed zapisami tzw. „Piąt-
ki Kaczyńskiego”, był dla mnie 
wzruszający. 

„Żarty się skończyły! Wychodzimy 
na ulicę, bo nie pozwalamy na od-
bieranie naszych praw. Mówimy NIE 
głośno i wyraźnie. Chcemy odzyskać 
wybór, który miałyśmy do tej pory”. 
Takie stanowcze głosy od kilku dni 
słychać wśród kilkuset kobiet i męż-
czyzn z Łomży, którzy wyszli na ulice 
miasta. Wyszli by protestować i mani-
festować.

Wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego z 22 października 
2020 roku, w sprawie ustawy an-
tyaborcyjnej wywołał olbrzymie 
emocje i poruszenie wśród spo-
łeczeństwa.  W całej Polsce od-
były i odbywają się protesty, pod-
czas których zarówno kobiety jak 
i mężczyźni wyrażają swój sprze-
ciw wobec decyzji sędziów. Tak-

że i w Łomży odbyły się i wciąż 
odbywają manifestacje zwane 
czarnymi spacerami. 

22 października 20202 
roku Trybunał Konstytucyjny 
uznał za niezgodne z konsty-
tucją przepisy dotyczące tzw. 
aborcji eugenicznej, przepro-
wadzanej w przypadku podej-
rzenia choroby dziecka lub jego 

upośledzenia.  Wniosek  doty-
czący dopuszczalności abor-
cji embriopatologicznej po raz 
pierwszy trafił do Trybunału 
Konstytucyjnego już trzy lata 
temu. Ze względu na zakończe-
nie kadencji parlamentu uległ 
on jednak dyskontynuacji. Te-
raz sędziowie zajęli się sprawą 
na wniosek grupy 119 posłów 
PiS, Konfederacji, a także  Ku-
kiz'15. Jak wskazano, obowią-
zek zapewnienia każdemu czło-
wiekowi prawnej ochrony życia 
leży na wszystkich władzach pu-
blicznych, w szczególności na 
ustawodawcy i ma on przy tym 
zarówno prawo, jak i obowią-
zek dostosować stan prawny do 
orzeczenia wydanego przez TK. 

Wyrok zapadł większością gło-
sów, a odrębne zdania zgłosiło 
tylko dwóch sędziów.

Od początku ta decyzja 
wzbudziła ogromne kontrower-
sje i wywołała głośną polemikę. 
Zdaniem wielu, nikt nie może in-
gerować w prywatne sprawy oby-
wateli, a zmiany przepisów do-
tyczących aborcji powinny być 
poprzedzone publiczną debatą, 
podczas której strony mogłyby 
przedstawić swoje racje.

W Polsce dostęp do legalnej 
aborcji możliwy jest, gdy ciąża 
stanowi zagrożenie dla życia lub 
zdrowia kobiety ciężarnej, bada-
nia prenatalne lub inne przesłanki 
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medyczne wskazują na duże praw-
dopodobieństwo upośledzenia 
płodu lub gdy zachodzi uzasadnio-
ne podejrzenie, że ciąża powsta-
ła w wyniku czynu zabronionego, 
w tym przypadku gwałtu czy aktu 
kazirodczego. 

Wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego, któremu przewodzi 
Julia Przyłębska mówi o tym, że 
przepis zezwalający na dopusz-
czalność aborcji w przypadku 
dużego prawdopodobieństwa 
ciężkiego i nieodwracalnego 
upośledzenia płodu lub nieule-
czalnej choroby zagrażającej jego 
życiu jest niezgodny z Konstytu-
cją Rzeczypospolitej Polskiej. 

To właśnie ta decyzja spo-
wodowała kilkadziesiąt strajków, 
które od  23 października, przeta-
czają się przez cały kraj. Docho-
dzi do licznych protestów, gdzie 
zarówno kobiety, jak i mężczyź-
ni manifestują swoje niezadowo-
lenie w związku z zaostrzeniem 
ustawy antyaborcyjnej. Również 
w Łomży doszło do manifesta-
cji, podczas których słychać było 
hasła „Piekło kobiet” czy „Moje 
ciało, mój wybór”. Protestujący 
maszerowali ulicami Giełczyń-

ską, Długą, Krótką, Al. Legionów 
oraz Polową.

- Wzbierała się we mnie złość, 
która powodowała chęć działa-
nia i zorganizowania akcji wyra-
żającej sprzeciw. Po decyzji Try-
bunały Konstytucyjnego, gdzieś 
w środku zakiełkowało we mnie, 
by  zorganizować taką inicjatywę, 
by wspólnie z innymi kobietami 
stanąć i krzyknąć w imię niezgo-
dy. Skontaktowałam się z kole-
żankami i powiedziałam, iż musi-
my coś zrobić. Musimy pokazać, 
że jesteśmy, i że nie możemy po-
zwolić sobie odbierać swoich 
praw. Tym o to sposobem po-
wstało wydarzenie na facebooku. 
Okazało się, że jest nas więcej niż 
myślałyśmy - wyjaśnia Agnieszka 
Fijołek-Wądołowska, jedna z or-
ganizatorek protestów w Łomży. 

Wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego spowodował, iż wiele 
osób mówi, że decyzja ta odbiera 
wolność jednostce oraz pozbawia 
człowieka wyboru, które przecież 
gwarantować ma konstytucja.

- Na ten wyrok patrzę z szero-
kiej perspektywy. Przede wszyst-
kim jestem kobietą i mamą, ale 
posiadam też wykształcenie 
prawnicze. Widzę co dzieje się 
w naszym kraju. Jak szanowana 

jest konstytucja. Miejmy świado-
mość, że ta ustawa jest od 1993 
roku, a konstytucja od 1997. 
Przez tyle lat nikt nie zarzucał jej 
niezgodności z konstytucją. I to 
nie jest tak, że zmieniła się kon-
stytucja, bo ona jest taka sama. 
Zmieniła się władza. I ona mały-
mi kroczkami odbiera nam różne 
prawa. Dlatego jesteśmy tu i mó-
wimy, że nie pozwolimy sobie na 
takie czyny. I chociaż nie mamy 
władzy, możemy krzyczeć i wie-
rzyć w to, że te protesty będą mia-
ły siłę, że przemówimy do roz-
sądku naszym rządzącym. Czy 
tak się stanie? Zobaczymy - mówi 
Agnieszka Fijołek-Wądołowska.

Do tej pory w Łomży odbyło 
się już kilka czarnych spacerów 
wyrażających sprzeciw wobec 
orzeczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego. 

- Dla nas najważniejszą kwe-
stią jest to, że odebrano nam pra-
wa człowieka. Kobiety domaga-
ją się tego, by mogły decydować 
o swoim życiu, zdrowiu i ciele. 
Nie godzimy się na wyrok Trybu-
nału Konstytucyjnego, ponieważ 
odebrał nam podstawowe warto-
ści. Widzę tutaj mnóstwo koleża-
nek, które przeszły przez piekło 
rodzenia chorych dzieci. Niko-

mu nie życzę, by musiał przez to 
przechodzić. Każda kobieta ma 
prawo zdecydować czy chce taką 
ciąże donosić czy też nie. Nam 
w tej chwili odebrano taką moż-
liwość. My chcemy decydować 
o tym jak będą wyglądać nasze 
rodziny. Nie chcemy osierocać 
naszych dzieci. Chcemy, by nasze 
córki miały pełne prawo decydo-
wania. To są decyzje, które na lata 
generują pewne, ale -  co kluczo-
we - złe postawy - tłumaczy Alicja 
Łepkowska-Gołaś, jedna z orga-
nizatorek protestu.

Dużo się mówi o tym, że 
ustawa antyaborcyjna komplet-
nie przedefiniuje dotychczasową 
rzeczywistość Zburzy przez lata 
wypracowywany kompromis do-
tyczący prawa aborcyjnego.

- Dla nas oznaczać to może, 
iż ta ustawa zabroni aborcji prak-
tycznie w każdym wydaniu. 
Gwałt nie będzie powodem, dla 
którego będziemy mogły usunąć 
ciążę, a aborcja eugeniczna kom-
pletnie nie będzie możliwa. Po-
woduje to fakt, iż kobiety będą 
uciekać się do czarnej strefy. Nie 
chcemy być traktowane jak prze-
stępcy. Domagamy się własnych 
praw i możliwości decydowa-
nia w warunkach medycznych, 
a nie za granicą w instytucjach, 
które pomagają kobietom w tej 
sytuacji. Trzeba również powie-

dzieć, iż ustawa, która do tej pory 
funkcjonowała to i tak był duży 
konsensus. Według mnie ona 
i tak zakładała wyjątkowe sytu-
acje względem aborcji. Uważam, 
że każda z nas sama musi decy-
dować czy chce donosić ciążę, 
w której chodzi, i, dla mnie wła-
śnie, to jest najważniejsze. Myślę, 
że dla wielu ludzi są inne priory-
tety. To normalne, że się różnimy, 
mamy inne zdanie i poglądy na 
pewne rzeczy. Ale istotne jest to, 
byśmy w chwili zagrożenia wła-
snego życia, a wiedząc o tym, iż 
dziecko nie przeżyje najbliższych 
chwil po porodzie, mogły zade-
cydować o terminacji takiej cią-
ży – mówi zdecydowanie Alicja 
Łepkowska-Gołaś.

W całej Polsce dochodzić ma 
do kolejnych strajków. Protestu-
jący zapowiadają, iż dopóki usta-
wa całkowicie nie zostanie odrzu-
cona przez władze, tak długo oni 
wychodzić będą na ulice i mani-
festować swój sprzeciw wobec 
wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego. Podobnie w Łomży, gdzie 
każdego dnia kilkaset kobiet ma-
szeruje z banerami i okrzykami 
na ustach ulicami miasta.

Zgodnie z prawem rządzący 
mają kilka dni na wprowadzenie 
ustawy w życie. Póki co, nie wie-
my jakie decyzje podejmie rząd 
Prawa i Sprawiedliwości. 
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Niech pamięci  
nie zagaśnie 

Listopad. Czas refleksji nad przemijaniem 
ludzkiego losu i szczególnej pamięci o zmarłych. 

W listopadzie nasze myśli i serca kierują się ku 
tym, których już z nami nie ma. To właśnie wte-
dy częściej wybieramy się na cmentarz, zapalamy 
znicze, obdarzamy tych, którzy odeszli modlitwą. 
Niejednokrotnie myśląc, że za wcześnie. Pojawia 
się wówczas tęsknota, której nie sposób usunąć 
z serca. To ona wyraża naszą miłość, która silniej-
sza jest niż śmierć. Prawdziwa miłość czy przyjań 
nie przemija i nie gaśnie.   

Idę przez cmentarz zamyślona. Z koloro-
wych liści układam bukiety w pamięci. Pod 
nogami różnobarwny dywan. I tylko wiatr cza-
sami unosi je, porywa. Swym szumem dotyka 
moich uszu. W pamięci mojej są bliscy. Dziś 
smutek, zamyślenie, nostalgia. Ale nie płaczę. 
Zapalam lampkę, westchnę do Boga. Dopóki 
jeszcze jestem, chcę cieszyć się każdą chwilą. 
W pamięci mieć wszystkich, których kocha-
łam, a oni mnie. 

To właśnie przy cmentarnym krzyżu uświada-
miam sobie, że najważniejsza jeat miłość, że tylko 
ją jesteśmy w stanie zabrać z tego świata. 

Alicja Jamiołkowska-Kępczyńska

Czarny marsz idzie ulicami Łomży 
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Dokładnie dwa tygodnie po pierw-
szych protestach, rolnicy znowu 
pojawili się na polskich ulicach. 21 
października nastąpiła druga fala 
protestów w związku z nowelizacją 
ustawy o ochronie zwierząt, czyli 
tzw. piątce dla zwierząt. Nie inaczej 
było w Łomży, gdzie okoliczni rolnicy, 
w ramach protestu, spowalniali ruch 
uliczny i prowadzili blokady dróg. Ich 
zdaniem ustawa jest błędna i może 
doprowadzić do poważnych konse-
kwencji w polskim rolnictwie.

Zdaniem wielu protestują-
cych, ta ustawa ma zniszczyć kra-
jowe rolnictwo, które jest mocną 
gałęzią polskiej gospodarki.

- Protestujemy przeciwko błęd-
nej ustawie polskiego rządu. Cho-
ciaż nie wiem, co to jest za rząd, któ-
ry wbrew Polakom podejmuje tak 
nieracjonalne decyzje. Ja jej kom-
pletnie nie rozumiem. Prawda jest 
taka, iż pod pretekstem dobra zwie-
rząt chcą zniszczyć polskiego rolni-
ka. Będziemy musieli chyba z tym 
przeczekać, aż do następnych wy-
borów, ale szczerze mówiąc to nie 
wiem czy doczekamy się zmiany 
władzy. Mam nadzieję, że tak - mówi 
Andrzej Tercjak, uczestnik manife-
stacji, rolnik z Rogienic Wielkich.

Rolnicy, którzy pojawili się 
m.in. na łomżyńskich ulicach 
wskazywali, iż sam protest nie 
jest przejawem egocentryzmu 
czy samolubstwa. To walk o do-
bro Polski i byt przyszłej polskiej 
wsi, która ma być jednym z głów-
nych fundamentów krajowej go-
spodarki.

- Polski rolnik się nie podda. 
Trzeba pamiętać, że nie walczy-
my tylko o swój byt, ale o dobro 
naszej całej biało-czerwonej oj-
czyzny. Nie jest prawdą, iż wo-
jujemy tylko o swoje pieniądze, 
a niektórzy tak sądzą i mówią, bo 
przecież mamy tak piękne i nowo-

czesne ciągniki. Ale to nie jest tak 
całkiem kolorowo, jak wydaje się 
wielu ludziom. Rząd dąży do za-
głady polskiego rolnika. I to dzieje 
się naprawdę. Żarty się skończyły. 
Konsekwencje, jakie mogą nastą-
pić po przyjęciu ustawy są strasz-
ne - przyznaje Andrzej Tercjak.

Nowelizacja ustawy o ochro-
nie zwierząt mówi m.in. o zaka-
zie hodowli zwierząt na futra, 
z wyjątkiem królików. Nowela 
przyznaje prawo do rekompen-
saty z budżetu państwa z tytułu 
zaprzestania chowu lub hodowli 
zwierząt futerkowych. 

Zgodnie z nowelą ubój rytual-
ny ma być możliwy tylko na po-
trzeby krajowych związków wy-
znaniowych. Kwalifikacje osób 
uprawnionych do uboju rytual-
nego, jego warunki i metody okre-
ślać ma w drodze rozporządzenia 
minister rolnictwa w porozumie-
niu z ministrem spraw wewnętrz-
nych. Podmiotom wykonującym 
ubój rytualny ma przysługiwać 

rekompensata z budżetu państwa 
z tytułu ograniczenia lub zaprze-
stania tej działalności.

Nowelizacja wprowadza też 
zakaz wykorzystywania zwierząt 
w celach rozrywkowych i wido-
wiskowych i usuwa cyrki z listy 
podmiotów, które mogą sprowa-
dzać zwierzęta z zagranicy. W no-
welizacji zmienione zostały po-
nadto definicje "kota rasowego", 
"kojca" i "kolczatki". 

Przepisy, które weszłyby 
w życie zakazują trzymania zwie-
rząt domowych na uwięzi, na 
stałe oraz używania kolczatek, 
zaś w przypadku tymczasowego 
uwiązania długość uwięzi musi 
wynosić minimum 6 metrów 
i zapewniać zwierzęciu korzysta-
nie z powierzchni co najmniej 20 
mkw. Nowela zabrania trzyma-
nia zwierząt domowych na uwię-
zi dłużej niż 12 godzin w ciągu 
doby. 

Ustawa określa również 
warunki trzymania zwierząt 

w kojcu, w zależności od wy-
sokości zwierzęcia w kłębie. 
Dla zwierząt o wysokości do 
50 cm w kłębie, powierzchnia 
kojca nie może wynosić mniej 
niż 9 mkw. W przypadku zwie-
rząt o wysokości od 51 do 66 
cm w kłębie, powierzchnia koj-
ca musi wynosić co najmniej 12 
mkw. Powyżej 66 cm wysokości 
zwierzęcia w kłębie, powierzch-
nia kojca nie może wynosić 
mniej niż 15 mkw.

Wśród nowych przepisów 
znalazł się także zapis, że opiekę 
nad bezdomnymi zwierzętami 
realizują gminy oraz organizacje 
społeczne, zajmujące się statu-
towo ochroną zwierząt, działają-
ce nie dla zysku. Przepisy nakła-
dają też na lekarzy weterynarii 
obowiązek kontroli schronisk dla 
zwierząt raz na kwartał. Według 
noweli, w przypadkach niecier-
piących zwłoki, gdy dalsze pozo-
stawienie zwierzęcia u dotych-
czasowego właściciela zagraża 

jego życiu lub zdrowiu, właściwa 
organizacja, w asyście policjanta, 
strażnika gminnego lub lekarza 
weterynarii, odbiera mu zwierzę 
i zawiadamia władze samorządu, 
a kosztami akcji służb obciąża się 
właściciela. Zaś w przypadku nie-
uzasadnionej interwencji koszta-
mi obciąża się właściwą organiza-
cję.

Nowe przepisy przewidu-
ją także utworzenie Rady ds. 
zwierząt przy ministrze właści-
wym do spraw administracji 
publicznej. W skład Rady mają 
wchodzić przedstawiciele sto-
warzyszeń ochrony zwierząt, 
schronisk, instytucji nauko-
wych, lekarze weterynarii oraz 
hodowcy. Organ ma składać 
roczne sprawozdania na temat 
dobrostanu zwierząt. 

Ponadto, wprowadzone mają 
zostać dodatki dla opiekunów 
zwierząt, które były wykorzysty-
wane np. przez policję, wojsko 
czy Straż Graniczną. Wysokość 
takiego dodatku w rozporządze-
niu określa rząd, a dodatek był-
by wypłacany do śmierci zwie-
rzęcia, nad którym sprawuje się 
opiekę. 

Nowelizacja ma wejść w życie 
po upływie 30 dni od dnia ogło-
szenia, z wyjątkiem m.in. prze-
pisów dotyczących zakazu cho-
wu zwierząt na futra, które mają 
wejść w życie po upływie 12 
miesięcy oraz przepisów doty-
czących m.in. zakazu trzymania 
zwierząt domowych na uwięzi 
w sposób stały, które mają wejść 
w życie po upływie 6 miesięcy od 
ogłoszenia.

Ustawa po przyjętych po-
prawkach przez Senat, ponownie 
trafiła do Sejmu, gdzie parlamen-
tarzyści po raz kolejny będą od-
nosić się do wskazanych zmian. 

Słowa wsparcia i podzięko-
wania, za moją ostatnią aktyw-
ność poselską, dążącą do za-
blokowania PiS, które niszczy 
rolnictwo i wieś potwierdziły, 
że moja służba ma sens. Chciał-
bym zapewnić, że jako osoba od 
urodzenia związana i od wielu 
lat pracująca na rzecz polskiego 
rolnictwa, zawsze będę bronił 
Waszej ciężkiej pracy i możliwo-
ści uczciwego gospodarowania. 
Przez całe, dotychczasowe życie 
zawodowe jestem z rolnictwem 
związany i wiem, jak ciężka jest 
to praca, i jak trudne są warunki, 
w jakich funkcjonujecie. Dlatego 
jestem i będę z Wami w przeko-
naniu, że żadnej władzy nie wol-
no utrudniać Wam życia. Wierzę, 
że i tę walkę zwyciężymy. Razem 
– mówi z kolei poseł Stefan Kra-
jewski. 

Ustawa o ochronie zwierząt 
wywołała zamieszanie i ogólno-
polską debatę. Wielu sugeruje, 
iż feralne przepisy niszczą polską 
wieś i spowodować mogą nieba-
gatelne skutki w naszym rolnic-
twie. Doszło nawet do protestów, 
które odbywały się w całym kraju 
i podczas których blokowany był 
ruch uliczny.

Lech Antoni Kołakowski był 
jednym z posłów, którzy sprze-
ciwili się wejściu ustawy w życie. 
Zaznaczał, że jest ona zła dla ob-
szarów wiejskich, wszystkich go-
spodarstw, które trudnią się pro-
dukcją mięsną. 

- Chcemy pokazać, że potra-
fimy docenić polityków, którzy 
nas wspierają i są przeciwko tej 
ustawie. Poseł Kołakowski akurat 
wykazał się heroizmem. Mimo 
dyscypliny partyjnej zagłosował 

zgodnie ze swoim sumieniem. 
W pełni pokazał, iż jest za rolni-
kami. Pokazuje tę ustawę z kilku 
stron, że ona zniszczy pewne sek-
tory polskiego rolnictwa. Wiel-
ki szacunek dla posła Kołakow-
skiego za to co robi- mówi Karol 
Faszczewski, rolnik z Kulesz Ko-
ścielnych. - Odwiedziliśmy jesz-
cze także posła Stefana Krajew-
skiego z Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Wywiesiliśmy spe-
cjalny baner i wręczyliśmy wie-
niec bało-czerwonych kwiatów 
– dodaje rolnik z Kulesz Kościel-
nych. 

Według rolników, głosowa-
nie przeciw ustawie wymagało 
dużej odwagi i sporego poświę-
cenia. To właśnie cechować ma 
prawdziwych polityków, którzy 
pamiętają o tej grupie społecz-
nej.

- Polski rolnik zainwestował 
miliony w spełnienie dobrostanu 
i w zachowaniu wszelkich stan-
dardów, które nauka wymyśli-
ła dla hodowli zwierząt. Wejście 
tej ustawy spowoduje, że zwie-
rzęta będą eksportowane z kraju. 
W Polsce już raz wprowadzony 
był zakaz uboju rytualnego i dra-
stycznie wzrósł eksport żywych 
zwierząt. Spowoduje to, że tysią-
ce zwierząt ubijane będą bez żad-
nego nadzoru, więc trzeba pomy-
śleć, jaki dobry człowiek za tym 
zagłosuje. Lech Antoni Kołakow-
ski wraz ze Stefanem Krajewskim 
zagłosowali przeciw i to trzeba 
docenić. I bardzo im za to dzięku-
jemy - tłumaczy Wojciech Chro-
stowski, rolnik z miejscowości 
Truszki-Zalesie.

Jak wynika z informacji 
przekazanych przez posła Le-

cha Antoniego Kołakowskiego, 
27 października odbyć ma się 
posiedzenie sejmowej komisji 
rolnictwa, gdzie rozpatrywane 
będą poprawki senackie, a dzień 
później na plenarnym posiedze-
niu, Sejm odniesie się do nich. 
Prawdopodobnie ustawa już 
z przyjętymi poprawkami skie-
rowana będzie do kancelarii pre-
zydenta. 

