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Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał na wniosek 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w War-
szawie - właściwego zarządcy drogi, decyzję na realizację 
inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi ekspreso-
wej S61 na odcinku od węzła Łomża Zachód do węzła Kol-
no. 

Chodzi o ostatni odcinek drogi ekspresowej 
S61 położony na terenie województwa podla-

skiego, który jest fragmentem międzynarodowej 
drogi Via Baltica. Inwestycja ta łączy się z budo-
wanym już fragmentem S61 Łomża Południe - 
Łomża Zachód, tworząc tym samym kompletną 
obwodnicę Łomży.

Wiktoria Wiśniewska, Miss 
Nastolatek Ziemi Łomżyń-
skiej 2018 - 12 listopada, 
podczas Gali Finałowej The 
Miss Globe 2020 w Albanii 
zdobyła tytuł Miss Golden 
Girl. Do Polski, poza wspa-
niałymi wspomnieniami, 
Wiktoria przywiezie ze 
sobą pamiątkową szarfę, 
prezenty oraz przepiękny 
diadem.

- Emocje jeszcze nie 
opadły. Do kraju wróci-
łam z tytułem Miss Gol-
den Girl. Była to kolejna 
świetna przygoda, którą 
miałam okazję przeżyć. 
Uważam, że dałam z sie-
bie wszystko – przyzna-
je "złota" Wiktoria Wi-
śniewska.

42. kandydatki z ca-
łego świata zaprezento-
wały się w czterech od-

słonach: kostiumach narodowych 
(kostium Wiktorii został udo-
stępniony przez Grajewskie Cen-
trum Kultury), strojach kąpielo-
wych, sukienkach koktajlowych 
oraz sukniach wieczorowych 
(piękną suknię dla reprezentantki 
naszego Kraju przygotowała pro-
jektantka Ela Piorun).

Piękna przygoda z międzyna-
rodowym konkursem The Miss 
Globe trwała dwa tygodnie. Pod-
czas zgrupowania Wiktoria mia-
ła okazję poznać kulturę Alba-
nii oraz nawiązać kolejne nowe 
przyjaźnie. Do Polski wróciła 15 
listopada.

To już kolejny konkurs mię-
dzynarodowy oraz kolejny suk-
ces młodziutkiej Miss. Rok temu 
reprezentowała Ona Polskę 
w Kambodży. Jak sama przyzna-
je, odczucia zarówno z tego, jak 
i poprzedniego zagranicznego 
wyjazdu, są bardzo podobne. 

- Jesteśmy ogromnie dum-
ni z Wiktorii, a także szczęśliwi 
i usatysfakcjonowani – nie kryje 
radości Anna Kurządkowska-Ko-
sińska organizatorka regionalne-
go konkursu piękności.

Wiktoria Wiśniewska ma 19 
lat i pochodzi z Grajewa. Jest ab-
solwentką II Liceum Ogólno-
kształcącego im Mikołaja Ko-
pernika w tym mieście. Teraz 
studiuje na Uniwersytecie Mor-
skim w Gdyni.

Wiktoria w 2018 roku zdo-
była tytuł Miss Nastolatek Ziemi 

Łomżyńskiej i 2 Wicemiss Polski 
Nastolatek 2018. W 2019 dostała 
się do TOP10 Miss Tourism Me-
tropolitan International w Kam-
bodży.

Wyjazd Wiktorii do Alba-
nii był możliwy dzięki wspar-
ciu, jakiego konkursowi Miss 
Ziemi Łomżyńskiej od wielu 
lat udziela Prezydent Łomży, 
Mariusz Chrzanowski, a także 
dzięki Burmistrzowi Grajewa, 
Dariuszowi Latarowskiemu, 
który pokrył koszt biletów lot-
niczych.

Grupa Medialna Narew zaprasza  
mieszkańców Łomży po chryzantemy 

Przed siedzibą redakcji Grupy Medialnej Narew, Stary Rynek 
13 pojawiły się doniczki z kolorowymi chryzantemami. Mieszkańcy 
Łomży mogą nieodpłatnie zabierać je ze sobą do domu. 

Grupa Medialna Narew włączyła się do akcji prowadzonej przez 
Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa i zgłosiła chęć nieodpłatnego wykorzystania kwiatów od 
hodowców i sprzedawców chryzantem. 

Piękne chryzantemy pod naszą redakcją pochodzą z gospodarstwa 
rolnego Rafała Chrapowicza z Niewodowa. 

Serdecznie zapraszamy!

Obwodnicę  
w ciągu S61 można budować 

Golden Girl Wiktoria Wiśniewska 

Dokończenie na str. 3



W poniedziałek (9.11) w wie-
ku 60 lat zmarł Józef Sulima, dy-
rektor Podlaskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich (PZDW). 
Do końca kierował zarządem 
dróg, jego kadrą i statutową dzia-
łalnością.

Józef Władysław Sulima 
z drogownictwem związany był 
od ponad 40 lat. Od listopada 
2009 był dyrektorem PZDW. 
Wcześniej kierował rejonem 
dróg PZDW w Sokółce. Za swo-
je zasługi  otrzymał m.in. Hono-
rowe Odznaki: „Zasłużony dla 
drogownictwa” i „Zasłużony dla 

transportu Rzeczypospolitej Pol-
skiej”, Złotą Odznaką Honorową 
SITK RP oraz   Srebrne Medale: 
„Za zasługi dla Policji” i „Za za-
sługi dla pożarnictwa”.

- W pracy zawodowej i kon-
taktach branżowych dał się po-
znać jako wyjątkowo sprawny or-
ganizator, pasjonat drogownictwa 
i wysokiej klasy specjalista. Ce-
chowała go głęboka wrażliwość, 
otwartość na ludzkie problemy 
i skromność osobista - na stro-
nie Podlaskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich – piszą we wspo-
mnieniach Dyrekcja i Pracow-
nicy Podlaskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Białymstoku. - 

Największą jego chlubą i owocem  
jego działalności na niwie roz-
woju regionalnej sieci drogowej 
były bez wątpienia zrealizowane 
i finalizowane obecnie duże, li-
niowe projekty drogowe trwale 
zmieniające transportowe obli-
cze Podlasia, otwierające nowe 
możliwości rozwojowe regionu 
zwłaszcza w aspekcie gospodar-
czym i turystycznym. To właśnie 
dzięki Jego uporowi i konsekwen-
cji udało się pozyskać znaczne 
środki z budżetu UE na drogi wo-
jewódzkie – dodają. 

Józef Sulima spoczął na 
cmentarzu parafialnym w Róża-
nymstoku. 
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9 listopada odeszła Zofia Jaś-
kowska, dyrektorka łomżyńskiej 
biblioteki w latach 1985-1991. 

Zofia Jaśkowska z Łomżą zwią-
zana była od 1975 roku. To właśnie 
wtedy zaczęła swoją pracę w Wo-
jewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Łomży jako wicedyrektor. 
W 1985 roku została dyrektorem 
głównym i pozostawała na stano-
wisku aż do 1991 roku. Była nie-
zwykle aktywną osobą, pełniła 13 
różnych funkcji społecznych m. in. 
w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy 
Polskich. Jej zaangażowanie do-
ceniono przyznając liczne odzna-
czenia m. in.: Złoty Krzyż Zasługi, 
odznakę “Zasłużony Działacz Kul-
tury”, “Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Łomżyńskiego”. 

- Panią Zofię Jaśkowską zapa-
miętamy jako dyrektora dbającego o in-
stytucję, o rozwój biblioteki – z jej inicja-
tywy powstawały kolejne filie biblioteczne 
na terenie osiedla. Zapamiętamy też troskę 
o pracowników i zaangażowanie społecz-

ne. Zostanie na zawsze w naszej pamięci 
– piszą na stronie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Łomży pracownicy biblioteki. 

Zofia Jaśkowska spoczęła na cmenta-
rzu przy ulicy Przykoszarowej w Łomży. 

Na wieczną wartę odszedł  
major Jerzy Bołtryk 

Major Jerzy Bołtryk szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowa-
nia Rezerwami - zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łomży, w wieku 
50 lat, 8 listopada 2020 roku odszedł na wieczną wartę. 

Zgodnie z rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego obowiązki Sze-
fa Wydziału - Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Łomży major Jerzy 
Bołtryk objął 3 czerwca 2019 roku. Odpowiadał tu m.in. za rekrutacje. 