Na wniosek prezydenta usta-
wa skierowana może być do Try-
bunały Konstytucyjnego. War-
to wspomnieć, iż w momencie 
zaskarżenia całego dokumentu 
przez Andrzeja Dudę, TK w peł-
nym składzie musi zajmować się 
ustawą o ochronie zwierząt, któ-
ra według części społeczeństwa 
godzi w swobodny obrót gospo-
darczy, a w tym przypadku dzia-
łalności rolniczej.

Rolnicy dziękują parlamentarzystom z Ziemi Łomżyńskiej

PROTESTY ROLNIKÓW 
W ŁOMŻY

rolnictwo
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O aktualnych zasadach obowiązujących w Podla-
skim Oddziale Regionalnym Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa dostosowanych 
do zaleceń rządu i służb sanitarnych, progra-
mach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, z których mogą jeszcze sko-
rzystać rolnicy i producenci z obszarów wiej-
skich, konkursie skierowanym do Kół Gospodyń 
wiejskich, a także wypłatach zaliczek na poczet 
dopłat bezpośrednich oraz zaliczek na poczet 
płatności obszarowych, które już są realizowa-
ne, i wielu innych kwestiach z WALDEMAREM 
SZCZESNYM dyrektorem Podlaskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa rozmawia Marlena Siok.

Marlena Siok: - W związku z ogłoszonym w Pol-
sce stanem epidemii funkcjonowanie Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zosta-
ło dostosowane do zaleceń rządu i służb sanitar-
nych, dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2, tak aby skutecznie chronić zdrowie 
petentów ARiMR i jej pracowników. Jak przez te 
kilka miesięcy radził sobie podlaski oddział re-
gionalny? I jak wygląda obecnie sytuacja?

Waldemar Szczesny: - W momen-
cie, kiedy ogłoszony został stan epidemii 
wprowadziliśmy pewne standardy, obo-
wiązujące w całej Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, dostosowu-
jąc je częściowo do specyfiki tego terenu. 
W trosce o pracowników, ale również o be-
neficjentów, którzy trafiają do naszych biur 
wprowadziliśmy obowiązek stosowania 
środków ochrony osobistej w postaci pły-
nów do odkażania, ale także rękawiczek, 
które są nieodzownym elementem chro-
niącym przed zakażeniem, masek czy 
przyłbic. Wszystkie biura obsługi klienta 
w naszych oddziałach zostały wyposażo-
ne w przeszklenia, mające stanowić zabez-
pieczenie. Wprowadziliśmy również taki 
element, który pozwala na to, by z pozy-
cji beneficjenta była możliwość złożenia 
wniosku poprzez wrzutnię. Te dokumen-
ty trafiają do nas po 24-godzinnej kwaran-
tannie. Natomiast przyjmujemy zasadę, 
iż każda partia dokumentów, która zosta-
ła tam wrzucona zostaje przyjęta z datą, 
z którą została wrzucona do pojemnika. 
Jednym z  elementów bezpieczeństwa jest 
również forma pracy zdalnej. Umożliwi-
liśmy grupie pracowników świadczenie 
pracy na rzecz agencji spoza biura. Wyda-
je mi się, iż z pozycji czasu jaki upłynął od 
wprowadzenia stanu epidemii, należy oce-
nić, że działania zostały wprowadzone we 
właściwym czasie. W prawidłowy sposób 
chroniły pracowników. Mimo, że niektó-
re biura w tym okresie były niedostępne, 
to praca postępowała normalnym tokiem, 
a nawet można powiedzieć, iż nieco przy-
spieszyła. Na Agencję nałożone są pewne 
konkretne obowiązki. Wynikają one z dy-
rektyw unijnych, ale również z naszych. 
Trzeba przyznać, że teren województwa 
podlaskiego jest specyficzny. Wyróżnia 
się dobrze rozwiniętą hodowlą i dużą licz-
bą gospodarstw. Należy tu wspomnieć, 

iż w kampanii naborów wniosków na rok 
2020, w województwie podlaskim złożo-
no blisko 80 tysięcy wniosków o płatności 
w różnej formie, zarówno bezpośrednie, 
jak i dodatkowe. W skali kraju to ponad 
1,3 mln wniosków. Dlatego należy docho-
wać wszelkiej staranności, by pieniądze, na 
które czekają beneficjenci, zostały przeka-
zane we właściwym czasie. 
M.S: -  Panie dyrektorze wraz z początkiem 
października zakończył się nabór wniosków 
związanych z pomocą dla rolników szczególnie 
dotkniętych kryzysem Covid-19. Ile takich wnio-
sków wpłynęło do Podlaskiego Oddziału Regio-
nalnego ARiMR i na jaką kwotę wsparcia mogą 
liczyć rolnicy? 

WS:- Praktycznie nabór wniosków po-
winien zakończyć się 30 września. Jednak-
że, ze względu na duże zainteresowanie 
przesunął się do 7 października. W Podla-
skim Oddziale Regionalnym beneficjenci 
złożyli 23 984 takich wniosków. Jeśli dane 
te porównać do innych oddziałów regio-
nalnych, to pod względem liczby złożo-
nych wniosków znajdujemy się na trzecim 
miejscu. Sukcesywnie poddawane były 
ocenie kompletności administracyjnej 
i w tej chwili możemy powiedzieć, iż jeste-
śmy przygotowani do tego, by pomału wy-
płacać te środki. Co ważne, zgodnie z zapi-
sem ustawy o COVID-19, środki te muszą 

trafić do beneficjentów do 31 grudnia, lub 
w miesiącu, w którym biuro wystawi decy-
zję o przyznaniu płatności. Pomoc skiero-
wana jest do hodowców bydła, owiec, kóz, 
a także do producentów roślin ozdobnych. 
Maksymalna pomoc, jaką może uzyskać 
beneficjent to 7 tysięcy euro, oczywiście 
przeliczone na złotówki.
M.S: - Panie dyrektorze do końca roku pozostało 
co prawda niewiele czasu, ale z jakich progra-
mów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 mogą jeszcze skorzystać rol-
nicy i producenci właśnie z obszarów wiejskich? 

W.S: - Na chwilę obecną, tak jak wspo-
mniałem, zakończono nabór wniosków 
dla rolników szczególnie dotkniętych 
kryzysem COVID-19. Za moment uru-
chomiony zostanie program pozwalają-
cy gospodarstwom, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej, na skorzystanie 
z dofinansowania na tzw. rolniczy handel 
detaliczny. To wsparcie polega na refunda-
cji kosztów do 50 procent, a wysokość tej 
pomocy to 100 tysięcy złotych. Jest to pro-
gram kierowany do mikro-, małych- i śred-
nich przedsiębiorstw. Druga grupa w tym 
obszarze działania, jest to pomoc dla in-
nych firm, które są już zarejestrowane i mu-
szą prowadzić działalność gospodarczą. 
Dotyczy to przetwórstwa czy przechowal-
nictwa. Tu poziom refundacji wynosi do 

500 tysięcy złotych. Kolejną grupą, którą 
wspierać będzie Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa to jest Stowa-
rzyszenie Grup Producentów i Związku 
Producentów. Tutaj również jest to po-
dzielone na dwa obszary. Na tych, którzy 
nie prowadzą działalności oraz dla tych, 
którzy prowadzą działalność. Rejestracja 
tych grup powinna nastąpić po 14 grudnia 
2019 roku. Pomoc dla nich kierowana jest 
proporcjonalnie, przez pięć kolejnych lat 
z rzędu, w przeliczeniu w pierwszym roku 
do 10 procent obrotu netto i w kolejnych 
latach w pomniejszeniu o 1 procent. Także 
są to znaczące środki finansowe. 
M.S: - Jesień to czas kiedy w rolnictwie kończą 
się prace polowe. Ale to także czas kiedy rolnicy 
myślą już o kolejnym sezonie. W tym roku, po-
dobnie z resztą jak w latach ubiegłych rolnicy 
mogą liczyć na wcześniejszą wypłatę zaliczek 
na poczet dopłat bezpośrednich oraz zaliczek na 
poczet płatności obszarowych PROW. Jak przed-
stawia się tegoroczna kampania pod względem 
złożonych wniosków i jaka jest koperta finanso-
wa przeznaczona na realizację tych płatności je-
śli chodzi o województwo podlaskie? Jaka część 
została już zrealizowana?

W.S: - W kampanii 2020, koperta fi-
nansowa wynosi 15,5 miliarda złotych. Jak 
już wcześniej wspomniałem, wniosków 
jest około 1,3 mln, a jeśli chodzi o woje-
wództwo podlaskie to jest ich 79 540. One 
już przeszły weryfikację kontroli i kom-
pletności administracyjnej. W procesie 
oceny i przygotowania do wypłaty zali-
czek, które rozpoczęliśmy 16 paździer-
nika, w tym momencie Podlaski Oddział 
Regionalny jest liderem, jeśli chodzi o na-
liczenie. Te zaliczki już trafiają do benefi-
cjentów. W tej chwili mamy już naliczo-
nych ponad 70 procent zaliczek. Czas na 
to przeznaczony jest do 30 listopada. Są 
to wypłaty zaliczek w programach rolno-
-środowiskowych, klimatycznych, rolnic-
twa ekologicznego, ONW, ale również 
tych płatności nie związanych do gruntu 
i płatności bezpośrednich. Więc w tym 
momencie mogę tylko przekazać taka in-
formację, że na pewno rolnicy z obszaru 
działalności Podlaskiego Oddziału Regio-
nalnego takie zaliczki dostaną. 
M.S:- Panie dyrektorze Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa dąży do tego, by 
umożliwić rolnikom załatwienie jak największej 
liczby spraw drogą elektroniczną. Jak ocenia 
Pan przebieg procesu cyfryzacji i czy patrząc 
z perspektywy podlaskiego oddziału regional-
nego wykorzystanie Internetu przez rolników 
m.in. do składania wniosków o różnego rodzaju 
wsparcie staje się powszechne?

W.S:- Praktycznie od 2018 roku, kie-
dy rozpoczęliśmy promowanie, najpierw 
eWniosek plus, a kolejnym elementem był 
IRZplus, to proces cyfryzacji Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
jest procesem ciągłym. Wprowadzamy 
następne elementy. W tej chwili wchodzi 
mobilna aplikacja na smartfona, ale rów-
nież naszym wewnętrznym narzę-

Dokładamy wszelkiej staranności, by rolnicy 
otrzymywali wsparcie, na które czekają

uuu
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W ramach Międzynarodowego Mie-
siąca Bibliotek Szkolnych oraz V 
Ogólnopolskiej Akcji Bicia Rekordu 
Czytania w Szkole Podstawowej Nr 
1 w Łomży realizowany był projekt 
„Przerwa na czytanie”. W projekcie 
udział brali wszyscy obecni w tym 
dniu uczniowie, nauczyciele, a także 
pracownicy administracji i obsługi 
z dyrekcją szkoły na czele.  W spo-
sób szczególny w realizację projektu 
włączyli się wychowawcy klas, któ-
rzy, znając swoich podopiecznych, 
często pomagali im w doborze lite-
ratury.

W tym dniu cała spo-
łeczność  była zaopatrzona 
w wybrane przez siebie książ-
ki. Z relacji wychowawców 
wynika, że uczniowie eduka-
cji wczesnoszkolnej prefero-
wali popularne, bogato ilustro-
wane baśnie. Młodzież  klas 
starszych najczęściej czytała 
aktualnie omawiane lektury, 
nieliczni sięgnęli po fantasty 
Tolkiena lub Sapkowskiego. 
Dorosła część społeczności SP 
1 wypożyczyła powieści i opo-
wiadania o charakterze oby-
czajowym. Warto zauważyć, że  
niewielka część czytelników 
z SP Nr 1 w Łomży wybrała 

poezję Wisławy Szymborskiej, 
Edwarda Stachury i Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

- Jako placówka oświatowa, 
przystępując do realizacji pro-
jektu, mieliśmy na celu propa-

gowanie czytelnictwa wśród 
naszych uczniów. Mamy bo-
wiem świadomość, że u pod-
staw ich osiągnięć dydaktycz-
nych  leży właśnie obcowanie 
z książką, które warunkuje od-
powiedni poziom techniczny 

czytania, a w konsekwencji 
rozumienie pisanych tekstów 
kultury na poziomie dosłow-
nym i przenośnym – wyjaśnia 
Halina Rogowska nauczyciel-
ka ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Łomży.     

Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży, 
po raz pierwszy uczestniczyli w Polsko-Litewskim 
Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Minister-
stwa Edukacji Narodowej.

Projekt był realizowany on-line za po-
średnictwem komunikatora Skype w dniach 
05-16.10.2020 roku.

Przygotowując się do otwarcia sklepu 
charytatywnego, który będzie zatrudniał 
osoby z niepełnosprawnościami, Stowarzy-
szenie „Czas Rozwoju” nawiązało kontakt 
z litewskimi stowarzyszeniami: Humana Pe-
ople to People Baltic, Lenku Invalidu Aso-
ciacja „LitPolinva” oraz polskimi Stowarzy-
szeniami: „My dla Innych”, „Kontakt Miast 
Białystok-Eindhoven”. Polska młodzież ra-
zem z młodzieżą litewską poznała mode-
le sklepów charytatywnych prowadzonych 
przez te organizacje. Dowiedzieli się, jak 
zorganizowana jest praca sklepu, jakie są 
skuteczne formy promocji, a także zoba-
czyli, w jaki sposób są eksponowane towa-
ry i zorganizowana przestrzeń. Uczestnicy 
projektu wzięli udział w  warsztatach  przy-
gotowujących do rozpoczęcia wolontariatu, 
podczas których poznali rozwiązania praw-
ne i praktyczne związane z organizacją pracy 
wolontariuszy, a także wyznaczniki etyczne 
towarzyszące społecznej pracy wolontariu-
szy. Kolejne warsztaty dotyczyły zasad pro-
mocji inicjatyw społecznych i współpracy 
z lokalnymi mediami, ponieważ niezwykle 

istotne jest, aby mieszkańcy poznawali idee 
sklepu charytatywnego i w różny sposób 
włączali się w jego wspieranie, aby ta współ-
praca miała charakter długofalowy. Uczest-
nicy projektu  podzielili się nawzajem swo-
im dotychczasowym doświadczeniem na 
temat pozyskiwania darczyńców i budowa-
nia z nimi więzi. W ten sposób z pewnością 
poszerzy się wachlarz możliwości, z którego 
będzie można czerpać inspirację do najbliż-
szych działań. Spotkania były  połączone 
z pogłębianiem wiedzy o kulturze sąsied-
nich krajów. Młodzież litewska przygotowa-
ła wirtualną wycieczkę po Wilnie pokazując 
wybrane przez siebie atrakcje turystyczne, 
a młodzież polska zaprosiła swoich kole-
gów do Łomży zachęcając przygotowanym 

przez siebie filmem. Odbyła się nauka pio-
senek i prezentacja narodowych potraw.

Wszystkie spotkania, zajęcia edukacyj-
ne, wizyty odbyły się za pośrednictwem ko-
munikatorów społecznych w systemie on-
line, co było ciekawym doświadczeniem, 
pierwszy raz zastosowanym przez stowarzy-
szenie na taką skalę. - Wierzymy, że zgroma-
dzone wspólne doświadczenia i poznanie 
dobrych praktyk pozwolą rozwijać współ-
pracę organizacji w przyszłości – przyzna-
je Marta Biedrzycka prezes Stowarzyszenia 
„Czas Rozwoju”.

W ramach realizacji projektu został na-
grany film z instruktażem „Twórcze wyko-
rzystanie zbędnych materiałów”, który zo-
stanie zamieszczony na stronie internetowej 
oraz fb stowarzyszenia „Czas Rozwoju”. Do 
obejrzenia jest również film promujący pro-
jekt.   

Można powiedzieć, że otwarcie sklepu 
charytatywnego to cel i marzenie członków 
stowarzyszenia oraz osób z niepełnospraw-
nościami. Działania stowarzyszenia zachę-
cają mieszkańców Łomży do współpracy 
- darowizn na wkład własny, darowizn rze-
czowych i do wolontariatu.

Partnerzy:
Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” w Łomży
Stowarzyszenie Lenku Invalidu Asociacija 

”LitPolinva” w Wilnie
Humana People to People Baltic

Przerwa na czytanie  
w Szkole Podstawowej nr 1 

w Łomży

Uczniowie z  Zespołu Szkół Specjalnych  
w Łomży uczestniczyli  w Polsko-Litewskim  

Funduszu Wymiany Młodzieży

dziem jest ELO, czyli elektryczna 
lista obecności, jest również Elek-
troniczna Lista Zleceń Płatności. Te 
działania doskonale sprawdzają się 
w życiu codziennym. Trzeba tu za-
znaczyć, że z poziomu Podlaskiego 
Oddziału Regionalnego w okresie 
jednego roku to są nie dziesiątki, ale 
można powiedzieć miliony decyzji. 
Po pierwsze, wprowadzenie tych 
narzędzi powoduje, iż przyspiesza-
my obsługę tych wniosków, elimi-
nujemy „papirologię”, pewne koszty, 
a jednocześnie w normalny sposób 
mamy bezpośredni kontakt do be-
neficjenta. Dzięki tym narzędziom 
sytuacja, którą teraz mamy, jest bez-
pieczna dla beneficjenta i dla nas. 
MS: - Panie dyrektorze poza szeregiem 
programów pomocowych Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji rolnictwa 
organizuje także ciekawe konkursy, jak 
chociażby ten skierowany do Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Do kiedy trwa nabór i dla-
czego warto wziąć w nim udział. 

W.S: - Należałoby tu wrócić do 
pewnych faktów historycznych. 
Koła Gospodyń Wiejskich wpisa-
ne zostały do działalności ARiMR 
w 2018 roku. Zarejestrowanych 
kół, o których mieliśmy wiedzę, 
jako podmioty w województwie 
podlaskim było 8. Na chwilę obec-
ną w województwie podlaskim 
w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa zarejestrowa-
nych jest 347 Kół. Każdego roku 
mają one możliwość złożenia wnio-
sku o pomoc finansową, a uzależ-
niona jest od liczebności KGW. Jest 
to 3 tys., 4 tys. i 5 tys. zł na koło, 
a rozliczenie tego jest bardzo pro-
ste. Środki wydawane mogą być 
zgodnie z zapisem działalności sta-
tutowej, a katalog wydatków jest 
naprawdę bardzo szeroki. Każdego 
roku z tej pomocy KGW korzystają. 
W tym roku taki okres, kiedy moż-
na było składać wnioski o pomoc 
zakończył się 30 września, a środ-
ki do kół trafić mają do 30 listopa-
da. Zasady są takie, że wydatkować 
je trzeba do 31 grudnia. Natomiast 
uproszczone rozliczenie nastą-
pić ma do 31 stycznia 2021 roku. 
Takich wniosków województwie 
podlaskim zostało złożonych 343. 
Kwota wsparcia wynosi 1,193 mln 
zł. I takie pieniądze trafiły na ob-
szary po to, żeby zmobilizować, ale 
również dać pewne środki na start, 
lub w ogóle na działalność, które 
pozwalają na swobodne funkcjono-
wanie. I teraz wróćmy do Kół Go-
spodyń Wiejskich. Bardzo często 
spotykamy się z nimi, by ze strony 
Agencji było docenienie i podkre-
ślenie rangi tych Kół. W związku  
tym ogłoszony jest konkurs „Koła 
ARiMR w Sercu Wsi”. Został ogło-
szony 15 września, a czas na reali-
zację jest do 15 listopada. Konkurs 
polega, na nakręceniu film od 3 do 5 
minut, w którym ukazana zostanie 
działalność koła. Przewidzieliśmy 
bardzo ciekawe nagrody. Z niecier-
pliwością czekamy na zgłoszenia. 
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W związku z dynamiczną sytuacją 
epidemiczną rząd wprowadza 
kolejne zasady bezpieczeństwa. Od 
soboty, 24 października cała Polska 
objęta jest obostrzeniami czerwonej 
strefy. 

Wśród zmian znajdują się: za-
jęcia zdalne również w klasach 
4-8 szkół podstawowych, obo-
wiązek przemieszczania się osób 
poniżej 16. roku życia pod opie-
ką rodzica lub opiekuna, a także 
ograniczenia w funkcjonowaniu 
lokali gastronomicznych, sana-
toriów oraz organizacji imprez, 
spotkań i zgromadzeń. Rząd 
uruchamił też Solidarnościo-
wy Korpus Wsparcia Seniorów 
– program przeznaczony do ko-
ordynacji pomocy osobom star-
szym, zarówno na szczeblu cen-
tralnym, jak i samorządowym.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym 
kraju

Od 24 października obostrze-
nia dotyczące strefy czerwonej 
obowiązują w całej Polsce. Do-
datkowo rząd wprowadził nowe 
zasady bezpieczeństwa w zakre-
sie edukacji, gospodarki oraz ży-
cia społecznego. Jest to:

• objęcie nauczaniem zdal-
nym klas 4-8 szkół podstawo-
wych – (szczegóły określi MEN 
w rozporządzeniu);

• w dniach nauki szkolnej, 
w godzinach 8:00-16:00 obowią-
zek przemieszczania się dzieci do 
16. roku życia pod opieką rodzica 
lub opiekuna;

• zawieszenie działania sana-
toriów z możliwością dokończe-
nia już rozpoczętych turnusów;

• zawieszenie stacjonarnej 
działalności lokali gastronomicz-
nych i restauracji przy dopusz-
czeniu prowadzenia działalności 
w zakresie dowozu lub na wynos;

• max. 5 osób spoza wspól-
nego gospodarstwa domowego 
podczas imprez, spotkań i zebrań 
w przestrzeni publicznej (z wy-
jątkiem spotkań służbowych). 
Dotyczy to także zgromadzeń 
w rozumieniu ustawy o zgroma-
dzeniach publicznych.

Ważne! Seniorze, zostań 
w domu! Rząd apeluje do se-
niorów - zwłaszcza do osób po 
70. roku życia - o ograniczenie 
przemieszczania się. Z wyłącze-
niem sytuacji związanych z wy-
konywaniem czynności zawodo-
wych, zaspokajania niezbędnych 
potrzeb związanych z bieżącymi 

sprawami życia codziennego czy 
też udziału we mszy świętej lub 
obrzędów religijnych.

Uwaga!
W całej Polsce obowiązują wcześniej 
ustalone limity i ograniczenia dla 
strefy czerwonej, w tym m. in. 
w zakresie wydarzeń wydarzenie 
religijnych odbywających się 
w kościele, istnieje obowiązek 
zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem 
osób sprawujących kult. 
W uroczystościach religijnych limit 1 
osoba na 7 m2.

Zostańmy w domach i przestrzegajmy 
zasad

Skala rozprzestrzeniania się 
koronawirusa zależy od nas sa-
mych. Dlatego ważne jest prze-
strzeganie ustalonych obostrzeń 
i reżimów sanitarnych. Rząd zale-
ca wszystkim pozostawanie w do-
mach, o ile jest to możliwe. Ogra-
niczenie wychodzenia z domu 
do absolutnego minimum, poza 
wykonywaniem pracy, czy zaspo-
kajaniem niezbędnych potrzeb 
związanych z bieżącymi sprawa-
mi życia codziennego.

Zalecenie DDMA+W
Skuteczna walka z koronawi-

rusem jest możliwa dzięki prze-
strzeganiu podstawowych zasad 
postępowania. Rząd rozszerza 
zasadę DDMA na DDMA+W, 
czyli:

• Dystans
• Dezynfekcja
• Maseczka
• Aplikacja STOP COVID – 

ProteGO Safe
• Wietrzenie
Utrzymywanie dystansu spo-

łecznego min. 1,5 m, częste my-
cie rąk i ich dezynfekcja oraz 
zakrywanie ust i nosa to podsta-
wowe czynności, które pozwalają 
ograniczyć ryzyko zakażenia ko-
ronawirusem. Warto też często 
wietrzyć pomieszczenia, w któ-
rych przebywamy, szczególnie 
w miejscach pracy czy placów-
kach oświatowych.

Walkę z zagrożeniem wspie-
ra też aplikacja STOP COVID 
– ProteGO Safe. Jest ona w peł-
ni bezpieczna, bezpłatna i do-
browolna. Im więcej osób będzie 
z niej korzystać, tym szybciej 
i skuteczniej ograniczone zosta-
nie tempo i zasięg rozprzestrze-
niania się koronawirusa.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia 
Seniorów

Zgodnie z zapowiedziami 
rząd uruchomił program Soli-

darnościowy Korpus Wsparcia 
Seniorów, dzięki któremu po-
moc seniorom w okresie pan-
demii koronawirusa i działania 
podejmowane w tym zakresie 
przez rząd, samorządy, ośrodki 
pomocy społecznej i wolontariu-
szy będą przebiegały sprawniej, 
a osoby starsze uzyskają niezbęd-
ną pomoc w trudnym czasie. Ko-
ordynatorem programu jest Mi-
nisterstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla 
seniorów – 22 505 11 11

W ramach Korpusu urucho-
miona została specjalna, bez-
płatna infolinia przeznaczona 
dla seniorów (22 505 11 11). Za 
jej pośrednictwem osoby starsze 

mogą poprosić o pomoc w czyn-
nościach, które wymagają wyj-
ścia z domu, a które utrudnione 
są przez pandemię.

Wolontariusze, organizacje 
pozarządowe i harcerze wspólnie dla 
seniorów

Dane kontaktowe zgłaszają-
cego się seniora są przekazywa-
ne do właściwego terytorialnie 
ośrodka pomocy społecznej, któ-
re kontaktuje się z osobą zain-
teresowaną w celu ustalenia za-
kresu pomocy. W takie wsparcie 
seniorów zaangażowani są wo-
lontariusze i organizacje pozarzą-
dowe, a także Ochotnicza Straż 
Pożarna, Wojska Obrony Teryto-
rialnej i harcerze.

Jak pomagać?
Jeśli chcesz pomagać potrze-

bującym osobom starszym, zgłoś 
się! Jak to zrobić?

• Zadzwoń na infolinię.
• Wypełnij ankietę dostępną na 

stronie: www.wspierajseniora.pl
• Przyjdź do ośrodka pomocy 

społecznej w Twojej gminie – ich 
lista znajduje się na stronie: ht-
tps://www.gov.pl/web/korona-
wirus/wolontariat

Jak skorzystać ze wsparcia?
Korzystanie z infolinii, a tak-

że udzielenie pomocy, np. zrobie-
nie i dostarczenie zakupów jest 
bezpłatne. Senior korzystający ze 
wsparcia w ramach Korpusu po-
krywa jedynie koszty ewentual-
nych zakupów.

Pomoc skierowana jest do 
osób powyżej 70. roku życia. 
W szczególnych przypadkach 
wsparcie otrzymają też młodsi 

seniorzy. Realizacja usługi w po-
staci dostarczenia zakupów nie 
przysługuje jednak osobie, która 
korzysta z usług opiekuńczych, 
bądź specjalistycznych usług 
opiekuńczych.

Pomoc dla seniorów
Zadaniem gmin jest prowa-

dzenie rejestru seniorów, którzy 
zdecydowali się na pozostanie 
w domu i potrzebują wsparcia 
wolontariuszy.

Samorządy gminne mogą 
skorzystać z dofinansowania ze 
środków budżetu państwa na 
zorganizowanie i realizację usłu-
gi wsparcia. Środki te mogą zo-
stać przeznaczone m.in. na za-
trudnienie nowych pracowników 
do realizacji zadania, przyznanie 
dodatków zadaniowych, zlece-
nie usługi organizacjom pozarzą-
dowym czy jej zakup od prywat-
nych podmiotów.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Jak wynika z raportu Podla-

skiego Urzędu Wojewódzkiego 
od 21 marca, do momentu wy-
dawania 582 numeru Tygodnika 
Narew w województwie podla-
skim zanotowano 5975 zachoro-
wań. 1947 osób pokonało zagro-
żenie i uznawanych jest za tzw. 
ozdrowieńców. Liczba przebada-
nych próbek wynosi 11 4232. 

Jeśli chodzi o powiat łom-
żyński, od momentu wybuchu 
pandemii do 26 października, 
odnotowano 732 zakażenia ko-
ronawirusem, z czego 228 osób 
pokonało już chorobę. Obecnie 
660 osób z regionu poddawa-
nych jest rygorowi izolacji. 477 
z nich to mieszkańcy Łomży, 
natomiast 183, to mieszkańcy 
powiatu łomżyńskiego. Nieste-
ty od ostatniego wydania Tygo-
dnika Narew wzrosła także licz-
ba zgonów. W województwie 
podlaskim odnotowano ich 100. 
Wśród osób, które w ostatnim 
tygodniu poniosły śmierć jest 90 
– letni mężczyzna z Białegosto-
ku, 93 – letni mężczyzna z po-
wiatu hajnowskiego, 71 – letni 
mężczyzna, 73 – letni mężczy-
zna i 80 – letnia kobieta z po-
wiatu bielskiego, 64-K z powia-
tu augustowskiego. 47 – letnia 
kobieta i 70 – letni mężczyzna 
z Białegostoku, 74 – letni męż-
czyzna z powiatu grajewskiego, 
67 – letnia kobieta z powiatu 
hajnowskiego, 87 – letnia kobie-
ta z powiatu zambrowskiego, 63 
– letni mężczyzna i 67 – letnia 
kobieta z powiatu wysokoma-
zowieckiego, 78 – letnia kobieta 
z Suwałk, 74 – letni mężczyzna, 
84 – letni mężczyzna I 72 – letni 
mężczyzna z Białegostoku oraz 
80 – letnia kobieta z powiatu sej-
neńskiego.  

Sytuacja epidemiologiczna w kraju 
Do tej pory, od początku 

pandemii, w Polsce zanotowano 
już ponad 270 000 przypadków 
zachorowań na koronawirusa. 
W wyniku zakażenia zmarło po-
nad 4500 osób. Wyzdrowiało na-
tomiast ponad 115 tysięcy osób. 
Od kilku dni Ministerstwo Zdro-
wia informuje o rosnącej liczbie 
chorych i zgonów. Tylko w pią-
tek (23 października) resort po-
informował o rekordowej liczbie, 
bo 13 632 nowych przypadkach 
zakażenia koronawirusem. Jak 
wynika z raportu Ministerstwa 
Zdrowia obecnie w kraju, w wy-
niku walki z koronawirusem, czy-
li leczeniem osób zakażonych, 
zajęte są 999 respiratory i 12 282 
łóżka. 445 991 osób objętych jest 
kwarantanną, natomiast 54 268 
nadzorem epidemiologicznym. 
Do tej pory w Polsce przebada-
no 4 381 009 próbek. Natomiast 
liczba przebadanych osób to  
4 212 348.

Cała Polska w czerwonej strefie. 
Nowe zasady bezpieczeństwa
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Druga fala SARS-CoV-2 w Polsce 
sprawiła, że wróciły do nas pewne 
obostrzenie i wytyczne sprzed kilku 
miesięcy. Wzrost liczby zakażeń na 
koronawirusa powoduje większą 
potrzebę hospitalizacji osób zakażo-
nych. 

Ministerstwo Zdrowia zatem 
zaleciło przekształcenie części 
szpitali powiatowych w jednostki 
zajmujące się wyłącznie pacjen-
tami z podejrzeniem lub zaka-
żeniem COVID-19. Dlatego też 
Bohdan Paszkowski, wojewoda 
podlaski we współpracy z Pod-
laskim Oddziałem NFZ zdecy-
dował, iż taką funkcję w regionie 
będą pełniły szpitale powiatowe 
w Bielsku Podlaskim i Augusto-
wie. Równocześnie podkreślono, 
że pacjenci z innymi schorzenia-
mi nie zostaną pozbawieni me-
dycznej pomocy.

Adam Niedzielski, mini-
ster zdrowia informował, że od-
powiednie służby robiły audyt 
szpitali powiatowych zarówno 
pod względem możliwości wy-
korzystania ich infrastruktu-
ry na cele  walki z pandemią, jak 
i zoptymalizowania dostępu dla 
pacjentów, którzy mają przypa-
dłości inne niż COVID-19.

- Jeżeli są w regionie  blisko 
dwa szpitale powiatowe, to jeden 
z nich będzie przejmował ruch 
pacjentów  niecovidowych  z obu 
powiatów, natomiast drugi bę-
dzie zajmował się pacjentami za-
każonymi koronawirusem z tych 
dwóch powiatów - mówił mini-
ster.

W związku z zaleceniami re-
sortu zdrowia, Bohdan Paszkow-
ski zdecydował o przekształceniu 
dwóch szpitali w regionie, a mia-

nowicie SP ZOZ w Bielsku Pod-
laskim i SP ZOZ w Augustowie. 
Dzięki temu, liczba łóżek dla pa-
cjentów z COVID-19 zwiększyć 
się ma o 324, z których 11 będzie 
na intensywnej terapii. Ten pro-
ces będzie następował etapami, 
zgodnie z harmonogramem opra-
cowanym przez obie placówki.

Szpitale w Bielsku Podlaskim 
i Augustowie dysponują odpo-
wiednio 173 i 150 łóżkami, które 
w niedługim czasie mają być do-
stępne dla pacjentów. Wojewoda 
podlaski stwierdził, że są to trud-
ne decyzje, jednakże konieczne 
w związku z pogarszającą się sy-
tuacją epidemiologiczną.

Z kolei dyrekcja obu placó-
wek zapowiedziała, że pacjenci 
hospitalizowani wymagający dal-
szego leczenia zostaną przetrans-
portowani do sąsiednich szpitali, 

a ci niewymagający – wypisani. 
Wstrzymane zostają przyjęcia 
planowe, ale wszystkie poradnie 
specjalistyczne, pracownie dia-
gnostyczne oraz POZ funkcjo-
nują bez zmian. 

W Augustowie będzie 
również prowadzona reha-
bilitacja oraz zgodnie z do-
tychczasowymi zasadami udzie-
lana zostanie pomoc pacjentom 
w zakresie  nocnej i świątecznej 
podstawowej opieki zdrowot-
nej.  W przypadkach nagłych 
zachorowań – od 18.00 do 8.00 
rano w dni powszednie, a także 
od 8.00 do 8.00 dnia następnego 
w niedziele i święta.

Pacjenci szpitali w Bielsku 
Podlaskim i Augustowie, którzy 
cierpią na inne schorzenia, nie 
zostaną pozbawieni specjalistycz-
nej opieki medycznej. W przy-

padku pacjentów z augustowskiej 
placówki, pomoc zapewnią szpi-
tale w Suwałkach i Grajewie, zaś 
jeśli chodzi o pacjentów z Bielska 
– szpitale w Siemiatyczach i Haj-
nówce.

Proces zwiększania liczby łó-
żek dla pacjentów z COVID-19 
i  zabezpieczania świadczeń od-
bywa się we współpracy woje-
wody podlaskiego, Podlaskiego 
Oddziału  NFZ, wojewódzkich 
konsultantów w  poszczególnych 
dziedzinach medycznych, sze-
fów placówek leczniczych oraz 
władz samorządowych. Sytuacja 
jest monitorowana na bieżąco, 
a w razie potrzeby podejmowane 
są odpowiednie działania w try-
bie pilnym.

Jednocześnie poinformowa-
no, iż 22 października podlaskie 
szpitale, urzędy miejskie i Re-
gionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Bia-
łymstoku zabezpieczone zostały 
w środki ochrony indywidualnej. 
Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady 
Wojska Obrony Terytorialnej do 
wskazanych podmiotów dostar-
czyli m.in:
- fartuchy fizelinowe/ ochronne 
w liczbie 9 545 szt.
- gogle- 3 100 szt.
- kombinezony ochronne- 6 262 
szt.
- maseczki jednorazowe- 65 000 
szt.
- ochraniacze na buty- 700 szt.
- półmaski FFP2- 6 720 szt.
- półmaski FFP3- 3 600 szt.
- rękawiczki chirurgiczne- 1650 
par
- rękawiczki jednorazowe- 166 
tys. szt.
- przyłbice- 3 000 szt. 
- płyn do dezynfekcji rąk- 885 l
- płyn do dezynfekcji powierzch-
ni- 660 l

Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski po-
stanowił odnieść  się do informacji, które coraz 
częściej pojawiały się w przestrzeni publicznej. 
Mowa tu o Stadionie Miejskim w Białymstoku, 
który  tymczasowo przekształcony zostałby 
w szpital polowy. Ma to oczywiście związek 
z pandemią COVID-19.

Pracownicy Podlaskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego mieli wizytować Stadion 
Miejski w Białymstoku. Pojawiły się wów-
czas informację, iż może on zostać zamie-
niony na szpital polowy, które powstawać 
mają na terenie całego kraju.

W związku z tym Bohdan Paszkow-
ski odniósł się do tychże stwierdzeń. Jak 
podkreśla wojewoda podlaski, informacje 
o tym, że utworzony zostałby tymczaso-
wy szpital dla pacjentów z COVID-19 na 
Stadionie Miejskim w Białymstoku są nie-
prawdziwe, a ta lokalizacja na ten moment 
nie jest brana pod uwagę.

Równocześnie Podlaski Urząd Woje-
wódzki zaznaczył, iż cały czas odpowied-
nie służby zapoznają się z infrastrukturą 
w regionie w celu optymalnego wyboru 
obiektu.

Czy szpital polowy na stadionie  
w Białymstoku jest możliwy?  

Wojewoda odpowiada

Szpitale w Bielsku Podlaskim i Augustowie wyznaczone 
do przyjmowania pacjentów z koronawirusem
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Nowe uczelnie 
partnerskie 

Kanagawa University oraz Mediter-
ranean University – to nowe uczel-
nie partnerskie Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży. Łącznie PWSIiP współ-
pracuje ze stoma uczelniami zagra-
nicznymi z dwudziestu sześciu krajów, 
a od roku akademickiego 2020/2021 
z ważnymi uniwersytetami z Japonii 
i Albanii. 

Kanagawa University  to 
powstała w 1928 roku japoń-
ska uczelnia, która posiada dwa 
kampusy, piętnaście wydzia-
łów i ponad 18 tysięcy studen-
tów. Uczelnia prowadzi badania 
o szerokiej skali oddziaływa-
nia – dotyczące historii Japonii 
i krajów azjatyckich, folklory-
styki oraz antropologii kultury. 

W latach 2009-2013 utworzy-
ła Międzynarodowe Centrum 
Kulturoznawstwa Ludowego. 
Prowadzi także zaawansowane 
prace naukowe nad rozwojem 
technologii przyjaznych środo-

wisku, na przykład ekologicznej 
linii kosmetyków (w tym celu 
współpracuje z Mirai Kankyo 
Technology). Kanagawa Univer-
sity  posiada uniwersyteckie dru-
żyny w sportach drużynowych 

(piłka nożna – męska i damska, 
łyżwiarstwo, wspinaczka górska, 
pływanie, baseball, lekkoatlety-
ka), a także orkiestrę symfonicz-
ną określaną od 30 lat mianem 
najlepszej w kraju. Nawiązane 

z łomżyńską uczelnią kierunki 
współpracy dotycząca wycho-
wania fizycznego, zarządzania 
i administracji.

Mediterranean Universi-
ty w Albanii to z kolei prywatna 
uczelnia powstała w 2007 roku, 
która kształci studentów na czte-
rech wydziałach. Uczelnia jest 
zlokalizowana w stolicy kraju – 
Tiranie. Z PWSIiP współpraco-
wać będzie w obszarze pracy so-
cjalnej i zarządzania.

Współpraca z zagraniczny-
mi uczelniami stwarza studen-
tom i pracownikom PWSIiP 
możliwość zapoznania się z mię-
dzynarodowymi realiami edu-
kacyjnymi, poprzez wyjazdy na 
zagraniczne studia, staże, wizyty 
studyjne, praktyki, konferencje. 
To także szansa na nawiązanie 
współpracy w kontekście wspól-
nego prowadzenia badań nauko-
wych.

Inaczej niż zawsze, w reżimie 
sanitarnym, przy maksymalnie 
ograniczonej liczbie pracowników 
i studentów – tak wyglądała 
hybrydowa Uroczysta Inauguracja 
Roku Akademickiego 2020/2021 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. 

Przemawiający do zgroma-
dzonych realnie i online gości 
rektor dr hab. Dariusz Surowik, 
prof. PWSIiP, przywołał postać 
wybitnego polskiego intelektu-
alisty.

– Przed nami rok 2021, stu-
lecie urodzin pisarza i wizjonera 
Stanisława Lema, który w swo-
jej pierwszej książce z 1951 roku, 
w totalnym zamknięciu sza-
rego PRL-owskiego świata, 
w zamknięciu o wiele bardziej 
restrykcyjnym niż to wynika-
jące z „covidowych” realiów, 
przewidział powstanie Interne-
tu, a później także pojawienie 
się czytników elektronicznych, 
kwarcowych płytek do przecho-
wywania danych, e-booków, 
sztucznej inteligencji, Internetu 
Rzeczy. Umysł człowieka potrafi 
przezwyciężyć okoliczności ży-
cia. Jest na to wiele dowodów – 
mówił rektor PWSIiP.

Sześć tysięcy absolwentów, 
dwa tysiące studentów, w tym 
blisko siedmiuset studentów 
pierwszego roku, sympatycy 

i przyjaciele uczelni mogli oglą-
dać uroczystość online na stronie 
internetowej PWSIiP. W Auli im 
prof. Antoniego Jakubczaka na 
sztandar uczelni ślubowała trój-
ka studentów pierwszego roku 
z najlepszym wynikiem w pro-
cedurze rekrutacyjnej. Dla nich 
rok akademicki 2020/2021 to 
przede wszystkim nowe wyzwa-
nia i ambitne plany edukacyjne, 
które w dużym stopniu będą re-
alizowane w ich naturalnym śro-
dowisku społecznym – w sieci, 
poprzez zdalne formy przekazy-
wania wiedzy.

Rektor Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży dr hab. 
Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, 
podkreślał, że sytuacja uczelni 
jest stabilna: w 2019 roku uczel-
nia osiągnęła dodatni wynik fi-

nansowy na kwotę blisko 2 mi-
lionów złotych, a od roku 2017 
podjęła się realizacji jedenastu 
projektów z zewnętrznym fina-
sowaniem opiewającym na kwo-
tę ponad 24 milionów złotych, 
których celem było między in-
nymi podnoszenie jakości kształ-
cenia,   rozwój kompetencji stu-
dentów na rynku pracy, działania 
proekologiczne. Rektor poinfor-
mował także społeczność aka-
demicką, że we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Architektów 
Polskich uczelnia ogłosi nieba-
wem konkurs na nową aranża-
cję pozyskanego od samorządu 
województwa budynku przy uli-
cy Akademickiej 20. To biuro-
wiec równoległy względem sie-
dziby uczelni, a w planach jest 
połączenie tych dwóch budyn-
ków nowoczesnym i jednocze-

śnie funkcjonalnym łącznikiem. 
W planach jest także utworzenie 
nowego, atrakcyjnego kierunku 
studiów – mechatronika. 

– Myśląc o rozwoju uczelni 
nie zdajemy się na ślepy los, na 
tymczasowe trendy i chwilowe 
uwarunkowania. Szukamy swo-
jego miejsca na polskiej mapie 
edukacyjnej, z odwagą spoglą-
damy w przyszłość, starając się 
przewidywać to, co może się wy-
darzyć, obracając intelektualnie 
w naszych głowach różne scena-
riusze przyszłości – mówił rek-
tor dr hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP.

Wykład Inauguracyjny „Po co 
uczymy matematyki?” wygłosił 
wybitny matematyk prof. dr hab. 
Zbigniew Marciniak, przewod-
niczący Rady Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Profesor 

naukowo zajmuje się teorią grup 
i pierścieni. W latach 2007-2009  
był podsekretarzem stanu w Mi-
nisterstwie Edukacji Narodowej, 
a w latach 2009-2012  podsekre-
tarzem stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Od roku 2003 jest członkiem 
międzynarodowego zespo-
łu ekspertów matematycznych 
(w tym przewodniczącym te-
goż zespołu) w koordynowanym 
przez międzynarodową, sprofilo-
waną ekonomicznie Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (OECD) programie PISA, 
czyli Programie Międzynarodo-
wej Oceny Uczniów. Z erudy-
cją i jednocześnie prostotą prof. 
dr hab. Zbigniew Marciniak wy-
jaśniał dlaczego matematyka 
jest niekwestionowalną królową 
nauk.

Hybrydowa inauguracja nowego roku 
akademickiego 2020/2021 w PWSIiP w Łomży
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Wodny świat
Metro sobota 20.00

Wody roztopionych lodowców zata-
piają większość obszaru Ziemi. Ocala-
ła ludzkość żyje na niewielkich atolach 
(sztucznych bądź naturalnych), oddzie-
lonych setkami, a nawet tysiącami mil 
oceanów. Sucha ziemia i naturalne rośliny 
są niezwykle cennym towarem wymien-
nym. Wszędzie jest powtarzana legenda, 
że gdzieś za horyzontem znajduje się ląd, 
nowa Ziemia Obiecana.

Ludzie, którzy cudem ocaleli z potopu 
podzielili się na trzy grupy.

W pierwszej znaleźli się ci, którzy 
mimo upadku cywilizacji chcą żyć godnie 
we wspólnocie, do drugiej grupy należą 
samotni podróżnicy, którzy przemierza-
ją świat na pokładzie wymyślnych łodzi 
własnej produkcji, z uwagą wypatrując 
na horyzoncie choćby skrawka ziemi. Do 
trzeciej grupy należą bandyci, napadają-
cy na wszystkich bez wyjątku, pewni, że 
ludzkość już nigdy nie stworzy społeczne-
go ładu, a zatem i oni na zawsze pozostaną 
bezkarni. 