Odeszła Zofia Jaśkowska,  
dyrektorka łomżyńskiej biblioteki  

w latach 1985-1991

Nie żyje Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich

Żegnamy brata 
Wojciecha 

Kincela

Z żalem i bólem informuje-
my, że po długiej ciężkiej cho-
robie 16 listopada 2020 odszedł 
do Pana na wieczną służbę nasz 
współbrat Wojciech Kincel. 

Zmarł w 30 roku profe-
sji zakonnej, w 57 roku życia. 
W Zgromadzeniu pełnił posługę 
na wielu placówkach, w Pozna-
niu, w Warszawie oraz kilkana-
ście lat w Rzymie w Papieskim 
Instytucie Polskim. Był wie-
loletnim przełożonym domu 
a w latach 2011-2017 pełnił 
funkcję Przełożonego General-
nego Zgromadzenia. Ostatnią 
placówką była Łomża i posługa 
w katedrze łomżyńskiej. 

Uroczystości pogrzebowe 
z udziałem duchowieństwa i ro-
dziny odbędą się w kościele para-
fialnym p. w. M. B. Wniebowziętej 
w Puszczykowie w piątek 20.11. 
o godzinie 13.00. Po mszy świętej 
pożegnanie i złożenie ciała w gro-
bowcu Zgromadzenia na cmen-
tarzu w Puszczykowie. Miłosier-
dziu Bożemu polecamy duszę 
zmarłego brata Wojciecha. R. I. P. 

Uroczystości pogrzebowe od-
będą się w następującym porząd-
ku:

17 listopada br. (wtorek) 
w katedrze łomżyńskiej o godz. 
11.30 modlitwa różańcowa 
a o godz. 12.00 Msza św. żałobna. 
Po Mszy św.ciało śp. Brata Woj-
ciechazostanie przewiezione do 
Domu Generalnego Braci Serca 
Jezusowego w Puszczykowie k. 
Poznania.

20 listopada br. (piątek) 
o godz. 13.00 Msza św. pogrze-
bowa w kościele parafialnym pw. 
Wniebowzięcia NMP w Pusz-
czykowie pod przewodnictwem 
Biskupa Łomżyńskiego Janusza 
Stepnowskiego.

 Po Mszy św. trumna z ciałem 
śp. Brata Wojciecha zostanie zło-
żona do grobu na cmentarzu pa-
rafialnym w Puszczykowie.

Śp. Brata Wojciecha Kincla 
polecają Miłosierdziu Bożemu 
Bracia Serca Jezusowego, ducho-
wieństwo i wierni parafii katedral-
nej oraz Diecezji Łomżyńskiej.

 Prosimy kapłanów oraz wier-
nych o modlitwę w Jego intencji. 
„Wieczny odpoczynek racz Mu 
dać, Panie...”



S61 w budowie
Odcinek drogi ekspresowej 

S61 Łomża Zachód - węzeł Kol-
no to ostatni odcinek położony 
na terenie województwa podla-
skiego, na który wydana została 
decyzja umożliwiająca rozpoczę-
cie budowy. Jeśli chodzi o całą 
S61, do końca tego roku ma być 
złożony jeszcze wniosek o decy-
zję ZRID dla odcinka Podborze 
- Śniadowo w woj. mazowieckim.

Jak informuje Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
oddział w Białymstoku, tempo 
prac na innych odcinkach sprawia, 
że w II połowie przyszłego roku 
mają być gotowe  kolejne trzy czę-
ści S61 o łącznej długości przeszło 
51 km (Śniadowo - Łomża Połu-
dnie, węzeł Kolno - Stawiski i Sta-
wiski - Szczuczyn). Z pozostałych 
podlaskich odcinków S61 w budo-

wie są jeszcze dwa fragmenty: Su-
wałki - Budzisko oraz Łomża Połu-
dnie - Łomża Zachód.

Wcześniej, do użytkowanego 
od końca 2014 roku fragmentu 
obwodnicy Augustowa, dołączy-
ła - oddana do użytku 13 kwiet-
nia 2019 roku - obwodnica Su-
wałk oraz - od 14 maja bieżącego 
roku - druga jezdnia obwodnicy 
Szczuczyna.