Ci, którzy ocaleli żyją w niewielkich 
koloniach, koczujących na przedziwnych 
dryfujących konstrukcjach. Do jednej 
z takich kolonii przybywa Żeglarz (Kevin 
Costner), samotnik pływający na lekko 
sfatygowanym, ale niezawodnym stalo-
wym trimaranie (łodzi z trzema kadłuba-
mi). Utrzymuje się handlując z różnymi 
atolami. Żeglarz to człowiek-mutant – ma 
błonę pławną miedzy palcami oraz skrze-
la pozwalające mu oddychać pod wodą. 
Ukrywa te cechy, bo mieszkańcy atoli nie 
lubią odmieńców.

Żeglarz ma do sprzedania cenny skarb, 
kilogram ziemi. Po dokonaniu transak-
cji mężczyzna chce opuścić kolonię, ale 

mieszkańcy nie zamierzają go puścić wol-
no. Chcą, aby silny i młody Żeglarz został 
z nimi i ożenił się z jedną z ich kobiet. Gdy 
ten odmawia, obrażeni wyspiarze zatrzy-
mują go siłą. 

Akurat wtedy kolonia staje się celem 
ataku Smokersów – gangu bezwzględ-
nych morskich rozbójników. Ich wódz, 
szalony i okrutny Deacon (Dennis Hop-
per) nie cofnie się przed niczym. W cza-
sie zamieszania Żeglarz zostaje uwolnio-
ny przez małą dziewczynkę Enolę i jej 
opiekunkę Helen ( Jeanne Tripplehorn). 
Cała trójka opuszcza kolonię na pokła-
dzie łodzi Żeglarza. Wyruszają na poszu-
kiwanie legendarnego miejsca, w którym 
ocalał suchy ląd. 

Enola ma w tej wyprawie istotną rolę 
do spełnienia, bo na jej plecach wytatu-
owano wskazówkę, jak odnaleźć ocalałą 
od potopu ziemię. 

Producent Charles Gordon, reżyser 
Kevin Reynolds oraz odtwórca głównej 
roli i zarazem koproducent Kevin Costner 
postawili sobie ambitne i jednocześnie ir-
racjonalne zadanie. W latach 90. technika 
komputerowa była już na tyle rozwinięta, 
że stworzenie wodnej scenografii w wirtu-
alnej rzeczywistości nie stanowiło żadne-
go problemu, a jednak wyżej wymieniona 
trójka postanowiła zrealizować film, w sce-
nografii zbudowanej na otwartym morzu. 
Każdy, kto kiedykolwiek usiłował zrobić 
zwykłe zdjęcie na łodzi, wie, że to nie lada 
sztuka, a co dopiero zrealizować film, gdy 
wszystko się kołysze, gdy nie sposób prze-
widzieć nagłych zmian pogody.

Pewnie nie wiesz...
Zdjęcia kręcono na wybrzeżu Kona na 

Hawajach. Nie zbadano klimatu tego ob-
szaru, na którym, okazało się, wieją wiatry 
o prędkości ponad 75 kilometrów na godzi-
nę, co utrudniało filmowanie.

Tornado zniszczyło prawie gotowe, 
budowane przez blisko dwa miesiące na 
specjalnych tratwach dekoracje do filmu. 
Pracę trzeba było zacząć od początku. Po-
dobno w tym czasie Costner miar romans 
z jakąś „aktoreczką”. Potem zastrajkowali 
pracownicy techniczni, co oznaczało kolejne 
opóźnienie i kolejne niezaplanowane koszty. 
Następnie zbuntowali się aktorzy – przedłu-
żenie zdjęć sprawiało, że nie mogli grać w in-
nych filmach. Stracili pieniądze, więc żądali 
podwyżek. 

Coraz częściej dochodziło do sporów na 
linii Costner – Reynolds, aż wreszcie dwa ty-
godnie przed zakończeniem zdjęć ten drugi 
opuścił plan. Za reżyserię zabrał się Costner. 
Reynolds powiedział, że „Kevin Costner po-
winien występować tylko w filmach, które 
reżyseruje. W ten sposób może pracować ze 
swoim ulubionym aktorem i ulubionym re-
żyserem”.

W efekcie prace nad filmem przeciągnęły 
się o blisko pół roku. Costner spędził na pla-
nie 157 dni, pracując sześć dni w tygodniu.

Budżet zamiast planowanych najpierw 
60 milionów dolarów, wzrósł do 175 mln 
dolarów, a ostatecznie sięgnął 255 milionów 
i „Wodny świat" stał się najdroższym filmem 
w historii kinematografii, bijąc na głowę na-
wet „Titanica”. 

Film zarobił w kinach niespełna 40 mln 
dolarów, stając się upokarzającą klęską Ke-
vina Costnera. Stał się jednak przebojem 
w wypożyczalniach na całym świecie. 

Costner, oprócz wersji kinowej „Wod-
nego świata” trwającej 136 minut, przygo-
tował wersję reżyserską dodając 40 minut 
wcześniej wyciętych scen.

Zestaw pływający ważył 1000 ton 
i kosztował 22 miliony dolarów. Do jego 
budowy zużyto całą dostępną na Hawajach 
stal. Brakującą sprowadzano z Kalifornii.

Produkcja przyniosła hawajskiej go-
spodarce przychód ponad 35 milionów do-
larów.

Kevin Costner zainwestował w film 22 
miliony dolarów własnych pieniędzy.

Jeśli stopiłyby się czapy lodowe na 
ziemskich biegunach (czym twórcy fil-
mu próbują uzasadnić powstałą utopię), 
poziom oceanów podniósłby się jedynie 
o kilkadziesiąt metrów, a świat na pewno  
nie zostałby w całości zalany przez wodę.

Statek, będący siedzibą piratów, to 
Exxon Valdez, jak istniejący kiedyś tanko-
wiec. Wisząca w kajucie fotografia to Joseph 
Hazelwood, niesławny kapitan tankowca 
Exxon Valdez, który 24 marca 1989 r. roz-
bił się u wybrzeży Alaski, powodując wyciek 
przewożonej na pokładzie ropy naftowej 
i tym samym ogromną katastrofę ekologicz-
ną.

Kevin Costner zatrzymał się w willi 
z basenem nad oceanem z kamerdynerem, 
szefem kuchni za 4500 dolarów za dobę. 
Członkowie załogi zostali zmuszeni do za-
mieszkania w prymitywnych domkach. To 
przyczyniło sie do złych nastrojów na planie 
filmu.

Uszyto ponad 2000 kostiumów.
Liczby na tatuażu na plecach Enoli 

w rzeczywistości podają dokładne współ-
rzędne... Mount Everestu (wysokość 8848 m 
n.p.m.). 

HALO TV NA WEEKEND 30.10–1.11

Żeglarz
obrońca

Znakomicie zrealizowane kino 
przygodowe. Imponujące efekty 
specjalne, spektakularne sceny 

batalistyczne. Malowniczy, wręcz 
romantyczny rozmach i humor. 

Niezwykle sugestywna, oryginalna, 
zrealizowana z rozmachem 

i wyobraźnią, wizja zalanego wodą 
świata przyszłości.

Wodny 
świat
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W cieniu chwały
Metro piątek 22.10

Dramat kryminalny. Podczas zasadzki w mieszkaniu 

dilera narkotyków giną policjanci. Dochodzenie prowadzi 

Ray Tierney. Sprawa ujawnia korupcję w szeregach policji. 

Okazuje się, że w aferę zamieszany jest szwagier Raya.

Wyspa strachu
TVP1 piątek 23.20

Thriller. Młodzi małżonkowie postanawiają spędzić 

miesiąc miodowy na wędrówkach po plażach na 

Hawajach. Na jednym z odludnych szlaków para spotyka 

turystów przerażonych z powodu okrutnego morderstwa, 

do którego doszło na wyspie. 

Krwawa profesja
Metro sobota 22.40

Detektyw Terry McCaleb (Clint Eastwood) dostaje 

zawału i musi odejść na emeryturę. Po transplantacji 

serca na krótko wraca do pracy. Chce spłacić dług wobec 

losu i schwytać zabójcę Meksykanki, której serce mu 

przeszczepiono.

Igrzyska zabójców
Nowa TV sobota 23.20

Thriller. Pięcioro nieznajomych budzi się w podziemnej, 

zatopionej twierdzy. Nie mają zapasów wody ani 

jedzenia, nie pamiętają, w jaki sposób się tam znaleźli, 

i nie wiedzą, jak wydostać się na powierzchnię.

Nietykalni
TV Puls niedziela 22.20

Komedia. Wychowany na paryskich przedmieściach 

imigrant z Senegalu wychodzi z więzienia. By uzyskać 

prawo do zasiłku, trafia do sparaliżowanego Philippe'a, 

który poszukuje pielęgniarza. Film we Francji miał 25 

milionów widzów! 

Opowieść o młodzieńczych latach królowej, któ-
rej panowanie przeszło do historii jako „epoka wik-
toriańska”.

Okres panowania królowej Wiktorii przypada 
na lata 1837-1901. Gdy miała 8 miesięcy zmarł jej 
ojciec, gdy skończyła 11 lat, dokonał swych dni jej 
stryj król Jerzy IV, pozostawiając tron księciu Cla-
rence, który został królem Wilhelmem IV. Nie miał 
on legalnego potomka, następczynią była więc Wik-
toria. Młoda dziewczyna musiała stawić czoło matce 
oraz jej agresywnemu mężowi, Sir Johnowi Conroy-
owi, który chciał władzy dla siebie i żony, zmuszając 
Wiktorię do podpisania dokumentów, stwierdzają-

cych na czas jej niepełnoletności regencję 
matki. Miesiąc po 18. urodzinach król 
Wilhelm IV zmarł. Koronacja Wiktorii 
odbyła się w 1838 r. Od samego początku 
panowania była niezależna. Potrafiła od-
separować się od matki oraz jej nieprzy-
chylnego małżonka. Wierzyła, że teraz 
może zdobyć wszystko. 

Wkrótce potem los postawił na jej 
drodze księcia Alberta i serce młodej mo-
narchini zaczęło bić szybciej. Zdając sobie 
sprawę, że młodzieniec jako młodszy syn 
pomniejszego niemieckiego księcia nie 
śmiałby poprosić o rękę królowej Wielkiej 
Brytanii, Wiktoria postanowiła przejąć 
inicjatywę… 

Pewnie nie wiesz...
Alexandrina Victoria była najdłużej 

panującą brytyjską monarchinią – przez 63 
lata nosiła tytuł królowej. Jej pierwszą decy-
zją po objęciu tronu było usunięcie swojego 

łóżka z sypialni matki. 
W 1840 roku poślubiła księcia Alberta von Sach-

sen-Coburg-Gotha. Tworzyli szczęśliwe, zgodne 
i kochające się małżeństwo. Mieli razem czterech synów 
i pięć córek. Panowali wspólnie przez 20 lat. Książę 
Albert zmarł na tyfus w wieku 42 lat. Jego śmierć za-
łamała Wiktorię. Przez resztę życia ubierała się na 
czarno i rzadko pokazywała publicznie. Każdego roku 
w rocznicę śmierci męża nakazywała wyjęcie jego ubrań 
z szafy i wietrzenie ich. Zmarła w wieku 81 lat.

Młoda Wiktoria
TVP Kultura sobota 20.00, niedziela 12.20

wybierz  
coś  

dla siebie

Polowanie na druhny

Podryw 
na weselu

Głównych bohaterów, Johna Beckwitha (Owen 
Wilson) i Jeremiego Grey'a (Vince Vaughn), którzy 
są nie tylko wspólnikami w życiu zawodowym, ale 
także przyjaciółmi od kołyski, łączy prawdziwie ory-
ginalne hobby ... wkręcanie się na wesela! 

Bez względu na charakter wesela – czy to będzie 
żydowskie, włoskie, irlandzkie, chińskie czy hindu-
skie – charyzmatyczny i bardzo czarujący duet na 
pewno stanie się duszą towarzystwa każdego przy-
jęcia. Nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, że ci 
wspaniali mężczyźni... nie byli zaproszeni! Nasi bo-
haterowie, zawsze jednak przestrzegają „mechani-
zmu wkręcania się na wesele”, który polega na pozna-
niu i poderwaniu kobiet podekscytowanych samą 
myślą o małżeństwie. 

Jeremy dowiaduje się, że córka Ministra Skar-
bu (Christopher Walken) oraz jego małżonki 
( Jane Seymour) ma zamiar wyjść za mąż i to za-
pewne stanie się towarzyskim wydarzeniem roku. 
John i Jeremy gromadzą wszelkie szczegółowe 
informacje na temat tego zdarzenia i szybko iden-
tyfikują obiekty swoich działań – druhny panny 
młodej Claire (Rachel McAdams) oraz Glorie 
(Isla Fisher). 

Pewnie nie wiesz...
Na planie był profesjonalny organizator uroczysto-

ści ślubnych, który pilnował, by wszystko odbywało się 
zgodnie z przyjętymi zasadami przebiegu takich wyda-
rzeń.

Rachel McAdams uzyskała certyfikat żeglarski, 
aby przygotować się do swojej roli. 

Bradley Cooper, gra Sacka, chłopaka Claire , został 
zaangażowany po przesłuchaniu. Reżyser David Dob-
kin nigdy, przenigdy, nie komunikuje od razu po próbie 
swojej decyzji, musi ochłonąć, obejrzeć na spokojnie 
nagranie. Wyjątkiem był Bradley Cooper. „Nie mogłem 
nikogo znaleźć do tej roli, a potem wszedł on. Od razu 
podjąłem decyzję: Stary, jesteś niesamowity! Dostałeś 
rolę!”.

Film zarobił w kinach na świecie 285 milionów do-
larów, kosztował 40 milionów.

Po zakończeniu zdjęć do filmu, Vince Vaughn za-
trzymał obraz, który grany przez niego Jeremy otrzy-
mał od Todda.

Polowanie na druhny
TVN7 sobota 21.50

Młoda Wiktoria

Zakochana 
królowa
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W cieniu chwały
Metro piątek 22.10

Dramat kryminalny. Podczas zasadzki w mieszkaniu 

dilera narkotyków giną policjanci. Dochodzenie prowadzi 

Ray Tierney. Sprawa ujawnia korupcję w szeregach policji. 

Okazuje się, że w aferę zamieszany jest szwagier Raya.

Wyspa strachu
TVP1 piątek 23.20

Thriller. Młodzi małżonkowie postanawiają spędzić 

miesiąc miodowy na wędrówkach po plażach na 

Hawajach. Na jednym z odludnych szlaków para spotyka 

turystów przerażonych z powodu okrutnego morderstwa, 

do którego doszło na wyspie. 

Krwawa profesja
Metro sobota 22.40

Detektyw Terry McCaleb (Clint Eastwood) dostaje 

zawału i musi odejść na emeryturę. Po transplantacji 

serca na krótko wraca do pracy. Chce spłacić dług wobec 

losu i schwytać zabójcę Meksykanki, której serce mu 

przeszczepiono.

Igrzyska zabójców
Nowa TV sobota 23.20

Thriller. Pięcioro nieznajomych budzi się w podziemnej, 

zatopionej twierdzy. Nie mają zapasów wody ani 

jedzenia, nie pamiętają, w jaki sposób się tam znaleźli, 

i nie wiedzą, jak wydostać się na powierzchnię.

Nietykalni
TV Puls niedziela 22.20

Komedia. Wychowany na paryskich przedmieściach 

imigrant z Senegalu wychodzi z więzienia. By uzyskać 

prawo do zasiłku, trafia do sparaliżowanego Philippe'a, 

który poszukuje pielęgniarza. Film we Francji miał 25 

milionów widzów! 

Opowieść o młodzieńczych latach królowej, któ-
rej panowanie przeszło do historii jako „epoka wik-
toriańska”.

Okres panowania królowej Wiktorii przypada 
na lata 1837-1901. Gdy miała 8 miesięcy zmarł jej 
ojciec, gdy skończyła 11 lat, dokonał swych dni jej 
stryj król Jerzy IV, pozostawiając tron księciu Cla-
rence, który został królem Wilhelmem IV. Nie miał 
on legalnego potomka, następczynią była więc Wik-
toria. Młoda dziewczyna musiała stawić czoło matce 
oraz jej agresywnemu mężowi, Sir Johnowi Conroy-
owi, który chciał władzy dla siebie i żony, zmuszając 
Wiktorię do podpisania dokumentów, stwierdzają-

cych na czas jej niepełnoletności regencję 
matki. Miesiąc po 18. urodzinach król 
Wilhelm IV zmarł. Koronacja Wiktorii 
odbyła się w 1838 r. Od samego początku 
panowania była niezależna. Potrafiła od-
separować się od matki oraz jej nieprzy-
chylnego małżonka. Wierzyła, że teraz 
może zdobyć wszystko. 

Wkrótce potem los postawił na jej 
drodze księcia Alberta i serce młodej mo-
narchini zaczęło bić szybciej. Zdając sobie 
sprawę, że młodzieniec jako młodszy syn 
pomniejszego niemieckiego księcia nie 
śmiałby poprosić o rękę królowej Wielkiej 
Brytanii, Wiktoria postanowiła przejąć 
inicjatywę… 

Pewnie nie wiesz...
Alexandrina Victoria była najdłużej 

panującą brytyjską monarchinią – przez 63 
lata nosiła tytuł królowej. Jej pierwszą decy-
zją po objęciu tronu było usunięcie swojego 

łóżka z sypialni matki. 
W 1840 roku poślubiła księcia Alberta von Sach-

sen-Coburg-Gotha. Tworzyli szczęśliwe, zgodne 
i kochające się małżeństwo. Mieli razem czterech synów 
i pięć córek. Panowali wspólnie przez 20 lat. Książę 
Albert zmarł na tyfus w wieku 42 lat. Jego śmierć za-
łamała Wiktorię. Przez resztę życia ubierała się na 
czarno i rzadko pokazywała publicznie. Każdego roku 
w rocznicę śmierci męża nakazywała wyjęcie jego ubrań 
z szafy i wietrzenie ich. Zmarła w wieku 81 lat.

Młoda Wiktoria
TVP Kultura sobota 20.00, niedziela 12.20

wybierz  
coś  

dla siebie

Polowanie na druhny

Podryw 
na weselu

Głównych bohaterów, Johna Beckwitha (Owen 
Wilson) i Jeremiego Grey'a (Vince Vaughn), którzy 
są nie tylko wspólnikami w życiu zawodowym, ale 
także przyjaciółmi od kołyski, łączy prawdziwie ory-
ginalne hobby ... wkręcanie się na wesela! 

Bez względu na charakter wesela – czy to będzie 
żydowskie, włoskie, irlandzkie, chińskie czy hindu-
skie – charyzmatyczny i bardzo czarujący duet na 
pewno stanie się duszą towarzystwa każdego przy-
jęcia. Nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, że ci 
wspaniali mężczyźni... nie byli zaproszeni! Nasi bo-
haterowie, zawsze jednak przestrzegają „mechani-
zmu wkręcania się na wesele”, który polega na pozna-
niu i poderwaniu kobiet podekscytowanych samą 
myślą o małżeństwie. 

Jeremy dowiaduje się, że córka Ministra Skar-
bu (Christopher Walken) oraz jego małżonki 
( Jane Seymour) ma zamiar wyjść za mąż i to za-
pewne stanie się towarzyskim wydarzeniem roku. 
John i Jeremy gromadzą wszelkie szczegółowe 
informacje na temat tego zdarzenia i szybko iden-
tyfikują obiekty swoich działań – druhny panny 
młodej Claire (Rachel McAdams) oraz Glorie 
(Isla Fisher). 

Pewnie nie wiesz...
Na planie był profesjonalny organizator uroczysto-

ści ślubnych, który pilnował, by wszystko odbywało się 
zgodnie z przyjętymi zasadami przebiegu takich wyda-
rzeń.

Rachel McAdams uzyskała certyfikat żeglarski, 
aby przygotować się do swojej roli. 

Bradley Cooper, gra Sacka, chłopaka Claire , został 
zaangażowany po przesłuchaniu. Reżyser David Dob-
kin nigdy, przenigdy, nie komunikuje od razu po próbie 
swojej decyzji, musi ochłonąć, obejrzeć na spokojnie 
nagranie. Wyjątkiem był Bradley Cooper. „Nie mogłem 
nikogo znaleźć do tej roli, a potem wszedł on. Od razu 
podjąłem decyzję: Stary, jesteś niesamowity! Dostałeś 
rolę!”.

Film zarobił w kinach na świecie 285 milionów do-
larów, kosztował 40 milionów.

Po zakończeniu zdjęć do filmu, Vince Vaughn za-
trzymał obraz, który grany przez niego Jeremy otrzy-
mał od Todda.

Polowanie na druhny
TVN7 sobota 21.50

Młoda Wiktoria

Zakochana 
królowa

Riddick

Widzący  
w ciemności

Idealna propozycja dla fanów mocnych wrażeń!
Trzecia odsłona znakomitej serii o losach Richarda B. Riddicka (Vin Diesel), byłego żoł-

nierza i więźnia posiadającego niezwykłą umiejętność widzenia w ciemności. Mężczyzna jest 
jednym z niewielu ocalałych przedstawicieli swojego plemienia. Kiedy zrzeka się władzy, aby 
odszukać swoją rodzinną planetę, Furię, zostaje zdradzony przez przyjaciół i porzucony na 
pustyni. Od tej pory Riddick musi ponownie stoczyć walkę o swoje życie. Mężczyzna zostaje 
zmuszony do walki z groźnymi drapieżnikami i ekstremalnymi warunkami klimatycznymi. 
Co więcej, za głowę bohatera zostaje wyznaczona ogromna nagroda. Dzięki wszystkim prze-
ciwnościom losu, Riddick staje się jeszcze potężniejszy i niebezpieczniejszy. Czy dzięki temu 
pokona wrogów i wyjdzie z tego żywy? 

Pewnie nie wiesz...
Dwa wcześniejsze filmy o Riddicku to „Pitch Black” i „Kroniki Riddicka”.
Film zarobił w kinach na świecie prawie 100 milionów dolarów, kosztował 38 milionów.
Vin Diesel zgodził się zagrać epizod w filmie „Szybcy i wściekli: Tokio Drift” (2006) w zamian 

za prawa do serii „Riddick” od Universal Pictures. To pozwoliło mu na samodzielną produkcję 
tego filmu.

Ponieważ nastąpiło opóźnienie w udostępnieniu pieniędzy na produkcję, Vin Diesel sam fi-
nansował film.

Aby przygotować się do roli Vin Diesel spędził cztery miesiące w lesie.

Riddick
TV Puls sobota 22.05

W potrzasku

Porwany syn
Były agent sił specjalnych powraca do gry, aby uratować swojego 

syna. Zegar tyka, a najmniejszy błąd może wiele kosztować. Emocji nie 
zabraknie!

Nero to były agent sił specjalnych. Pozostawiając za sobą dawne ży-
cie, mężczyzna przenosi się do spokojnego nadmorskiego miasteczka, 
aby wychować tam syna. Pewnego dnia chłopiec zostaje porwany. Aby 
odzyskać swoje dziecko, Nero musi zniszczyć trzy niebezpieczne syn-
dykaty przestępcze. Agent nie może popełniać błędów.

Adkins to pewna gwarancja solidnych bijatyk. W jego filmach lu-
dzie tłuką się tak, jakby tylko do tego byli stworzeni.

Scott Edward Adkins (ur. 1976 r.) to brytyjski aktor, producent fil-
mowy i kaskader, mistrz sztuk walki, posiadacz czarnych pasów w wu-
shu, taekwondo, kick-boxingu, judo i jiu-jitsu. Po raz pierwszy zainte-
resował się sztukami walki w wieku dziesięciu lat, kiedy wraz z ojcem 
i starszym bratem odwiedził lokalny klub judo. Po tym, jak został okra-
dziony w wieku 13 lat, jego zainteresowanie sztukami walki wzrosło 
jeszcze bardziej. W tym samym roku zaczął trenować taekwondo. Od 
16 roku życia Scott zaczął także ćwiczyć kickboxing. Występował w roli 
Yuriego Boyki, którego zagrał w filmach z serii „Champion”. 

W potrzasku
TV Puls piątek 20.00

Dla forsy

Próba wody
Miasteczko w stanie Oregon. Z powodu braku miejsc w więzien-

nym szpitalu specjalista od napadów na bank Henry Manning (Paul 
Newman) zostaje przywieziony do domu spokojnej starości. Całkowi-
cie sparaliżowany i głuchoniemy trafia pod opiekę pielęgniarki, Carol 
MacKay (Linda Fiorentino), niegdyś szkolnej piękność i dziewczyny 
gwiazdora drużyny futbolowej, a dziś znudzonej życiem i małżeń-
stwem, kobiety w średnim wieku.

Bystra kobieta domyśla się, że jej pacjent tylko udaje swój stan i pla-
nuje ucieczkę. Ze swoich przypuszczeń zwierza się mężowi. Razem 
zabierają Manninga za miasto, gdzie Carol spycha wózek ze swym pod-
opiecznym do wody, zmuszając go tym samym, by się ratował i w koń-
cu zdemaskował. Ma nadzieję, że w zamian za dochowanie tajemnicy 
sędziwy przestępca podzieli się z nią i mężem łupami z rabunków. Nie-
stety, Henry nie ma pieniędzy. Carol sugeruje złodziejowi, żeby w tej 
sytuacji dokonał z jej pomocą kolejnego napadu. Rozpoczynają przy-
gotowania.

Dla forsy 
Nowa TV 

piątek 21.00

Pewnie nie wiesz...
Ostatnia filmowa główna rola 

Paula Newmana, który wtedy miał 75 
lat. Później grał już tylko małe role 
i brał udział w dubbingu.
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W dobie postępu, innowacji, nowych 
technologii, ale też wielu zagrożeń 
gospodarczych, społecznych, klima-
tycznych i zdrowotnych zadajemy py-
tanie – czy miasto jest dla mieszkań-
ców czy mieszkańcy dla miasta? Bez 
wątpliwości to mieszkańcy tworzą 
miasto. Aby miasto spełniało wszyst-
kie swoje funkcje, aby dostosowywa-
ło się do potrzeb mieszkańców, do za-
chodzących zmian, władza nie może 
kierować się jedynie tym, co będzie, 
ale musi sięgać do wiedzy z przeszło-
ści. Korzystać z niej, wyciągać wnio-
ski, aby w działaniach nie popełniać 
błędów. 

Miasto powinno być inte-
ligentne, przyjazne dla wszyst-
kich mieszkańców, tych poniżej 
ósmego roku życia, a także tych, 
którzy ukończyli 80 lat. Badacze 
problemu mówią tu często o filo-
zofii miasta 8 – 80 (lat), mającej 
znaczenie przy budowaniu kapi-
tału ludzkiego.

Miasto powinno potrafić do-
stosować się do warunków zmie-
niających się globalnie i lokalnie. 

Szybki rozrost miast sprawia, 
że pochłaniają one coraz wię-
cej zasobów, wytwarzają coraz 
więcej odpadów – śmieci, dwu-
tlenku węgla z energii, ciepła 
czy środków transportu. Miasta 
w ogromnym stopniu odczuwają 
także zmiany klimatyczne – glo-
balne ocieplenie, rosnące zanie-
czyszczenia powietrza i wód. Bo-
rykają się też z innymi kryzysami 
– katastrofami naturalnymi, pro-
blemami gospodarczymi, niepo-
kojami społecznymi, a obecnie 
z pandemią. 

Jak radzić z wyzwaniami stojącymi 
przed miastem? 

Na to pytanie odpowiada 
miejska rezyliencja – urban re-
silience. Pojęcie to po raz pierw-
szy pojawiło się w latach 70. XX 
wieku i odnosi się do zdolności 
miasta w radzeniu sobie ze zmia-
nami, odporności na negatywne 
zdarzenia oraz umiejętności od-
budowy po kryzysie.

Rezyliencja miasta ma umoż-
liwiać rozwiązywanie proble-
mów w sposób, który nie tylko 
zapewnia powrót do codzien-
ności po kryzysie, ale też zagwa-
rantuje długookresowy rozwój. 
Pozwala także zrozumieć i prze-
widzieć czekające zmiany, umoż-
liwiając opracowanie rozwiązań, 
dzięki którym można się na nie 
odpowiednio przygotować.

Koncepcja urban resilien-
ce nakazuje postrzegać miasto 
jako system, jeden organizm, ze-
staw naczyń połączonych, gdzie 
mieszkańcy, lokalne władze 
i przedsiębiorcy muszą współpra-
cować, aby stworzyć rozwiązania 
optymalne dla wszystkich, a przy 

tym – korzystne dla miasta. Wy-
maga to włączającego, spójnego 
i wszechstronnego przywództwa.

Co buduje odporność/rezyliencję 
miasta?

Czynniki powodujące, że 
miasto jest odporne, że jest przy-
gotowane na różnego rodzaju na-
głe wydarzenia, katastrofy to po 
pierwsze jego produktywność 
czyli mieszkańcy – kapitał ludz-
ki z uwzględnieniem różnorod-
ności kulturowej, światopoglądo-
wej, ekonomicznej, zdrowotnej, 
wieku, poziomu wykształcenia, 
wpływu na podejmowanie decy-
zji oraz roli społecznej. Po dru-
gie miasto musi być sprawiedli-
we w kontekście dostępności do 
przestrzeni publicznej, a więc 
jednakowo dostępne dla wszyst-
kich mieszkańców. Przestrzeń 
miejska powinna być współdzie-
lona między parkingi, chodni-
ki, pasaże i ludzi, ale to człowiek 
jest jej najważniejszym elemen-
tem, i to pod jego potrzeby po-
winna być kształtowana. Po trze-
cie miasto powinno być zielone, 
zwłaszcza w kontekście zmian 
klimatycznych – suszy, nadmier-
nych opadów, bioróżnorodności. 
Zieleń wpływa na jakość życia 
i zrównoważony rozwój miasta. 
To element krajobrazu, element 

gospodarczy sprzyjający np. roz-
wojowi turystyki, ostoja dla pta-
ków, owadów, miejsce odpoczyn-
ku dla ludzi. 

Jeśli w przestrzeni miejskiej 
widzimy rozwiązania z zakresu 
kultury i sztuki, to znaczy, że mia-
sto weszło na najwyższy poziom 
z punktu widzenia rozwoju i ja-
kości życia mieszkańców. 

Podstawą budowania odpor-
ności miasta jest silna tkanka 
społeczna – odporni mieszkańcy 
potrafiący odpowiedzieć na ak-
tualne wyzwania, elastyczni, sa-
modzielni, podejmujący rozważ-
ne, oparte na danych, decyzje ale 
też nie stroniący od ryzyka. To 
lokalni liderzy, którzy wykorzy-
stując dostępne narzędzia planu-
ją, budują strategie, scenariusze 
działań, przewidują zagrożenia, 
kryzysy i szukają jak najlepszych 
rozwiązań. 

Mądry lider = odporne miasto

W 2013 roku powstała inicja-
tywa 100 Resilient Cities, w ra-
mach której eksperci opracowali 
indeks rezyliencji miejskiej. Jego 
cztery filary to: przywództwo 
i strategia, infrastruktura i środo-
wisko, dobrobyt i zdrowie oraz 
ekonomia i społeczeństwo.

Pierwszym krokiem do bu-
dowania odporności miasta jest 

szerzenie świadomości o tym, 
jaka odpowiedzialność spoczy-
wa na władzach miast – lide-
rach, przywódcach oraz wzmac-
nianie przywództwa opartego 
na wartościach, budowaniu za-
ufania i współpracy liderów wy-
wodzących się z różnych środo-
wisk i sektorów. Przywództwo 
w mieście leży w wielu rękach, 
a kluczowym warunkiem rozwo-
ju miast jest wykorzystanie mą-
drości i energii ich liderów.

Przywództwo

Aby miasto było odpor-
ne, umiało szybko wychodzić 
z kryzysów, potrzebuje silne-
go przywództwa i współdzia-
łania liderów każdego sektora 
– publicznego, prywatnego i po-
zarządowego. Silne przywódz-
two powinno być oparte na sil-
nej legitymacji (władza lokalna), 
na posiadaniu wizji, na odwadze 
podejmowania decyzji, na jed-
noczeniu ludzi wokół wspólnych 
celów, ale też na włączaniu w pro-
cesy rządzenia mieszkańców, lo-
kalnych liderów.

Kluczowe praktyki przywód-
cze budujące odporność miasta 
to:

• budowanie spójności w mie-
ście, wspólnej tożsamości, szuka-
nie tego, co łączy mieszkańców, 

• zdolność liderów miasta do 
mobilizowania mieszkańców; 
tylko wiarygodny lider potrafi 
przekonać mieszkańców do swo-
ich idei,

• zdolność do podejmowa-
nia odważnych decyzji opartych 
na danych, ale też ryzykownych, 
opartych na intuicji, wynikają-
cych z wartości; mieszkańcy mu-
szą znać motywy podejmowa-
nych decyzji,

• zdolność współdziałania, 
włączania do współpracy róż-
nych organizacji, instytucji, grup 
nieformalnych, tworzenie part-
nerstw i wykorzystanie różnych 
doświadczeń samoorganizacji 
dla realizacji wspólnych celów, 

• zdolność do uczenia się, wy-
ciągania wniosków, zgoda na po-
rażki, uczenie się na porażkach,

• „skanowanie horyzontu”, 
patrzenie w przyszłość, obserwo-
wanie trendów, skupianie się na 
tym, co nas czeka,

• zadbanie o siebie – o lidera, 
o własną odporność,  zadbanie 
o to, aby mieć motywację, ener-
gię do działania.

Szkoła Liderów Miasta Łomży

W 2019 roku łomżyńscy li-
derzy uczestniczyli w Szkole Li-
derów Miasta Łomży – projek-
cie realizowanym przez Fundację 
Szkoła Liderów i Fundacją Veolia 
Polska.

Szkoła Liderów Miast to 
m.in.: zaawansowany kurs przy-
wództwa obejmujący warsztaty 
umiejętności przywódczych, ko-
munikacji i myślenia strategiczne-
go, seminaria i warsztaty eksperc-
kie z zakresu wiedzy o mieście, 
wspólne budowanie lokalnego 
networkingu aktywnych liderów 
i liderek miasta, praca nad reko-
mendacjami rozwojowymi dla 
miasta jako odpowiedzi na naj-
ważniejsze wyzwania przyszłości, 
spotkania z ekspertami w dziedzi-
nie rozwoju miast i przywództwa 
lokalnego, czy wreszcie współpra-
ca z władzami Łomży.

Program ukończyło 15 li-
derek i liderów, którzy zdobytą 
wiedzę mogą wykorzystywać dla 
budowania odporności miasta. 
Dzięki programowi rozwinęli oni 
kompetencje przywódcze i z ła-
twością wspierają władze i lokal-
ne społeczności w poszukiwaniu 
i wypracowaniu rozwiązań w sy-
tuacjach kryzysowych, odpowia-
dających na wyzwania społeczne, 
demograficzne i ekologiczne. 

W swojej działalności kieru-
ją się wiedzą i doświadczeniem, 
ale też sercem, bo tu mieszka-
ją, pracują, mają rodziny i z tym 
miastem wiążą przyszłość swoją 
i może swoich dzieci i wnuków. 

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Żeby zrozumieć miasto, trzeba wiedzieć coś o ludziach, którzy w nim mieszkają    (Deyan Sudjic)

Uczestnicy Szkoły Liderów Miast Łomża

ODPORNE MIASTO
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Dobroczynny nie ogląda się na odwdzięczenie.

Dobrocią i najsroższe zwierzę ugłaszczesz. 

Cudzą szkodą nikt się nie wzbogaci.

Ciesz się dniem dzisiejszym i nie ufaj za bardzo w jutrzejszy.

Wyszła z mody poczciwość, chytrością świat żyje.

Wiara i obyczaj, jak miody. Im starsze, tym lepsze.

Twarz łatwo wynurzy, co się w sercu burzy.

Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima.

Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew się trzyma,  
to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima.

 
Janina Surowik

złote myśli

W obliczu wyzwań globalnej pan-
demii, którą tak silnie przeżywamy 
w ostatnich miesiącach, tygodniach, 
dniach, obserwujemy jak stała się ona 
katalizatorem przyspieszenia zmian. 
Dlatego uważam, że plan na następ-
ne lata musi być nowy. Politycy, sa-
morządowcy muszą sprostać nowym 
czasom i nowym wyzwaniom.

Świat ulega gwałtownej, radykal-
nej przebudowie. Mega – motorem 
tych zmian stała się pandemia. Nie 
chcemy sporów, w których dywaguje 
się, jak sobie z nią radzić. Oczekuje-
my propozycji przebudowy naszego 
kapitalizmu i systemu gospodarcze-
go w trzech głównych działach:

• praca 
• środowisko naturalne 
• finanse.

Same reformy strukturalne 
jednak nie wystarczą. Potrzebna 
jest stymulacja fiskalna niezbęd-
na dla zmniejszenia recesji. Po-
nadto niezbędne jest stworzenie 
trampoliny do odbicia gospodar-
ki po kryzysie.

Najlepszym sposobem są inwe-
stycje. To właśnie one spowodują:

• przyspieszenie wyjścia 
z kryzysu,

• wzmocnienie w długim 
okresie konkurencyjność (przy-
kład nasz przemysł mleczarski 
najlepszy na świecie),

•poprawę w infrastrukturze.
Należy niezwłocznie stworzyć 

warunki dla inwestorów prywat-
nych i zewnętrznych. Podstawę 
polityki gospodarczej i społecznej 

powinna stanowić solidarność. 
Bez środków unijnych nie da się 
zrealizować planu odbudowy go-
spodarki i neutralności klima-
tycznej naszego środowiska. Rząd 
musi dokonać nie korekty, a rady-
kalnych zmian. Zmienić w sposób 
szczególny podejście do epidemii, 
np. dobrowolna izolacja dla naj-
bardziej narażonych, normalne 
życie dla reszty.

Czekanie na szczepionkę 
przeciw grypie jest skrajnie nie-
odpowiedzialne. Państwo nie 
może trwać w zawieszeniu, a lu-
dzie w stanie wyniszczenia psy-
chicznego. 

Należy natychmiast dokonać 
rewizji kosztujących krocie progra-
mów socjalnych, które nie przyno-

szą oczekiwań. Wycofać z różnych 
rodzajów obciążeń, w tym senio-
rów np. podatku cukrowego i pla-
nów nakładania kolejnych, takich 
jak: obniżka VAT, zniesienie zaka-
zu handlu w niedzielę.

By dokonać koniecznych 
zmian potrzebna jest odwaga. 

A ta wymaga determinacji, opa-
nowania i spokoju. Obecnie to co 
obserwujemy to panika. Rządzą-
cy powtarzają pomysły, które się 
już nie sprawdziły. Czy pójdzie-
my w ślady Słowacji i Czech? 

 STANISŁAW KASEJA

Kultura 
nadzieją  

dla seniorów
Pandemia wywołana wirusem SAR-
S-CoV-2 wywołała nieodwracalne 
zmiany niemal w każdej dziedzinie 
życia. Wpłynęła na gospodarkę, sys-
tem ochorny zdrowia czy szkolnictwo. 

Odmieniła także życie senio-
rów, ograniczając ich codzienne 
aktywności. Jednak mimo wy-
jątkowo trudnej sytuacji, stara-
ją się Oni stworzyć namiastkę 
normlaności. Biorą udział w wy-
darzeniach kulturalnych, zacho-
wując przy tym oczywiście wa-
runki sanitarne, dostosowując się 
do obostrzeń wprowadzonych 
przez rząd i służby sanitarne. Nie 
jest to łatwe i przyjemne dla se-
niorów, ale żeby nie zamknąć się 
w domach chodzą w maseczkach, 
myją i dezynfekują ręce oraz za-
chowują dystans.

I tak 14 pażdziernika senio-
rzy wybrali się do kina na film " 
25 lat niewinności ". Film w re-
żyserii Jana Holoubka oparty na 
prawdziwych wydarzeniach, 
przedstawiający losy Tomasza 
Komendy skazanego na 25 lat 
więzienia za gwałt i zabójstwo 
dziewczyny, który po 18. latach 
odsiadki w strasznych, nieludz-
kich więziennych warunkach, zo-

stał uniewinniony. Film bardzo 
wzruszający, dla widzów o moc-
nych nerwach. Opinie i odczucia 
seniorów były różne . Na pewno 
każdy przeżywał seans na swój 
sposób.Niektórzy wyszli ze łzami 
w oczach. W głowach pozosta-
ły rozmyślania i emocje. Wyjście 
zorganizowała Pani Ula Dymek 
z Klubu Seniora.

Natomiast 19 października 
grupa 34. osób wybrała się do 
Warszawy, do Teatru Kamienica, 
na sztukę w reżyserii Tomasza Sa-
pryka zatytułowaną “Czarna Ko-
media”. Tytuł kojarzył się z czymś 
strasznym, komedia- ale czarna - 
o co chodzi w tytule - zastanawia-
liśmy się. Okazało się, że napraw-
dę była to komedia. Gra aktorska 
na naprwdę wysokim poziomie. 
Mateusz Damięcki, Jan Wieczor-
kowski i Piotr Zelt fenomenalnie 
oddali charakter postaci, w które 
się wcielili. 

Wyjazdy, które odbyliśmy 
mają dla nas ogromne znacze-
nie, gdyż ponownie musimy 
zmierzyć się ze strachem, oba-
wą o życie i zdrowie. Już trochę 
zapomnieliśmy o szalejącej epi-
demii. Zaczęliśmy się spotykać 
w małych grupach, odbywały się 
przejażdżki rowerowe, wyjazdy 
na grzyby czy spotkania przy grze 
w karty. W marcu I fala pandemii 
pozbawiła seniorów wspólnych 
spotkań w większych grupach, 

takie były w Klubie Seniora, 
w każdą środę w godz. 14-16 przy 
kawie, ciastku i muzyce. Ostatnie 
odbyło się 11 marca z okazji Dnia 
Kobiet. A po nim weszły obo-
strzenia. Do odwołania zostały 
zawieszone zajęcia gimnastyczne 
(były 2 razy w tygodniu), spotka-
nia, potańcówki, zajęcia w innych 
klubach. Seniorzy ze strachem 
siedzieli w domach, pozbawieni 
kontaktów ze znajomymi, a na-
wet z rodziną. Powoli sytuacja 
zmieniała się. Można było spoty-
kać się w małych grupach, ale za-
jęć w klubach nie było. Seniorzy, 
bardziej odważni, uczestniczyli 
w warsztatach dziennikarskich, 
na których redagowali i redagują 
do chwili obecnej Gazetę Senio-
ra. Pracowali również nad projek-
tem Złota Rączka dla seniorów. 
Zostła on skutecznie przeforso-
wany, i funkcjonuje w mieście od 
września. 

Seniorzy w małych grupach 
brali udział w zajęciach gimna-
stycznych, odbywały się pró-
by zespołu Maryna, na których 
były przygotowania do Łom-
żyńskiego Forum Seniora i do 
Pikniku Osób Niepełnospraw-
nych. Seniorzy nie poddawa-
li się, chcieli dalej spotykać się 
i realizowali swoje marzenia. 
Wyjeżdżali w małych grupach 
na wycieczki rowerowe na grzy-
by czy na spotkanie przy grillu. 

W bieżącym miesiącu odbyły się 
wyjazdy do Olsztyna, do teatru 
Kamienica w Warszawie oraz 
wyjście do kina. Wydawało się, 
że wracamy powoli do normal-
nego życia, na które seniorzy tak 
bardzo czekali.Wirus jednak nie 
odpuszcza. Przeciwnie, zaata-
kował z większą siłą. Z każdym 
dniem zachorowań, coraz więcej 
zmarłych. Z uwagi sytuację rząd 
wprowadził nowe obostrze-
nia. Osoby, które ukończyły 70 
rok życia mogą przemieszczać 
się wyłącznie w trzech przy-
padkach: w celu wykonywa-
nia czynności zawodowych lub 
służbowych; zaspokajania nie-

zbędnych potrzeb związanych 
z bieżącymi sprawami życia co-
dziennego; sprawowania lub 
uczestniczenia w sprawowaniu 
kultu religijnego, w tym czyn-
ności lub obrzędów religijnych. 
Rząd nie przewidział kar za zła-
manie przez seniora nakazu po-
zostania w domu. Punkty rozpo-
rządzenia dotyczące seniorów są 
bardzo niejasne. Seniorzy mają 
pozostać w izolacji, znów za-
mknięci w domach, pozbawieni 
kontaktów. Jak to przeżyją? Pro-
simy seniorów o podzielenie się 
swoimi przemyśleniami. Życzy-
my zdrowia!

JADWIGA KRUCZEWSKA

Plan działania. 

Czas na nową 

Polskę



14 www.narew.infoZiemia Łomżyńska

Spacerując ulicami Wiednia, można poczuć się jak w historycznym centrum Europy. 
Liczne, pięknie odrestaurowane kamienice, porażające swoim ogromem pałace, imponujące 
gmachy Wiedeńskiej Opery, Ratusza oraz siedziby Parlamentu Austriackiego przenoszą do 
odległej przeszłości i okresu świetności Cesarstwa Austrii. 

Historycy wywodzą Wiedeń od celtyckiej osady, jaka miała znajdować się na tym obsza-
rze w V wieku przed naszą erą. Po podbojach rzymskich założono tutaj obóz wojskowy Vin-
dobona, w którym w roku 180 zmarł cesarz Marek Aureliusz.