 Obwodnica o parametrach „eski”
Odcinek Łomża Zachód - wę-

zeł Kolno stanowiący kluczową 

część obwodnicy Łomży będzie 
miał długość 12,92 kilometra 
i powstanie jako dwujezdniowa 
droga ekspresowa z dwoma pasa-
mi ruchu w każdą stronę, z odpor-
ną na koleinowanie nawierzchnią 
z betonu cementowego (za wyjąt-
kiem obiektów mostowych, które 
ze względów technologicznych 
mają nawierzchnię asfaltową).

Inwestycja obejmuje też bu-
dowę dodatkowych jezdni, chod-
ników, ciągów pieszo-rowe-
rowych, ścieżek rowerowych, 
a także urządzeń ochrony śro-

dowiska (ekranów akustycznych 
i przeciwolśnieniowych, urządzeń 
oczyszczających (separatory) czy 
przejść dla zwierząt. Wybudowa-
ne zostaną tu trzy węzły drogowe: 
Łomża Zachód, Nowogród i Łom-
ża Północ oraz nowy, 1200-metro-
wy most nad doliną Narwi.

W ramach zadania powstanie 
również fragment jednojezdnio-
wej drogi krajowej nr 64 na od-
cinku od węzła Łomża Północ do 
Elżbiecina o długości 6,96 km.

Dzięki budowie obwodnicy 
miasta zwiększyć ma się bezpie-

czeństwo ruchu drogowego i kom-
fort życia mieszkańców Łomży, 
przez której centrum dzisiaj pro-
wadzi cały ruch tranzytowy w kie-
runku państw bałtyckich i Rosji 
(Obwodu Kaliningradzkiego).

Harmonogram
Jak przypomina białostocki 

oddział GDDKiA kontrakt z fir-
mą TOTO o wartości 525,6 mln 
zł na projekt i budowę tego frag-
mentu S61 został podpisany dwa 
lata temu, 11 października 2018 
roku. Wniosek o decyzję ZRID 
został złożony 12 sierpnia 2019. 
Wydanie decyzji ZRID przecią-
gnęło się w czasie ze względu na 
kwestie formalnoprawne (m.in. 
związane z podziałami nierucho-
mości w rejonie węzła Nowo-
gród). Droga powinna być odda-
na do użytku wiosną 2023 roku.

3Ziemia Łomżyńska

Wykonawca robót budow-
lanych będzie prowadzić pracę 
w określonym obszarze stano-
wiącym pas montażowy. Sze-
rokość pasa to maksymalnie 
28 metrów w trenach obejmu-
jących grunty orne, łąki, pa-
stwiska, nieużytki oraz maksy-
malnie 18 metrów na terenach 
leśnych.

Południowy odcinek gazocią-
gu Polska-Litwa ma długość 160 
kilometrów. Prawie czternasto-
kilometrowy odcinek gazociągu 
przebiega przez teren Gminy No-
wogród.

GAZ-SYSTEM jest jedno-
osobową spółką akcyjną Skar-
bu Państwa o znaczeniu strate-
gicznym dla polskiej gospodarki. 

Kluczowym zadaniem spółki jest 
zarządzanie najważniejszymi ga-
zociągami w Polsce oraz trans-
port paliw gazowych siecią prze-
syłową na terenie całego kraju 
do sieci dystrybucyjnych oraz 
do odbiorców końcowych pod-
łączonych do systemu przesy-
łowego. Rozbudowując system 
transportu gazu ziemnego GA-

Z-SYSTEM łączy oczekiwania 
klientów z rozwojem firmy i ryn-
ku gazu w Polsce.

Budowa gazociągu jest współ-
finansowana przez Unię Europej-
ską ze środków Unii Europejskiej 
w ramach europejskiego instru-
mentu finansowego Connecting 
Europe Facility (CEF – „Łącząc 
Europę”) w zakresie prac projek-
towych I budowy gazociągu.

Jak zapowiada spółka GA-
Z-SYSTEM przy budowie ga-
zociągu zostaną zastosowane 
rury stalowe o zwiększonej wy-
trzymałości, a także specjalna 
izolacja I zabezpieczenie anty-
korozyjne. Trasa gazociągu zo-
stanie trwale oznakowana słup-
kami oznaczeniowymi, zgodnie 
z obowiązującymi. Elementy 
wchodzące w skład budowa-
nych obiektów będą podda-
ne szczegółowym badaniom 

I próbom. Będą posiadały rów-
nież niezbędne certyfikaty i ate-
sty, a wszystkie prace związane 
z budową gazociągu wykony-
wane będą przez osoby posiada-
jące odpowiednie kwalifikacje, 
pod ścisłą kontrolą osób upraw-
nionych do pełnienia nadzoru. 
Dla gazociągu spełnione będą 
wszelkie, wymagane obowiązu-
jącymi normami i przepisami 
warunki, dot. emisji zanieczysz-
czeń, poziomu hałasu. Systemy 
automatyki oraz zabezpieczeń, 
jak również urządzenia nie-
zbędne do funkcjonowania ga-
zociągu będą zgodne z wymo-
gami przepisów polskich oraz 
UE. Za zapewnienie bezpie-
czeństwa oraz utrzymanie na-
leżytego stanu technicznego 
istniejącej sieci przesyłowej od-
powiadają służby eksploatacyj-
ne GAZ-SYSTEM S.A.

Rozpoczęła się budowa gazociągu  
Polska–Litwa przez Gminę Nowogród

Obwodnicę Łomży  
w ciągu S61 można budować 

Niedawno został zakończony pierwszy etap, czyli wytyczenie geodezyjne oraz rozpoznanie archeologiczne 
i saperskie. Jak informuje Urząd Miejski w Nowogrodzie teraz wykonawca robót budowlanych firma PORR przystąpiła 

do oczyszczania pasa montażowego z karpin oraz wszelkich innych obiektów utrudniających prowadzenie prac 
I zebrania wierzchniej warstwy gleby - humusu. Po wyrównaniu terenu I wybudowaniu tymczasowych dróg wzdłuż 

trasy gazociągu układane są rury.
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Do Rady Miejskiej Łomży trafił 
przekazany przez prezydenta 
Mariusza Chrzanowskiego projekt 
budżetu na 2021 rok. Według 
założeń dochody bieżące  budżetu 
miasta wyniosą 401.253.591 zł, zaś 
dochody majątkowe oszacowane 
zostały na poziomie 40.780.073 zł. 
Natomiast wydatki planowane są na 
kwotę 454.490.417 zł.

– Na wysokość planowanych 
dochodów majątkowych mają 
wpływ zewnętrzne źródła finan-
sowania inwestycji oraz docho-
dy ze sprzedaży majątku. Na do-
chody bieżące wpływają głownie 
subwencje, dotacje celowe na za-
dania zlecone oraz dochody z ty-
tułu podatków i opłat lokalnych, 
co wynika  ze zwiększonej dekla-
rowanej przez podatników  pod-
stawy opodatkowania oraz zmia-
ny sposobu naliczania opłat za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi – informuje skarbnik 
Elżbieta Parzych.

Jak przekazuje Urząd Miejski 
w Łomży, najwyższy wzrost do-
chodów jest przewidywany w po-
zycji dochody zlecone bieżące   
i wynika z wyższych kwot dotacji 
na realizację programu Rodzina 
500 Plus oraz na świadczenia ro-
dzinne. Natomiast niższe docho-
dy majątkowe zostały zaplanowa-
ne na podstawie podpisanych już 
umów o dofinansowanie   plano-
wanych do realizacji  zadań inwe-
stycyjnych, bądź też złożonych 
wniosków o dofinansowanie, 
które przeszły ocenę formalną 
i merytoryczną. 

– Liczymy jednak na wzrost 
tych dochodów w ciągu roku, po-
nieważ   wnioski o dofinansowa-
nie zostały złożone na dużo wyż-
sze kwoty niż przyjęto do planu 
budżetu – mówi prezydent Ma-
riusz Chrzanowski.

 Na podstawie informacji Mi-
nistra Finansów, udział miasta 
w dochodach stanowiących do-
chody budżetu państwa (CIT 
i PIT) zaplanowano wyższy 
o 1,88% w stosunku do przewi-
dywanego wykonania w roku 
bieżącym.

Wydatki majątkowe   plano-
wane są w wysokości 68.220.923 
zł, natomiast wydatki bieżące na 
poziomie 386.269.494 zł.