Stolica Austrii to jedyna metropolia na świecie, która wewnątrz swoich granic ma tak po-
tężne uprawy winorośli. Znajduje się tam siedemset hektarów wiedeńskich winnic. Niemal 
osiemdziesiąt procent terenów wokół miasta wykorzystywane jest na uprawę białego wina, 
m.in. wiedeńskiej specjalności „Wiener Gemischter Satz”.

Wiedeń – miasto cesarzy
TVP Historia piątek 23.15

Wiedeń – miasto cesarzy

Winnice w stolicy

Katedra Świętego Szczepana – duma i jeden z symboli Wiednia. Wznosi się w sercu 
najstarszej części miasta. Zbudowana w latach 1230/1240-1263, należy do 

największych świątyń europejskich, jej całkowita długość wynosi 107, zaś szerokość 
34 metry. Ponad dachami katedry wznoszą się cztery wieże: najwyższa z nich, 

potocznie nazywana Steffl, ma 136,4 metry wysokości.

Hofburg, wiedeńska siedziba władców, robi ogromne wrażenie, to kwintesencja 
luksusowego stylu życia Habsburgów; potężny kompleks ma 2600 sal,  

19 dziedzińców oraz 18 skrzydeł. Imperialna kolekcja sreber liczy ponad 
siedem tysięcy przedmiotów! Piwnice cesarskiej winiarni miały trzy podziemne 

kondygnacje. Tu nie ma rzeczy małych, wszystko musiało być wielkie,  
bogate i błyszczące.

Niewidzialne miasta starożytności

Budowle  
pod ziemią 
Trzyczęściowy film dokumentalny 

o najstarszych miastach świata. Historycy 
i archeolodzy badają zakamarki, podzie-
mia i legendy, aby odnaleźć tajne prze-
strzenie i ukryte skarby. 

Kair, Ateny i Stambuł – trzy staro-
żytne miasta, które ukształtowały ludzką 
cywilizację na przestrzeni wieków, każde 
z własną, unikalną historią. W każdym 
mieście zespół filmowców schodzi pod 
ulice i w głąb starożytnych ruin. Wypo-
sażeni w zaawansowaną technologię, 
w tym skanery 3D, fotogrametrię lot-
niczą, ujawniają tajne, nieznane dotąd 
pomieszczenia. Powstają w ten sposób 
nowe obrazy wspaniałej, bizantyjskiej 
katedry Hagia Sophia, poznajemy tunele 

pod rzymskim hipodromem, labirynty 
wewnątrz Wielkiej Piramidy w Gizie, 
unikalny rzymski port na Nilu, podziem-
ne akwedukty w Atenach, sekrety Akro-
polu. To jest starożytny świat, jakiego 
nigdy wcześniej nikt nie widział. 

Historyk prof. Michael Scott zabiera 
nas w niezwykłą podróż po często niewi-
docznych skarbach jednego z najwspa-
nialszych starożytnych miast świata 
– Stambułu, kiedyś znanego jako Kon-
stantynopol. Miasto od ponad dwóch 

i pół tysiąca lat znajduje się na skrzyżo-
waniu dróg Europy i Azji. Był wielokrot-
nie niszczony i odbudowywany. Nowe 
budowle powstawały na fundamentach 
starych, znajdując więc dogodne miej-
sca można dotrzeć do tych najstarszych, 
położonych najgłębiej i w ten sposób 
poznać początki wielkiego Konstanty-
nopola.

Niewidzialne miasta starożytności
TVP Historia sobota 16.25 odc. 1/3

Międzykontynentalne miasto, 
którego część leży na terenie 

Europy, część, głównie mieszkalna, 
w Azji. Stambuł to największe 
miasto Europy, gdzie mieszka 

ponad 16 mln ludzi. 
A co jest pod ziemią? 
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Człowiek kontra ośmiornica olbrzymia

Inteligentna 
bestia

Legendarne potwory morskie: nie-
samowicie silne, niesamowicie elastycz-
ne i zadziwiająco sprytne. Ośmiornica 
ma ok. 500 mln neuronów. Głowono-
gi znacząco przewyższają myszy (80 
mln) czy szczury (200 mln) i niemal 
dorównują kotom (ok. 700 mln). Tyle 
że podczas gdy kręgowce większość 
neuronów mają w głowie, u ośmiornic 
aż 2/3 znajduje się w... mackach. Bada-
nia rozpoczęte jeszcze w latach 50. i 60. 
XX w. wykazały, że dobrze radzą sobie 
w zadaniach wymagających uczenia się 
i zapamiętywania – dwóch zdolności, 
które wiążemy z inteligencją.

Ośmiornica olbrzymia ma czerwo-
nawo-brązowe ciało, cztery pary ramion, 
połączonych u nasady krótką błoną. Waży 
zwykle do 60 kg (rekord wynosi 272 kg), 

a długość worka trzewiowego to przecięt-
nie 50-60 cm i 9,6 m rozpiętości ramion.

Ośmiornica olbrzymia prowadzi dra-
pieżny tryb życia. Zjada małże, kraby, ryby 

i kałamarnice. Posiada wiele środków 
obrony, takich jak: wytwarzana przez nią 
sepia, jad, ale jest mistrzem kamuflażu 
i potrafi poruszać się z dużą prędkością.

Osobniki tego gatunku żyją do 5 lat. 
Prowadzą samotniczy tryb życia na areale 
około 5 km kw.

Nie mając kości, głowonóg może 
wyciągnąć każde z ramion w dowolnym 
kierunku i pod dowolnym kątem; każda 
z macek może robić coś zupełnie innego. 
Gdy jedna wypłoszy np. krewetkę, dwie 
inne już czekają, by ją schwytać. Głowo-
nogi wykształciły również zdolność do 
odbierania i przetwarzania ogromnych 
ilości danych zmysłowych: smaku i do-
tyku z przyssawek, orientują się w prze-
strzeni dzięki statocystom, nie mówiąc już 
o wrażeniach wzrokowych odbieranych 
przez zaawansowane oczy. 

Człowiek kontra ośmiornica olbrzymia
Focus TV sobota 9.25

Papillon. Motylek

Wyspa 
Diabelska

Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia pa-
ryskiego drobnego złodziejaszka Henri Jacques Char-
rière (Charlie Hunnam) znanego również jako Papil-
lon. Miał przydomek Motyl ze względu na tatuaż na 
piersi. Charrière wiedzie w Paryżu życie pełne przygód 
i niebezpieczeństw. Pewnego dnia zostaje niesłusznie 
oskarżony o morderstwo i skazany na dożywocie. Mło-
dy Papillon trafia do kolonii karnej w Gujanie Francu-
skiej. Więzienie na Wyspie Diabelskiej słynie z tego, 
że ucieczka z niego jest niemożliwa. Ale Papillon jest 
twardy. Przetrwa ból, bezwzględny rygor, nauczy się 
jak żyć w więzieniu oraz jak z niego uciec. 

Wraz z osadzonym fałszerzem, milionerem Lo-
uisem Degą (Rami Malek) nie są pierwszymi, któ-
rzy chcą się stamtąd wyrwać. Dotąd jednak nie uda-
ło się to nikomu. Ale ucieczka to dopiero początek 
drogi ku wolności...

Pewnie nie wiesz...
Wyspa Diabelska (fr. Île du Diable) ma 14 ha po-

wierzchni, pokryta jest palmami. W latach 1852–1953 
znajdowała się na niej kolonia karna, utworzona przez 

Napoleona III Bonaparte, w której umieszczano głównie 
więźniów politycznych i groźnych przestępców. W 1938 
roku rząd francuski przestał przesyłać więźniów na 
wyspę, a w 1952 roku więzienie zostało zamknięte, zaś 
większość więźniów wróciła do kontynentalnej Francji, 
choć część pozostała w Gujanie Francuskiej.

Prawdziwy Charrière został uwięziony w 1933, 
a uciekł w 1941 roku. Zamieszkał na krótko w Wene-
zueli, by później powrócić do ojczyzny. W 1969 roku 
opisał swoje wspomnienia w powieści „Papillon”, która 
znalazła milion nabywców we Francji. W 1973 wydał 
powieść „Banco”, opisującą życie na wolności. Zmarł 
w wieku 66 lat na raka krtani.

Papillon. Motylek
TVP1 sobota 21.35

Jacques Charrière, autor biografii„Papillon” podczas kręcenia 
filmu na Jamajce. W 1973 roku po raz pierwszy zekranizowano 

jego książkę. W filmie „Papillon” główne role zagrali Steve 
McQueen (Charriere) i Dustin Hoffman (Louis Dega).

41 dni nadziei

Zdani na siebie
Autentyczna historia o przetrwaniu i prawdziwej miło-

ści w niezwyczajnych warunkach. 
On wrażliwy, charyzmatyczny i twardo stąpający po 

ziemi, nie lubi podejmować ryzyka, woli wszystko staran-
nie zaplanować. Ona energiczna, wesoła uwielbiająca po-
konywać własne słabości. 

Tami i Richard poznają się w nadmorskim kurorcie 
i zakochują się w sobie. Wkrótce wyruszają w rejs przez 
Pacyfik – do odległej o tysiące kilometrów Kalifornii. Nie 
wiedzą, że zmierzają w kierunku jednego z największych 
huraganów w historii. Ich jacht nie ma szans w starciu z ży-
wiołem. Kiedy sztorm mija, okazuje się ze łódź jest poważ-
nie uszkodzona, a Richard ciężko ranny. Tami, nie mogąc 
liczyć na żadną pomoc, musi znaleźć w sobie siłę, by na 
pokładzie roztrzaskanego jachtu przepłynąć ocean i ocalić 
ukochanego mężczyznę.

Pewnie nie wiesz...
Shailene Woodley i Sam Claflin, odtwórcy głównych ról, 

spotkali się na Fidżi na dwa tygodnie przed rozpoczęciem 
zdjęć, żeby lepiej się poznać. „Po tych dwóch tygodniach przy-
gotowań staliśmy się przyjaciółmi”, powiedziała aktorka.

Ponad 90 proc. filmu zostało nakręconych na morzu. 
W niektóre dni o 4 rano rozpoczynano dwugodzinny rejs do 
miejsca filmowania. Zdjęcia trwały 12 godzin dziennie. 

Według Shailene Woodley na otwartym morzu były chwi-
le, kiedy poza reżyserem i operatorem wszyscy wisieli na bur-
tach z powodu ciężkiej choroby morskiej.

Nazwa łodzi Hazaña po hiszpańsku oznacza „czyn” lub 
„osiągnięcie”.

41 dni nadziei
TVP1 niedziela 22.15
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Księga życia

Trzy cudowne 
światy

Dwóch potężnych magów zakłada się o to, 
czy ludzie są istotami o czystych sercach. Wśród 
ludzi poddanych próbie są dwaj bohaterowie fil-
mu: Manolo – młody matador, który marzy, by 
zostać muzykiem i Joaquin – sportowiec i duma 

rodzinnego miasta. Obaj konkurują o względy 
Marii – pięknej i niezależnej księżniczki. Los 
każe im wyruszyć we wspaniałą podróż, w cza-
sie której spotykają barwne postaci i odwiedza-
ją niezwykłe krainy, poznając prawdę o sobie 
samych.

To przepiękna przygoda fantasy, pełna magii, 
muzyki i zabawy!

Księga życia
Super Polsat sobota 17.00, niedziela 9.05

Vaiana: Skarb oceanu

Wyprawa  
po skarb

Trzy tysiące lat temu najdzielniejsi żeglarze 
na świecie przemierzali wody południowego Pa-
cyfiku i odkrywali wyspy Oceanii. Nikt nie wie 
dlaczego, ale z czasem zaprzestali. Vaiana jest 
młodziutką żeglarką, córką wodza polinezyjskie-
go plemienia. Babcia dziewczynki zachęca ją do 
wypełnienia proroctwa. Vaiana postanawia więc 
wyruszyć w pełną przygód podróż, aby ocalić 
swój ukochany ród. 

Na swojej drodze napotyka półboga o imie-
niu Maui, którego musi przekonać do współpracy. 

Zobaczcie perypetie tych dwojga, ścieranie się ich 
różnych, jak ogień i woda charakterów.

Bohaterowie są nazwani w językach wysp Pa-
cyfiku. Moana (oryginalny tytuł filmu) oznacza 
„ocean” i „niebieski”, Vaiana (tytuł europejski) 
oznacza „świeżą wodę”. Heihei, kogut Moany, to 
„kurczak”. Pua, świnka oznacza „potomstwo” lub 
„kwiat” i może być skrótem od „pua'a” oznaczają-
cego „świnię”. Maui to imię polinezyjskiego pół-
boga i drugiej co do wielkości wyspy hawajskiej. 
Tui, ojciec Vaiany, to ptak pochodzący z Nowej 
Zelandii. 

W tradycji żeglarskiej świnia i kogut są sym-
bolami szczęścia, ponieważ drewniane klatki, 
w których trzymano zwierzęta, często unosiły się 
na wodzie, kiedy statek już zatonął.

Vaiana: Skarb oceanu
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 15.50

Mój przyjaciel robot

Na ratunek!
Nastoletni Noah zaprzyjaźnia się z posiadającym niezwykłe 

umiejętności robotem A.R.I. Tymczasem sympatycznego robota 
ściga bezwzględny szef laboratorium pracujący dla potężnej korpo-
racji, która pragnie uczynić z A.R.I. niebezpieczną broń, umożliwia-
jącą zapanowanie nad światem.

Mój przyjaciel robot
TV4 sobota 11.00

Scooby-Doo i miecz samuraja

Honor japońskiego 
wojownika

Scooby-Doo i Kudłaty muszą rozwiązać nową zagadkę! 
Brygada Detektywów rozpoczyna wyścig z mściwym Czar-

nym Samurajem i jego przerażającymi Wojownikami-Duchami, 
aby zdobyć prastary Miecz Przeznaczenia, sławne ostrze posia-
dające niebywałą moc. W czasie podróży Scooby-Doo i Kudłaty 
zostają zwerbowani przez niezwykłego Mistrza Miecza, który uczy 
ich walki i Bushido (droga wojownika) – kodeksu honorowego ja-
pońskiego samuraja. Ich nowe umiejętności zostają wkrótce wy-
stawione na próbę przez armię niezniszczalnych Robotów Ninja. 
A na koniec nasi udręczeni bohaterowie odkryją, że to Bushido, 
sławiące nade wszystko lojalność, kryje prawdziwy klucz do roz-
wiązania tajemnicy.

Scooby-Doo i miecz samuraja
Polsat sobota 8.40
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Zarząd województwa podlaskiego przekazał 80 
tys. zł dla podlaskiej policji na zakup nowego, 
nieoznakowanego radiowozu. Porozumienie 
w tej sprawie podpisał Marek Olbryś, wicemar-
szałek województwa, a także Robert Szewc, 
Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku.

Przekazane pieniądze pomogą kupić 
samochód osobowy w policyjnej wersji 
nieoznakowanej RD Video na rzecz Ko-
mendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
na terenie województwa jest dla nas bar-
dzo ważne, ale to również obowiązek 
ustawowy. To jest kryterium, które chce-
my podtrzymać, by wypełniać swoje obo-
wiązki – mówi Marek Olbryś.

Dziękując radnym wojewódzkim za to, 
że przychylili się do wniosku zarządu za-
znaczył, że zambrowska komenda nie po-
siadała dotychczas takiego radiowozu.

- Ten samochód bardzo się przyda, bo 
ściga przede wszystkim ludzi, którzy jeż-
dżą za szybko i łamią przepisy, co sprzyja 
wypadkom. Pozwoli jeszcze bardziej wy-
pełnić rolę policji w kontroli w ruchu dro-
gowym – wskazuje wicemarszałek.

Jak zaznaczył nadinsp.  Robert Szewc, 
nowy radiowóz będzie  autem o zna-
komitych parametrach. Będzie służyło 
do  ścigania piratów drogowych na „za-
chodnich kresach województwa podla-
skiego”.  Nowy samochód pojawi się na 
drogach jeszcze w tym roku.

- Otrzymane dofinansowanie ma dla 

Podlaskiej Policji ogromne znaczenie. To 
dowód na to, że samorząd stale nas wspie-
ra i rozumie nasze potrzeby. Specyfiki auta 
jeszcze nie określiliśmy, ale na pewno bę-
dzie ono o bardzo dobry parametrach - 
tłumaczy szef podlaskiej policji.

80 tys. na zakup nowego radiowo-
zu to kolejne w tym roku wsparcie 
udzielone policjantom przez samo-
rząd województwa. Poprzednie po-
rozumienie opiewało na kwotę 160 
tys. zł. Pozwoliło to na dofinansowa-
nie zakupu trzech radiowozów. Marek 
Olbryś podczas spotkania zaznaczył, 
że zarząd województwa jest otwarty 
na pomoc policji także w kolejnych 
latach.

Ponad 330 miejsc pracy zostało utworzonych 
w Kolnie na terenach inwestycyjnych utworzo-
nych przez samorząd miasta. Jak podkreśla An-
drzej Duda burmistrz Kolna to solidny impuls do 
rozwoju miasta.

- Możliwość utworzenia terenów in-
westycyjnych pojawiła się dziesięć lat 
temu, wraz z utworzeniem Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia. O pie-
niądze mogły ubiegać się wszystkie sa-
morządy wschodniej części kraju. Na 
pierwszy etap uzbrojenia terenów inwe-
stycyjnych o powierzchni 12 hektarów 
otrzymaliśmy blisko 10 milionów zło-
tych. Za te pieniądze wykonaliśmy in-
stalacje elektryczne, cieplne oraz wod-
no - kanalizacyjne. Przeprowadziliśmy 
działania promocyjne, wykraczające poza 
granice kraju – wyjaśnia Andrzej Duda 
burmistrz Kolna. - Konieczne było zasto-
sowanie specjalnych ulg dla inwestorów. 
Ale wysiłki z całą pewnością się opłaciły. 
Przygotowane grunty sprzedaliśmy w cią-
gu czterech lat. Wyrazem uznania było 
wyróżnienie i przyznanie pierwszego 
miejsca za  “Grunt na medal” w konkursie 
ogłoszonym przez Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębiorczości. Wyróżnienie 
było tym cenniejsze, że przecież Kolno 
położone jest z dala od aglomeracji miej-
skich – kontynuuje. W pierwszym eta-

pie zostało utworzonych 9 zakładów pra-
cy. W tym największy zatrudniający 180 
osób. We wszystkich zakładach zatrudnie-
nie znalazło 334 pracowników. To dużo 
jak na 10-cio tysięczne miasto podsumo-
wuje Andrzej Duda burmistrz Kolna.

Obecnie miasto przygotowuje się do 
drugiego etapu uzbrajania terenów inwe-
stycyjnych. Tym razem samorząd Kol-
na prawie 10 milionów złotych pozyskał 

z Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pie-
niądze zostaną wykorzystane na wykona-
nie uzbrojenia technicznego kolejnych 12 
hektarów. Zgłosiło się już dwóch inwesto-
rów, zainteresowanych tworzeniem firm. 
W planach jest trzeci etap inwestycji miej-
skich. Tym razem konieczne będzie doko-
nanie zmian w planie zagospodarowania 
miasta.

Internetowe  
Konto Pacjenta 

ułatwia życie  
w pandemii

Osoby, które posiadają aktywne Internetowe 
Konto Pacjenta (IKP), mają wgląd do swoich 
skierowań, recept, historii leczenia a także 
wyniku testu pod kątem COVID-19. Wszystkich, 
którzy takiego konta jeszcze nie założyli, Pod-
laski NFZ zachęca do logowania! 

Czym jest IKP? 
To bezpłatna aplikacja Ministerstwa 

Zdrowia, która pozwala szybko i bez-
piecznie sprawdzić informacje o zdrowiu 
– swoim, dziecka lub osoby, która nas do 
tego upoważniła. Internetowe Konto Pa-
cjenta to rewolucyjne narzędzie w sys-
temie ochrony zdrowia, ma ułatwić pa-
cjentom wygodne korzystanie z usług 
cyfrowych i uporządkować rozproszone 
dotąd informacje medyczne o naszym 
stanie zdrowia w jednym miejscu. 

Ważną – z punktu widzenia pacjen-
tów skierowanych przez lekarza POZ na 
test w mobilnym punkcie pobrań – funk-
cjonalnością IKP jest możliwość spraw-
dzenia wyniku tego badania. Pacjent zo-
stanie również poinformowany o wyniku 
przez lekarza rodzinnego. 

Internetowe Konto Pacjenta pozwa-
la załatwić szereg spraw bez konieczno-
ści wizyty w przychodni lub poradni – co 
jest niezwykle ważne i pomocne w dobie 
pandemii. 

Jak się zalogować do IKP? 
Dostęp do Internetowego Konta Pa-

cjenta, możliwy jest na kilka sposobów. 
Oznacza to, że można wybrać sposób lo-
gowania spośród: 

- dowodu osobistego z warstwą elek-
troniczną (e-dowód) 

- konta internetowego iPKO lub Inte-
ligo 

- profilu zaufanego 
Profil zaufany można potwierdzić 

w Podlaskim Oddziale NFZ przy ul. Pała-
cowej 3 w Białymstoku, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00-16:00 oraz w de-
legaturach w Łomży przy al. Piłsudskiego 
11a i Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 
26 w godz. 8:00 – 16:00. 

Adres logowania dostępny jest pod 
linkiem: https://pacjent.gov.pl/interne-
towe-konto-pacjenta

Bezpieczeństwo danych
Serwis jest szyfrowany, zabezpie-

czony, podobnie jak zabezpieczają do-
stęp banki, i znajduje się w bezpiecznej 
domenie rządowej. Dla bezpieczeństwa 
Twoich danych zwracaj uwagę na to, 
czy logujesz się na stronie o właściwym 
adresie, czy adres strony w przeglądar-
ce poprzedza symbol kłódki i litery „ht-
tps”.

Jeśli po zalogowaniu się na IKP przez 
czas jakiś nie będziesz korzystać z konta, 
podobnie jak to się dzieje w przypadku 
bankowości internetowej, system prze-
rwie sesję i odeśle Cię na główną stronę 
portalu pacjent.gov.pl.

330 miejsc pracy w Kolnie.  
Dzięki inwestycjom miejskim i prywatnym

Kolno za przygotowanie terenów inwestycyjnych otrzymało wyróżnienie "Grunt na medal" przyznane 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Nowy nieoznakowany radiowóz 
dla zambrowskiej policji
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Kolejny remont ulicy  
Wojska Polskiego

Rozpoczyna się kolejny remont odcinka na ulicy Wojska Polskiego w Łomży. Pra-
ce modernizacyjne wiązać się będą z dużymi utrudnieniami w ruchu na skrzyżo-
waniu tej drogi z ul. Sikorskiego.