Jak przekazuje łomżyński ma-
gistrat, planowany budżet wydat-
ków majątkowych ukierunkowa-

ny jest na inwestycje drogowe. 
W sumie ponad 32 mln zł ma 
być przeznaczonych na przebu-
dowę ulic, w tym m.in. w 70% fi-
nansowanych z Funduszu Dróg 
Samorządowych. To m.in. ulice: 
Grabowa, Jaworowa, Bursztyno-
wa, Kazimierza Pułaskiego, Stra-
żacka, nowe drogi w rejonie ul. 
Księcia Stanisława, czy też budo-
wa tzw. przedłużenia ul. Meblo-
wej od ul. Wojska Polskiego do 
ul. Nowogrodzkiej. Wśród prze-
prowadzonych inwestycji znaleźć 
się mają również zadania w oświa-
cie. Miasto zamierza przepro-
wadzić m.in. modernizację szat-
ni w Szkole Podstawowej nr 10, 
przebudowę budynku II Liceum 
Ogólnokształcącego wraz z odno-
wieniem elewacji, prace w budyn-
ku I Liceum Ogólnokształcącego, 
czy rozpocząć budowę nowego 
budynku Przedszkola Publiczne-
go nr 5. Plan wydatków obejmu-
je także dokończenie budowy sali 
gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 2, budowę sali spor-
towej przy Szkole Podstawowej nr 
5 oraz opracowanie dokumenta-
cji na budowę sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 4.

 – W budżecie przewidzieli-
śmy też środki na modernizację 
Hali Sportowej im. Olimpijczy-
ków Polskich, jednak przedsię-
wzięcie to jest uzależnione od 
pozyskania na ten cel wsparcia 
zewnętrznego – informuje prezy-
dent Mariusz Chrzanowski. 

W projekcie budżetu są też 
zapisane środki na oświetlenie 
boisk piłkarskich przy SP 5, SP 
10 oraz ZSWiO nr 7. 

– W przyszłym roku takie za-
danie byłoby wykonane przy jed-
nym z tych obiektów, zaś kolejne 
byłyby realizowane sukcesywnie 
w latach kolejnych – dodaje pre-
zydent. 

Wśród inwestycji są też za-
bezpieczone pieniądze na zakup 
nowych autobusów oraz uru-
chomienie systemu roweru miej-
skiego w ramach projektu elek-
tormobilności (13.428.244 zł). 
Kontynuowana będzie także re-
witalizacja płyty Starego Rynku, 
a w planach jest termomoderni-
zacja zabytkowej kamienicy przy 
ul. Polowej 19 (2.040.000 zł).

- Źródłami finansowania in-
westycji są dochody własne mia-
sta (18.936.397 zł), kredyty dłu-
goterminowe (12.456.753 zł) 
środki z budżetu państwa, w tym 
Fundusz Dróg Samorządowych 
(25.093.481 zł) oraz środki 
z Unii Europejskiej (11.734.292 
zł) – informuje skarbnik Elżbieta 
Parzych.

W roku 2021 na zadania 
w zakresie współpracy miasta 
z organizacjami pozarządowymi 
(fundacje, stowarzyszenia, klu-
by sportowe), ze środków wła-
snych przeznaczono 2.785.000 
zł, z tego: na zadania w zakre-
sie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz 
patologii społecznej – 525.000 
zł, na realizację Łomżyńskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych oraz innych Uzależnień, 
w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia – 100.000 zł,  w zakresie 
pomocy społecznej – 180.000 zł 
(na dożywianie ludzi ubogich 
i prowadzenie placówek wspar-
cia dziennego), w zakresie spor-
tu w sumie 1.380.000 zł, z tego 
200.000 zł na dotacje przyzna-
wane w trybie pozakonkurso-
wym, na organizację ważnych 
zawodów i turniejów sporto-
wych na terenie Łomży oraz 
udział zawodników łomżyń-
skich klubów w wysokiej rand-
gi zawodach i mistrzostwach. 