Rozpoczynający się remont ul. Wojska Polskiego prowadzony jest 
na odcinku o długości ok. 286 m od działki nr 22140 pomiędzy ul. 
Fabryczną, a ul. Spokojną, do skrzyżowania z ul. gen. Wł. Sikorskiego, 
łącznie z tym skrzyżowaniem. 

Jak informuje Urząd Miasta, powstanie tam nowa nawierzchnia 
ulicy, chodniki i zjazdy indywidualne. Zostaną wymienione krawęż-
niki, odtworzone zieleńce, wybudowane nawierzchnie wysp i przebu-
dowane wloty boczne, w tym wlot ul. Spokojnej. Zadanie obejmuje 
także wykonanie na zrealizowanym w ubiegłym roku odcinku chod-
ników, zjazdów i dojść do posesji. Trwają tam już prace rozbiórkowe.

Realizacja tej inwestycji wiąże się z czasową zmianą w organiza-
cji ruchu, w szczególności dotyczącą zamknięcia wjazdu w ul. Sikor-
skiego (skrzyżowanie dróg krajowych 61 i 63) na czas frezowania na-
wierzchni oraz robót bitumicznych. Objazdy dla ruchu tranzytowego 
zostały wyznaczone następująco:

- na trasie Ostrołęka – Zambrów ulicami Meblową, Poznańską 
i Szosą do Mężenina;

- na trasie Nowogród – Zambrów ulicami Browarną, Poznańską 
i Piłsudskiego;

- na trasie Augustów – Zambrów ulicami Al. Legionów, Sikorskie-
go, Szosa Zambrowska;

- na trasie Augustów – Nowogród ulicą Nowogrodzką. 

Inaczej niż w ubiegłych latach, bez 
aktywnego udziału wolontariuszy 
proszących o datki, zostanie zorgani-
zowana tegoroczna kwesta cmentar-
na w Łomży. 

- Mimo ograniczeń wynika-
jących z pandemii, przygoto-
wujemy się do kwesty przezna-
czonej na ratowanie zabytków 
cmentarnych. Dokonaliśmy 
odpowiednich zgłoszeń w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrz-
nych. Jeśli sytuacja epidemiolo-
giczna pozwoli, to w tym roku 
kwesta będzie różnić się tym, że 
pieniędzy nie będziemy zbierać 
do puszek, a jedynie do trzech 
skarbonek wystawionych przy 
bramach wejściowych na stary 
łomżyński cmentarz. Wolonta-
riusze stojący przy skarbonach 
będą wyposażeni w identyfi-
katory. Będą to osoby cieszące 
się powszechnym zaufaniem, 
którzy od lat kwestują. Apelu-
jemy o zachowanie szczegól-

nej ostrożności. Odwiedzający 
cmentarz, którzy zechcą wrzu-
cić datek same będą musiały 
wziąć i przykleić sobie pamiąt-
kowy znaczek - wyjaśnia Józef 
Babiel wiceprezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Wiadomo już, że liczenie pie-
niędzy zebranych w czasie kwe-
sty zostanie odłożone w czasie. 
Najprawdopodobniej zostaną 
zdeponowane w jednym z ban-
ków i zostaną policzone po upły-
wanie tygodnia. 

„Nic o nas, bez nas”, takie motto przy-
świecało tegorocznym organizatorom 
krajowego Kongresu Osób z Niepeł-
nosprawnościami oraz wszystkim, 
regionalnym konwentom. 

Mimo ograniczeń wynikają-
cych z faktu panującej epidemi 
COVID-19, również w naszym 
mieście odbył się w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta, III Łom-
żyński Konwent Osób z Nie-
pełnosprawnościami, którego 
organizatorem była Fundacja 
„JA i TY”. Tematem przewod-
nim spotkania było: „Bezpie-
czeństwo i ochrona zdrowia 
osób z niepełnosprawnościami 
w zatrudnieniu, usługi wspiera-
jące aktywność zawodową osób 
z niepełnosprawnościami”, wi-
dziane oczami wielu środowisk. 

Celem konwentów jest pro-
mocja idei Kongresu Osób 
z Niepełnosprawnościami, upo-
wszechnienie informacji o pra-
wach osób z niepełnosprawno-

ściami oraz zainicjowanie debaty 
na temat niepełnosprawności. 
Konwent ma umożliwiać wypo-
wiedzenie się osobom z niepeł-
nosprawnościami oraz instytu-
cjom i organizacjom działającym 
na ich rzecz. W Łomży realizowa-
ny był po raz trzeci. Swój udział 
w nim zadeklarowali, i jednocze-
śnie zaprezentowali swój punkt 
widzenia: Krzysztof Kozicki, kie-

rownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łomży, Elż-
bieta Olejniczak-Bazydło wice-
dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Łomży, Joanna Trusz-
kowska dr hab. prof. PWSIiP 
i wicedyrektor ŁCRE ds. Poradni 
Psychologiczno– Pedagogicznej 
w Łomży, Jarosław Kaja prezes 
Łomżyńskiej Społecznej Rady 
Osób z Niepełnosprawnością, 

Marlena Rutkowka, trener pra-
cy w Stowarzyszeniu „Czas roz-
woju”, Mariusz Barczak, prezes 
Fundacji „Normalna Przyszłość”, 
Beata Solińska, uczestniczka pro-
gramów aktywizujących Stowa-
rzyszenia „Czas rozwoju” (osoba 
z niepełnosprawnością), Małgo-
rzata Malinowska, stażysta Fun-
dacji „JA i TY”(osoba z niepeł-
nosprawnością) oraz niewielkie 
grono słuchaczy.

Bardzo ciekawe i godne głęb-
szej analizy, konkluzje pojawiły 
się po wystąpieniach, dr hab. prof. 
PWSIiP i wicedyrektor ŁCRE ds. 
Poradni Psychologiczno – Peda-
gogicznej, p. J. Truszkowskiej, 
która zaakcentowała jak ważną 
i kluczową rolę w zdrowej i bez-
piecznej aktywizacji  zawodowej 
osoby niepełnosprawnej, pełni 
rodzina i/lub opiekunowie oraz 
jej postawa wobec jej niepełno-
sprawnego członka, syna czy cór-
ki. W opinii Pani profesor, podej-

mując działania mające na celu 
uaktywnienie osoby niepełno-
sprawnej, powinniśmy zacząć od 
działań obejmujących środowi-
sko domowe.

Łomżyński Konwent Osób 
z Niepełnosprawnością, po raz 
pierwszy w historii, zrealizowany 
został w formie hybrydowej. Bia-
łostocka reprezentacja Konwentu 
Regionalnego z p. Anną Drabarz 
na czele uczestniczyła zdalnie, 
dzięki platformie Zoom. W po-
dobny sposób brał udział Wie-
sław Jagielak dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łomży. Pozostałe osoby zjawi-
ły się by na żywo zaprezentować 
swój punkt widzenia i refleksje, na 
tak szerokie zagadnienie.

Na zakończenie, przy kawie 
i herbacie oraz wspólnej wy-
mianie znadań, zaprezentwała 
się grupa integracyjna GWIAZ-
DECZKI, pod okiem trenerki 
pilates Anny Kośnik, by poka-
zać próbkę swoich umiejętności 
i zdolności. 

KATARZYNA KUKLIŃSKA

- Inaczej niż w ubiegłych latach, bez aktywnego udziału wolontariuszy proszących 
o datki, zostanie zorganizowana tegoroczna kwesta cmentarna w Łomży – mówi 
Józef Babiel wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej 
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Od 21.04.2020 r. w Tygodniku Narew 
publikujemy fragmenty tomu 3 „Me-
andrów losu”. Autorem jest Zenon 
Krajewski. Akcja w tym tomie dzieje 
się w ciągu kilkunastu dni po ataku 
Niemiec na Sowiety w 1941 r. i doty-
czy początków Holocaustu na naszych 
ziemiach. To zdaniem autora najważ-
niejszy tom w całym jego cyklu po-
wieściowym.

Wszyscy razem zasiedli do 
stołu. Po raz pierwszy od wie-
lu dni nie było z nimi Samuela. 
Nikt o tym nie wspomniał, ale 
nikt także nie zasiadł na miej-
scu głowy rodziny u szczytu sto-
łu. Zjedli obiad w milczeniu, bo 
niezręcznie było mówić o nie-
obecnym. Elian nie chciał w ża-
den sposób podsycać niepokoju 
jego żony i dzieci, chociaż sam 
był cały w nerwach. Po obiedzie 
szybko wrócił do zajmowane-
go przez nich pokoju. Hannah 
przyszła w pół godziny później, 
jak już pomogła kuzynce sprząt-
nąć ze stołu i zmyć naczynia. Od 
pewnego czasu najważniejsze 
czynności domowe wykonywa-
ły razem.

- Może w końcu powró-
żysz mi z ręki, największy wróżu 
wśród Wierników – zagaiła na 
pozór wesoło, rzucając się obok 
męża na łóżko.

- Nie powróżę – odpowie-
dział. - A wiesz dlaczego? Bo to 
nie jest żadne wróżenie. Nic a nic. 
To, co ty nazywasz wróżeniem, 
w rzeczywistości jest odczyty-
waniem z linii na dłoniach two-
ich predyspozycji. Coś może się 
stać, bo taki a nie inny masz cha-
rakter, ale wcale nie musi. Wy-
darzenia, które za chwilę nastą-
pią, mogą zmienić wszystko, albo 
przynajmniej skorygować twoje 
losy. Dlatego linie na dłoniach 
ulegają ciągłym zmianom. Z dnia 
na dzień może nie zauważalnym, 
ale jednak tak się dzieje. A w do-
datku linie na twojej lewej dłoni 
nie są identyczne z tymi na pra-
wej. Jaki jest więc sens tak zwane-
go przez ciebie wróżenia? – Elian 
podniósł się, opierając na łokciu 
i spojrzał żonie w oczy. – Ja nie 
widzę żadnego. Jak chcesz posłu-
chać bajek, idź do Cyganki – do-
dał po chwili milczenia. - Chcesz 
być cyganiona, czy ocyganiona, 
twoja rzecz. Ale pamiętaj, że na 
zewnątrz, po Stawiskach chodzą 
Niemcy i każde wyjście na mia-
sto to dla nas podjęcie ryzyka. 
Mamy co jeść, to nie szukajmy 

kłopotów. Tisze jedziesz, dalsze 
budziesz.

- No to mnie zbyłeś – za-
uważyła ze smutkiem Hannah. – 
I ty się mienisz najlepszym moim 
przyjacielem.

Obudził się Natan, wyda-
jąc z siebie coś na kształt ziew-
nięcia, co dziewczyna usłyszała 
i bezzwłocznie zajrzała do ko-
łyski. Dziecko już od pewnego 
czasu po przebudzeniu nie pła-
kało, widząc znajome twarze czy 
tylko słysząc ich głosy. Czuło się 
bezpieczne, więc spokojnie na 
powrót zapoznawało się z oto-
czeniem, aby w końcu zająć się 
swoimi piąstkami i palcami. Wi-
dząc to Hannah powróciła do 
przerwanej konwersacji, która 
miała na celu zajęcie myśli Eliana 
błahostką bez znaczenia. Wszyst-
ko po to, aby przestał się dener-
wować nieobecnością Samuela.

- Czyli nic mi nie powiesz na 
temat mojej przyszłości? – znów 
zdawała się prowokować go do 
sprzeczki. On jednak tego nie za-
uważał albo najzwyczajniej nie 
chciał widzieć.

- Na temat twojej przyszłości 
nie usłyszysz ode mnie nic – od-
powiedział nad wyraz spokojnie. 
– Możesz jednak usłyszeć to co 
mówią linie o tobie – uśmiechnął 
się do niej nieco kpiąco.

Usiedli oboje na skraju łóżka, 
a Elian wyciągnął rękę po jej lewą 
dłoń i po chwili mógł się przypa-
trywać wyrytym na niej ciągłym 
i przerywanym szlakom.

- Znam te dłonie niemal na 
pamięć, ale nie do końca. Wciąż 
na nowo chcę je poznawać. Ni-
gdy dość poznawania najbliższe-
go przyjaciela – spojrzał na nią 

z uśmiechem wyrażającym peł-
ną aprobatę, a ona natychmiast 
posłała mu pocałunek z pomocą 
drugiej, wolnej dłoni. – Najpierw 
linia życia. Krótka i szeroka, co 
wcale nie oznacza krótkiego ży-
cia – zastrzegł się od razu, aby ją 
uspokoić. – To znaczy tylko tyle, 
że cechuje cię ogromna ener-
gia i dynamizm życiowy. Mogła-
byś góry przenosić, gdyby to do 
czegokolwiek było potrzebne 
– spojrzał na żonę z największą 
czułością na jaką mógł się zdo-
być. – Patrząc na łuk twojej linii 
życia mogę powiedzieć, że jesteś 
wielkoduszna, szczera i serdecz-
na, a widząc te przerwy chciał-
bym zwrócić uwagę na liczne, 
częste zmiany w twoim życiu. 
A że ta linia wydaje mi się być 
nieco czerwonawą to i nie mogę 
nie wspomnieć o temperamencie 
i zapalczywości twojej, o pani – 
skłonił głowę z udawaną powagą.

- A co powiesz o innych li-
niach? – Hannah zignorowała 
jego kpiący manieryzm.

- To linia głowy czyli rozumu 
– wskazał palcem kreskę biegną-
cą w poprzek dłoni i niemal łą-
czącą się z linią życia jakiś cal nad 
kciukiem. – Obok linii życia jest 
ona najważniejsza na dłoni. Od-
zwierciedla człowieka inteligen-
cję, czyli krótko mówiąc walory 
umysłowe.

- No i co o niej powiesz? – 
spytała dziewczyna, coraz bar-
dziej zaciekawiona jego narracją.

- Niewiele – zażartował Elian. 
– Nie chcę cię zdenerwować.

- Znów kpiny. Bądź ty w tej 
chwili poważny – ofuknęła męża, 
bynajmniej nie urażona.

- Rzekłaś, pani. Ponieważ ta li-

nia nie styka się z linią życia ozna-
cza to, żeś kobieta śmiała i skłon-
na do ryzyka, słowem odważna. 
Nie widząc odchyleń od normy 
śmiem twierdzić, żeś osobą ko-
munikatywną i praktyczną, co 
bardzo cenne w naszej społecz-
ności, a do tego cechuje cię do-
bra pamięć i jasność myśli. A że ta 
kreska jest dobrze zaznaczona to 
oznacza zdolność do dużej kon-
centracji w sytuacjach, które tego 
wymagają. No i na koniec jesz-
cze bardziej okazały komplement 
– nachylił się, aby ją pocałować 
w policzek. – Z racji tego, że linia 
ta przebiega blisko linii życia, po-
wiem, iż musi cechować cię nie-
zależność myśli i poglądów. A już 
naprawdę kończąc temat – po-
nieważ kreska owa zakończona 
jest potrójnym rozwidleniem to 
mniemam, że cechować cię po-
winna inteligencja, wyobraźnia 
i przedsiębiorczość równocze-
śnie, a taka kombinacja przynosi 
tylko same duże korzyści. To co, 
jesteś z siebie dumna?

- Raczej z ciebie, że tak pięk-
nie mi nabajałeś. Ta inteligencja 
i wyobraźnia to głównie twoje 
przymioty – zauważyła Hannah, 
której twarz jednak promienio-
wała wyraźnie widocznym zado-
woleniem.

W tej samej chwili obydwoje 
usłyszeli wyraźne, chociaż nie-
co stłumione stukanie do drzwi. 
Elian podbiegł, aby je otworzyć. 
Za nimi stał jeden z kuzynów, 
osiemnastoletni Berek Lewent.

- Masz gościa – zakomuniko-
wał kilka lat starszemu Elianowi. 
– Ten Polak, co do ciebie czasem 
przyjeżdżał. Dziś przyjechał two-
ją dwukółką. 

- A twój ojciec?
- Nie wrócił – chłopak spuścił 

głowę.
- Nie martw się – Elian 

przyciągnął go do siebie i przy-
tulił. - Zaraz się wszystkiego 
dowiemy.

O innych aspektach chiro-
mancji porozmawiamy sobie kie-
dy indziej – zwrócił się jeszcze  na 
odchodne do Hannah i wybiegł 
z pokoju.

Na podwórku czekał już przy 
dwukółce Jan Begier. Na widok 
wychodzącego z domu przyjacie-
la zrobił niewyraźną minę, unika-
jąc jego wzroku.

- Co z Samuelem? Gdzieś go 
zgubił? – pośpieszył z pytaniami 
zaniepokojony Wiernik zanim 
jeszcze podał rękę Begierowi.

- Został w Radziłowie.
- A jakim cudem ty znalazłeś 

się teraz w Stawiskach z moją 
dwukółką? – zapytał Elian nie-
cierpliwie. 

- To długa historia.
- Zaraz, zaraz – chłopak po-

szedł po rozum do głowy. – Byłeś 
razem z nim w Radziłowie. Nie 
wypuściłeś go tam samego.

- A jakże bym mógł tak zrobić 
wiedząc to, co wiedziałem?

- Cały ty – Wiernik pokręcił 
głową z uznaniem. – I co teraz?

- Teraz trzeba twojego Nar-
wana wstawić do jego stajni, dać 
mu żreć i pić. A potem pogada-
my.

- No to tak zróbmy – zgodził 
się Elian.

Obydwaj szybko wyprzęgli 
konia, wstawili do pomieszcze-
nia, które od niemal roku speł-
niało rolę prowizorycznej stajni. 
Jeden przyniósł zwierzęciu wody, 
a drugi siana. Napoili i podsunęli 
mu karmę. Potem usiedli na ław-
ce pod domem.

- Jadąc tutaj nie natknąłeś się 
na żadnych Niemców?

- Nie, widocznie nie łażą po 
bocznych ulicach. Albo miałem 
szczęście – Begier spojrzał uważ-
nie na Wiernika. – Nie możesz 
się ich bać, Elian. Musisz mieć 
odwagę wychodzić na ulicę. 

- Dobrze, dobrze – chłopak 
machnął rękę ze zniecierpliwie-
nia. No to opowiadaj. Dlaczego 
Samuel został?

- Nie wiem – Polak wzruszył 
tylko ramionami. – Pewnie nie 
chciał zostawiać kuzynów w po-
trzebie. 

- A jaka to potrzeba? 
- Pewnie wsparcia – Begier 

ziewnął ostentacyjnie.
- Nie spałeś w nocy?
- Spałem, ale dość szybko – 

roześmiał się jak z dobrego dow-
cipu. – A wolę wolniej. Cztery 
godziny to trochę za mało. Wsta-
łem trochę po czwartej, a przed 
piątą już byliśmy w drodze. Gdy-
śmy wjeżdżali do Radziłowa nie 
było jeszcze szóstej.

Meandry Losu

Więzy śmierciZenon 
Krajewski

tom III, 
cz. 25
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Droga ekspresowa S61 jest głównym 
fragmentem polskiego odcinka mię-
dzynarodowego korytarza transpor-
towego Via Baltica, łączącego kraje 
nadbałtyckie z zachodnią Europą. Jak 
informuje Generalna  Dyrekcja Dróg 
Krajowych I Autostrad Oddział w Bia-
łymstoku realizacja kontraktów prze-
biega zgodnie z harmonogramem. 

Trwa budowa drogi ekspre-
sowej S61, stanowiącej najdłuż-
szy, bo 214-kilometrowy frag-
ment międzynarodowego szlaku 
Via Baltica. Na większości pod-
laskich odcinków prace są już 
prowadzone, a jedynie na dwóch 
trwa jeszcze procedura wydania 
decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej (ZRID).

Podborze - Śniadowo
Odcinek realizowany od stra-

tegicznego skrzyżowania S61 
z S8, czyli od węzła Podborze 
koło Ostrowi Mazowieckiej, do 
węzła Śniadowo. Budowa obej-
muje ok. 19,5 km drogi ekspreso-
wej S61 i przebudowę 3 km dro-
gi ekspresowej S8. Jest to jeden 
z dwóch odcinków S61, gdzie za-
istniała konieczność wyłonienia 
nowych wykonawców, a termi-
ny uległy przesunięciu. Pierwsza 
umowa z poprzednim wykonaw-
cą odcinka została rozwiązana 
w maju ubiegłego roku. Firma 
Rubau nie uzyskała decyzji ZRID 
w przewidzianym kontraktowo 
terminie, więc GDDKiA odstąpi-
ła od umowy. Po przeprowadze-
niu nowego przetargu, 21 listo-
pada 2019 roku wyłoniła nowego 
wykonawcę, firmę Polaqua. Ta 
przygotowała dokumentację do 
wniosku o decyzję ZRID, który 
złożyła 15 września br., na dwa 
miesiące przed umownym ter-
minem. Zakładany obecnie ter-
min budowy tego odcinka to lata 
2021-2023.

Śniadowo - Łomża Południe
Fragment o długości 16, 99 

km od węzła Śniadowo do wę-
zła Łomża Południe realizowany 
jest od 9 lutego 2018 roku, czy-
li od chwili podpisania umowy 
z wykonawcą (Polaqua) w syste-
mie „Projektuj i buduj”. Decyzję 
ZRID wydano 12 sierpnia 2019 
r. Wkrótce potem ruszyły pra-
ce. Obecnie poziom ich zaawan-
sowania rzeczowego przekracza 
60 proc. Gotowe są już fragmen-
ty jezdni z betonu cementowego, 
trwają prace przy obiektach inży-
nierskich, w tym budowa wiaduk-
tu nad torami kolejowymi. Zgod-
nie z harmonogramem realizacja 
tego kontraktu (o wartości 380,33 
mln zł) powinna zakończyć się 
w czerwcu 2021 roku.

Łomża Południe - Łomża Zachód
Odcinek ma długość 7,18 km 

i realizowany jest od węzła Łom-
ża Południe do węzła Łomża 

Zachód. Powstaje tam dwujez-
dniowa droga ekspresowa z na-
wierzchnią betonową. W ramach 
zadania realizowane jest także 
„przełożenie” drogi krajowej nr 
63, której nowy odcinek (na-
wierzchnia bitumiczna) będzie 
miał prawie 9 km. Prace ruszy-
ły wkrótce po wydaniu decyzji 
ZRID, tj. 19 lutego 2020 r. Re-
alizacja prowadzona jest w sys-
temie „Projektuj i buduj”, a wy-
konawcą jest firma Mota-Engil 
Central Europe. Zaawansowa-
nie rzeczowe prac przekracza 25 
proc. Powstały już pierwsze od-
cinki próbne. Wartość kontraktu 
budowlanego wynosi 218 mln 
zł, a jego zakończenie planowane 
jest na IV kwartał 2021 roku.

Łomża Zachód - węzeł Kolno
Jest to odcinek będący zasad-

niczą częścią obwodnicy Łomży. 
Realizowany od węzła Łomża Za-
chód do węzła Kolno na długości 
12,92 km (S61) wraz z przebu-
dową DK64 kategorii GP (droga 
główna ruchu przyspieszonego) 
o długości 6,96 km. Wykonawca - 
firma TOTO S.p.A. - złożył wnio-
sek o wydanie decyzji ZRID 12 
sierpnia 2019 r. Ze względów for-
malno-prawych wydanie ZRID 
spodziewane jest na koniec paź-
dziernika br. W związku z tym re-
alizacja kontraktu wartego 525,6 
mln zł potrwa do końca 2022 roku. 

Węzeł Kolno – Stawiski 
Fragment realizowany od wę-

zła Kolno do węzła Stawiski o dłu-
gości 16,43 km. Wykonawca firma 
Strabag uzyskała ZRID 26 wrze-
śnia 2019 roku, i wkrótce potem 
rozpoczęła prace. Zaawansowa-
nie rzeczowe robót sięga obecnie 
43 proc. Trwają tam m.in. roboty 
ziemne, na obiektach prace zbro-
jarskie wraz z betonowaniem, 
powstały też odcinki próbne na-
wierzchni. Kontrakt o wartości 
288,32 mln zł ma zostać zrealizo-
wany w III kwartale 2021 roku.

Stawiski - Szczuczyn
Realizowany odcinek od wę-

zła Stawiski do początku obwod-
nicy Szczuczyna ma długość 18 
km. Decyzja ZRID wydana zo-
stała 30 sierpnia 2019 r. Obecnie 
zaawansowanie rzeczowe robót 
sięga 56,4 proc. Trwa wykony-
wanie poszczególnych warstw 
jezdni z betonu cementowego 
oraz prace przy obiektach inży-
nierskich. Planowane oddanie 
do użytkowania tego odcinka 
to III kwartał 2021 r. Wykonaw-

cą jest firma Budimex, a wartość 
kontraktu budowlanego to 342,1 
mln zł. 

Obwodnica Szczuczyna, Raczki - 
Suwałki i obwodnica Suwałk – oddane 
do ruchu

W woj. podlaskim kierowcy 
korzystają już z trzech odcinków 
S61o łącznej długości ok. 33,5 km. 
Jako pierwszy, w listopadzie 2014 
r., został oddany odcinek Raczki - 
Suwałki Południe o długości ok. 
12,7 km, zbudowany w ramach 
realizacji obwodnicy Augusto-
wa. Od kwietnia 2019 r. kierowcy 
mogą korzystać z kolejnych 12,8 
km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 
15 maja 2020 r. z drugiej jezdni 
obwodnicy Szczuczyna o długości 
ok. 8 km. Dzięki tej ostatniej inwe-
stycji obwodnica Szczuczyna stała 
się dwujezdniową „eską”.

Suwałki - Budzisko
Odcinek ma długość po-

nad 24 kilometrów, a zaawan-
sowanie prac to około 24 proc. 
Obecnie - jeśli chodzi o roboty 
drogowe - trwa tam odhumuso-
wanie (zdejmowanie żyznej war-
stwy ziemi), wymiana gruntów 
słabonośnych, wykopy, nasypy 
i wzmocnienie podłoża kolum-
nami. Przy robotach mostowych 
prowadzone są prace wzmacnia-
jące oraz zbrojeniowe. Wartość 
obecnego kontraktu to przeszło 
miliard złotych. Wykonawcą jest 
firma Budimex. Zakończenie 
robót planowane jest na jesień 
2022 roku. Poprzedni wykonaw-
ca, Impresa Pizzarotti, po uzyska-
niu decyzji ZRID (maj 2019 r.) 
nie przystąpił do prowadzenia 
robót. GDDKiA Oddział w Bia-
łymstoku podjęła decyzję o od-
stąpieniu od umowy ze względu 
na brak mobilizacji i faktycznych 
przygotowań wykonawcy do roz-
poczęcia robót (m.in. nie zostały 
zgłoszone listy podwykonawców 
na usługi i roboty).

Województwo warmińsko-mazurskie
Toczą się prace na trzech odcin-

kach drogi ekspresowej S61 Szczu-
czyn - Raczki (66,4 km) o łącznej 
wartości ok. 2 mld zł. Prace budow-
lane trwają na dwóch odcinkach re-
alizacyjnych, a na trzecim, po wy-
daniu we wrześniu decyzji ZRID, 
rozpoczną się niebawem.

Szczuczyn - Ełk Południe
Odcinek o długości ok. 23,3 

km jest w budowie od marca 
2020 r. Wartość umowy w for-
mule „Projektuj i buduj” to nie-

mal 700 mln zł. Roboty ziemne 
są na poziomie 50 proc. zaawan-
sowania. Trwają prace na 17 z 19 
obiektów inżynierskich. Został 
wykonany odcinek próbny na 
500 m każdej jezdni w nawierzch-
ni betonowej. W tym roku wyko-
nawca planuje ułożyć do 10 km 
nawierzchni na każdej z jezdni. 
Ogółem zaawansowanie rzeczo-
we wszystkich prac na kontrakcie 
przekroczyło 30 proc. 

Ełk Południe - Wysokie
Długość odcinka to ok. 22,9 

km (w tym połączenie z obwod-
nicą Ełku w ciągu S16 o długości 
ok. 4 km). Wartość umowy w for-
mule „Projektuj i buduj” to 686 
mln zł. Pod koniec września br. 
uzyskano dla tego zadania decy-
zję ZRID. Prace budowlane roz-
poczną się niebawem.

Wysokie - Raczki
Ponad dwudziestokilometro-

wy odcinek jest w budowie od paź-
dziernika 2019 r. Wartość umowy 
w formule „Projektuj i buduj” to 
484 mln zł. Aktualnie prowadzone 
są roboty drogowe na trasie głównej 
i drogach dojazdowych. Rozpoczęte 
zostały już roboty bitumiczno-as-
faltowe. Trwają intensywne prace 
na wszystkich 19 obiektach mosto-

wych, z czego na sześciu z nich za-
awansowanie przekroczyło 90 proc. 
Przebudowy wszystkich kolizji 
w zakresie poszczególnych branż 
zostały zakończone. Prowadzone 
są dalsze roboty w zakresie bran-
ży wodociągowo-kanalizacyjnej, 
energetycznej, telekomunikacyjnej 
i melioracyjnej. W miejscach, gdzie 
jest to możliwe, prowadzone są ro-
boty wykończeniowe oraz nasadze-
nia zieleni. W dalszej perspektywie 
planowane jest rozpoczęcie docelo-
wych prac nad nawierzchnią główną 
z betonu cementowego oraz budo-
wa elementów systemu zarządzania 
ruchem.  Zaawansowanie rzeczowe 
kontraktu wynosi ok. 54 proc.

Via Baltica ze środków UE
Budowa polskich fragmen-

tów międzynarodowej trasy Via 
Baltica współfinansowana jest 
przez Unię Europejską w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” 
(CEF) dla odcinków od Szczu-
czyna do Budziska oraz Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020 
(POIiŚ) dla odcinków od Ostro-
wi Mazowieckiej do Szczuczyna. 
W ramach CEF dofinansowanie 
wynosi ok. 1,7 mld zł, a w ramach 
POIiŚ 1,6 mld zł, co łącznie daje 
kwotę blisko 3,4 mld zł. 

S61 Via Baltica. Przyglądamy się 
realizacji tej ważnej inwestycji



21ogłoszenia drobne BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44

RÓŻNE/SPRZEDAM

Oprawa obrazów Ignacy Jaworski, Łomża, 
ul. Rządowa 9a. Tel. 86 216 57 38.

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, ALTANY, 
PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, POKRYCIE 
NA ŁAODZIE, TAPICERKA, SKÓRY, TRUD-
NE MATERIAŁY. KOLNO UL. SENATORSKA  
2. TEL. 698 947 100.

Camping LEŚNA POLANA w Boguszach 
woj. warm-maz. zaprasza na wypoczy-
nek pośród pięknego malowniczego lasu 
sosnowego z bezpośrednim dostępem 
do jeziora Toczyłowo. W ofercie wynajem 
domków góralskich i przyczep kempin-
gowych. Idealne miejsce na postawie-
nie namiotu i campingu - wyposażony 
węzeł sanitarny. Kontakt : P.H.U. Iwona 
Wiśniewska. 
Tel. 600 011 914, www.mazurskicamping.
pl

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

WRÓŻKA KASIA, TAROT NUMEROLOGIA. PN - 
PT OD 10.00 - 17.00. TEL. 607 191 070.

Okna plastikowe używane wysokość 
170x110 sztuk 6 - 50 zł sztuka. Brama z furtką 
140 x180 - 140x80 - 200 ZŁ. Tel. 512 560 894

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530

Sprzedam krzesło sanitarne sedesowe WC 
stabilne z oparciem tapicerowanym oraz 
łóżko rehabilitacyjne regulowane z silnikiem. 
Tel. 784 329 628. Cena do negocjacji.

NIERUCHOMOŚCI

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

Zlecę wykonanie garażu z płyty warstwo-
wej, konstrukcji drewnianej, wynajmę 
mieszkanie dla 4 Panów pracujacych 500 
zł/osoba, wynajmę magazyn 50 m2 z ka-
balem. Tel. 535 480 220.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe i inne prace wykończeniowe. 
Tel. 791 538 893.

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

Usługi dekarskie- Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymia-
na konstrukcji da-
chowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodnicze-
go:
-młoty wyburzeniowe i inne
-zagęszczarki
-rusztowania
-piły spalinowe
-kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
-sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B.
Tel. 600 011 914.

Usługi hydrauliczne PLUMBER Sobociń-
ski Sławomir: instalacje CO, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, montaż urządzeń 
sanitarnych, kotłowanie (olejowe, gazo-
we, węglowe), kolektory słoneczne, pe-
łen zakres usług. Tel. 516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, ta-
rasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.
Zlecę budowę domu jednorodzinnego 
w Wołominie. Zainteresowanym doku-
mentację prześle mailem. Możliwość 
zakwaterowania na miejscu. Zapytania 

proszę kierować  na: szeligowskik@gma-
il.com

Usługi wykończeniowe solidnie i szybko 
- szpachlowanie i malowanie. 
Tel. 503 969 530

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska -  twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zaprasza-
my: Łomża, ul. 3 Maja 9. Tel. 862 173 474, 
606 728 258.

Pożyczki pozabankowe pod grunty rolne 
i nieruchomości bez Bik, umowa nota-
rialna, RRSO 36%, szybko i uczciwie tel. 
577873616.

USŁUGI RTV-AGD

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

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

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż  sprzętu 
k o m p u t e r o w e g o . 
Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 121, Łom-
ża, ul. Wesoła 18B

USŁUGI SZEWSKIE

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

Expres szewc. ZMIANA  ADRESU, teraz: MA-
ŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE,
 ZESPOŁY MUZYCZNE

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

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

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

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

MOTORYZACJA

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

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

ZDROWIE/ URODA

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

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCE-
LULITOWY (WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 
Tel.532 282 383.

MATRYMONIALNE

Pan 60+ materialnie niezależny pozna 
Panią 50+. Tel. 793 782 498

Pan rozwiedziony lat 55 pozna Panią 
w zblizonym wieku z Łomży. Tel. 574 920 
376 po godz. 19.00.

PRACA

UMOWA O PRACĘ NA CZAS 
NIEOKRESLONY! KIEROWCA C + E

- praca na miejscu
- wysokie wynagrodzenie

- pakiet socjalny, dobre warunki pracy
CV - PROSIMY PRZESYLAC  

NA ADRES: praca@farmal.pl
lub tel.: +48 606-686-326

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA  
MAGAZYNOWEGO

- mile widziane prawo jazdy kat. B
- praca jednozmianowa

- pakiet socjalny
- dobre warunki pracy

CV - PROSIMY PRZESYŁAĆ  
NA ADRES: praca@farmal.pl

lub kontakt tel.: 606-686-326

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

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

Wynajmę lokal 100 m
2
  

w centrum Łomży  
(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 

Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE
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Obraz Pożądania w Kinie 
Millenium w Łomży 
Repertuar  30 października 
– 5 listopada 2020

Piątek  30 października
Duża sala: Trolle - godz. 16:00, Ob-
raz pożądania - godz. 18:00, Szkoła 
czarownic  -  godz. 20:00.
Mała sala: Tajemniczy ogród – 
godz.16:00, Szkoła czarownic - 
godz. 18:00, Saint Moud - godz. 
20:00.

Sobota 31 października
Duża sala: Scooby Doo - godz. 10:00, 
Trolle 2 - godz. 12:00, Waleczne ryb-
ki - godz. 14:00, Trolle - godz. 16:00, 
Obraz pożądania – godz. 18:00, 
Szkoła Czarownic – godz. 20:00. 
Mała sala: Trolle 2 - godz. 10:00, 

Waleczne rybki - godz. 12:00, Sco-
oby Doo - godz. 14:00, Tajemniczy 
Ogród – godz. 16:00, Szkoła czarow-
nic - godz. 18:00, Saint Moud - godz. 
20:00.

Niedziela 1 listopada 
Duża sala: Scooby Doo - godz. 10:00 
, Trolle 2 - godz. 12:00, Waleczne 
rybki - godz. 14:00, Trolle - godz. 

16:00, Szkoła czarownic – godz. 
18:00 i 20:00, Obraz pożądania 
– godz. 18:00, Szkoła czarownic – 
godz. 20:00.
Mała sala: Trolle 2 - godz. 10:00, 
Waleczne rybki - godz. 12:00, Sco-
oby Doo - godz. 14:00, Tajemniczy 
Ogród – godz. 16:00, Szkoła czarow-
nic - godz. 18:00, Saint Moud - godz. 
20:00.

Poniedziałek  2 listopada 
Duża sala: Trolle - godz. 16:00, Ob-
raz pożądania - godz. 18:00, Szkoła 
czarownic  -  godz. 20:00.
Mała sala: Tajemniczy ogród – 
godz.16:00, Szkoła czarownic - 
godz. 18:00, Saint Moud - godz. 
20:00.

Wtorek  3 listopada
Duża sala: Trolle - godz. 16:00, Ob-
raz pożądania - godz. 18:00, Szkoła 
czarownic  -  godz. 20:00.
Mała sala: Tajemniczy ogród – 
godz.16:00, Szkoła czarownic - 
godz. 18:00, Saint Moud - godz. 
20:00.

Środa 4 listopada
Duża sala: Trolle - godz. 16:00, Ob-
raz pożądania - godz. 18:00, Szkoła 
czarownic  -  godz. 20:00.
Mała sala: Tajemniczy ogród – 
godz.16:00, Szkoła czarownic - 
godz. 18:00, Saint Moud- godz. 
20:00.

Czwartek 5 listopada
Duża sala: Trolle - godz. 16:00, Ob-
raz pożądania - godz. 18:00, Szkoła 
czarownic  -  godz. 20:00.
Mała sala: Tajemniczy ogród – 
godz.16:00, Szkoła czarownic - 
godz. 18:00, Saint Moud- godz. 
20:00.

W czwartek 29 października 2020 r. 
o godz. 18:30 w Centrum Kultury przy 
Szkołach Katolickich w Łomży wystąpi 
wspaniały duet klarnetowy: Roman 
Widaszek oraz Agnieszka Natanek 
wykonując najpiękniejsze tematy 
muzyki filmowej. 

Orkiestrę Filharmonii Kame-
ralnej im. Witolda Lutosławskie-
go w Łomży poprowadzi znako-
mity włoski dyrygent Giancarlo 
de Lorenzo. Bilety w cenie od 3 
do 18 zł. Z uwagi na obostrzenia 
i ograniczenia wprowadzone 

przez rząd i służby sanitarne, po-
zwalające na organizację wyda-
rzeń kulturalnych do 25% udzia-
łu publiczności, koncert będzie 
także bezpośrednio transmito-
wany na www.facebook.com/fil-
harmonialomza. Transmisja jest 
bezpłatna. 

Giancarlo de Lorenzo jest dy-
rektorem artystycznym Spazio 
Sinfonico w Brescia. Od stycznia 
2012 roku jest pierwszym dyry-
gentem Orchestra Filarmonica 
w Grosseto, a od stycznia 2015 

roku jest głównym dyrygentem 
i dyrektorem artystycznym Or-
chestra Sinfonica w Sanremo. 
Koncertuje na całym świecie: 
Włochy, Niemcy, Turcja, Polska, 
Hiszpania, Rosja, USA, Meksyk, 
Brazylia i wiele innych, zawsze 
zbierając entuzjastyczne recenzje 
publiczności i krytyków.

Roman Widaszek występuje 
jako solista z większością polskich 
orkiestr m.in. z Narodową Orkie-
strą Symfoniczną Polskiego Ra-
dia w Katowicach, Filharmonią 

Śląską, Krakowską, Wrocławską, 
Poznańską, Sinfoniettą Cracovia, 
AUKSO, Orkiestrą Polskiego Ra-
dia AMADEUS, Orkiestrą Aka-
demii Beethovenowskiej, Polską 
Orkiestrą Sinfonia Iuventus. Wy-
stępuje również jako solista-ka-
meralista na wielu koncertach 
i festiwalach w kraju i za granicą – 
Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, 
Ukraina, Włochy, Francja, Por-
tugalia, Gran Canaria, Finlandia, 
Korea Pd., Japonia, Chiny. Do-
konał ponad dwudziestu nagrań 

płytowych (EMI, DUX, CD AC-
CORD), za które był dziewięcio-
krotnie nominowany do nagrody 
Fryderyk.

Agnieszka Natanek jest 
uczennicą III klasy Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej II – stopnia im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach 
w klasie klarnetu prof. dra hab. 
Romana Widaszka. Laureatka 
wielu konkursów klarnetowych. 
Koncertowała z Śląską Orkiestrą 
Kameralną Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach, „Power of Winds” 
Orkiestra Rozrywkowa z Byto-
mia, oraz Orkiestrą Symfoniczną 
Filharmonii Zabrzańskiej. Trzy-
krotna Stypendystka Prezyden-
ta Miasta Jaworzno w dziedzinie 
sztuki. Laureatka i stypendystka 
Konkursu im Jadwigi Zarębskiej 
„Talent i praca” w Jaworznie.

W programie koncertu znajdą 
się utwory Beli Bartoka, Edwarda 
Elgara oraz najpiękniejsze tematy 
muzyki filmowej Jerzego Matusz-
kiewicza, Henry’ego Manciniego 
i Ennio Morricone.
Bilety w cenie od 3 do 18 zł do nabycia na:

https://filharmonia-lomza.
interticket.pl/program/klasycz-
nie-i-filmowo-6223/
Więcej informacji o koncercie:

http://filharmonia.lomza.pl/
wydarzenia/najblizsze-koncer-
ty/item/632-klasycznie-i-filmo-
wo.html
Przypominamy o zasadach 
bezpiecznego korzystania z wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez 
FKWL:

http://filharmonia.lomza.pl/
filharmonia/regulamin-uczetni-
kow-koncertow-covid-19.html

Klasycznie i filmowo u Łomżyńskich Filharmoników
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Zarząd Podlaskiego Związku Piłki 
Nożnej podjął uchwałę o współpracy 
z firmą Tomadex S.C. i nadaniu marce 
sportowej KEEZA statusu partnera ty-
tularnego. 

Zarząd Podlaskiego Związ-
ku Piłki Nożnej zatwierdził ofer-
tę współpracy z firmą Tomadex 
S.C w zakresie sponsoringu pod-
laskiej IV ligi, Klasy Okręgowej 
oraz A klasy. 

W zamian za nadanie mar-
ce sportowej KEEZA, będącej 
własnością firmy Tomadex S.C. 
statusu partnera tytularnego 
i nadania nazewnictwa klasom 
rozgrywkowym, a więc „KEEZA” 
IV liga, „KEEZA” Klasa Okręgo-
wa, „KEEZA” Klasa A grupa 1, 
oraz „KEEZA” Klasa A grupa 2 
firma Tomadex S.C przekaże każ-
dej drużynie w danej lidze vo-

uchery na zakup sprzętu sporto-
wego o wartościach: 

1. IV liga – 1500 zł brutto 
2. Klasa Okręgowa- 1000 zł 

brutto 
3. A klasa – 500 zł brutto 
Ponadto zwycięzcom po-

szczególnych lig zostaną przeka-
zane vouchery o wartości: 

1. IV liga – 3000 zł brutto 
2. Klasa Okręgowa- 2500 zł 

brutto 
3. A klasa – 2000 zł brutto 
Vouczery do odbioru są 

w Biurze Podlaskiego Zzwiązku 
Piłki Nożnej.

Nowy tytularny partner  
w Podlaskim ZPN

W rozgrywkach młodzieży 
brało udział 7 najlepszych dru-
żyn z województwa podlaskiego, 
natomiast w rozgrywkach dzieci - 
6. To była naprawdę ostra i zacie-
kła walka. Dziewczęta pokazały, 
iż systematyczne treningi są dro-
gą do sukcesu. 

Zawodniczki  młodsze, które 
brały udział w Finale Wojewódz-
kim Dzieci okazały się być niepo-
konane i zajęły I miejsce. W skład 
drużyny weszły:

Oliwia Cwalina
Wiktoria Chojnowska

Justyna Dudas
Aleksandra Ruszczyk
Karolina Laskowska

Gabriela Ustaszewska

Koszykarki biorące udział 
w Finale Wojewódzkim Mło-
dzieży Szkolnej zajęły II miejsce. 
W skład drużyny weszły:

Zofia Cichocka
Marta Dobrowolska

Oliwia Łada
Amelia Miłaszewska
Maja Klimaszewska

Świetna passa koszykarek  
UKS 4 Łomża nadal trwa

Justyna Korytkowska lekkoatletka Lu-
dowego Łomżyńskiego Klubu Sporto-
wego “Prefbet Śniadowo” Łomża zajęła 
III miejsce w Międzynarodowym Biegu 
Warciańskim. 

- Tak się cieszę, że mimo roztre-
nowania mogłam jeszcze wystarto-
wać w tak świetnie zorganizowanym 
biegu, w tych trudnych czasach, 
w których nawet dekoracja nie może 
odbyć się wspólnie – mówi Justyna 
Korytkowska.

W Międzynarodowym Biegu 
Warciańskim na 10 kilometrów Ju-
styna Korytkowska uzyskała czas 
36:39. 

Jak przyznaje lekkoatletka paź-
dziernik to miesiąc, w którym udało 
się wypracować dobre efekty: 

- 5 zwycięstw, 1 srebrny medal i 1 
brązowy – Wylicza Justyna Koryt-
kowska. 

Brązowy Międzynarodowy Bieg Warciański  
Justyny Korytkowskiej

Dziewczęta z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego 4 Łomża wzięły udział 

w Finale Wojewódzkim Dzieci 
i Młodzieży Szkolnej  

w Koszykówce 3x3 Dziewcząt 
w Białymstoku. 
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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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