Natomiast na realizację pro-
gramów sportowych, których 
realizatorzy zostaną wybrani 
w wyniku otwartego konkur-
su ofert 1.180.000 zł. W zakre-
sie turystyki i rekreacji 350.000 
zł, w tym m.in. na prowadzenie 
Punktu Informacji Turystycz-
nej oraz kąpieliska miejskiego, 
w zakresie kultury i dziedzictwa 
narodowego – 150.000 zł, na za-
dania w zakresie rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego i edu-
kacji ekonomicznej – 30.000 
zł, w zakresie aktywizacji i inte-
gracji osób starszych – 30.000 
zł, w zakresie działań na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami 
– 20.000 zł.

– Zapisaliśmy także wię-
cej środków na stypendia dla 
uczniów. Zobowiązałem Wydział 
Edukacji do opracowania nowe-
go regulaminu ich przyznawania 
– informuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski. 

Zabezpieczono również środ-
ki na stypendia za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie spor-
tu oraz na nagrody „Łomżyński 
Laur Sportowy”.

– Przeznaczamy 300 tys. zł 
na kontynuację projektu wymia-
ny pieców oraz drugie tyle na za-
kup smogobusa dla Straży Miej-
skiej – dodaje prezydent Mariusz 
Chrzanowski. 

W projekcie budżetu znalazły 
się także środki na opracowanie 
dokumentacji na powstanie stre-
fy relaksu w okolicach Parku Jana 
Pawła II – Papieża Pielgrzyma. 
Jej realizacja została przewidzia-
na na 2022 rok.

Jednym z ważniejszych ele-
mentów łomżyńskiego budżetu 
jest finansowanie edukacji. Pla-
nowane dochody z tytułu sub-
wencji na zadania oświatowe to 
108.453.403 zł. 

- Stanowi to tylko 70,56% 
pokrycia bieżących wydatków 
oświatowych – podkreśla prezy-
dent Mariusz Chrzanowski. 

Z tytułu dotacji „przed-
szkolnej” miasto ma otrzymać 
2.799.313 zł. Pozostałe środ-
ki na zabezpieczenie wydatków 
na potrzeby subwencjonowane 
i nieobjęte subwencją w związku 
z realizacją zadań oświatowych 
pokryte zostaną dochodami wła-
snymi Miasta Łomża w kwocie 
42.453.690 zł, czyli 27,62%. 

- Wydatki bieżące łącznie 
z zaplanowaną rezerwą na zada-
nia z zakresu oświaty zaplanowa-
no w wysokości przewidywane-
go wykonania w roku bieżącym, 
wyłączając wydatki na projekty 
z udziałem środków UE – infor-
muje skarbnik Elżbieta Parzych.

Największy procentowy 
udział w wydatkach ogółem ma 
dział „Oświata i wychowanie”, tj. 
31,82%, duży udział ma również 
dział „Rodzina”, tj. 20,23%. Łącz-
nie, działy edukacyjne oraz dzia-
ły z zakresu pomocy społecznej 
stanowią 62,33% budżetu ogó-
łem. Pozostałe działy stanowią 
ok. 38% planowanych wydatków 
ogółem.

W porównaniu do 2020 r. 
struktura wydatków w 2021 r. jest 
podobna, poza działami „Kultu-
ra i ochrona dziedzictwa naro-
dowego”, którego udział w bu-
dżecie zmniejszył się o 3,66%, 
„Transport i łączność” – spadek 
o 2,95%. Z kolei działem, które-
go udział w budżecie wzrósł naj-
więcej, tj. o 2,57% jest „Rodzina”. 
Zostało to spowodowane wzro-
stem dotacji na świadczenia wy-
chowawcze.

W celu realizacji przyjętego 
programu wydatków majątko-
wych oraz pokrycia w związku 
z tym deficytu budżetu, który ma 
wynieść 12.456.753 zł, założono 
pozyskanie zewnętrznych źródeł 
finansowania w 2021 r. w formie 
kredytu w wysokości 25.000.000 
zł, z tego na planowane rozchody 
12.543.247 zł. Rozchody budże-
tu związane ze spłatą rat kapita-
łowych zaciągniętych kredytów 
i pożyczek określono na podsta-
wie aktualnych harmonogramów 
spłaty.

Planowany poziom długu na 
koniec 2021 roku wynosi 39,25% 
planowanych dochodów ogółem 
w 2021 r .tj. 173.506.658,31 zł. 
Deficyt planowany na 2021r. wy-
nosi 12.456.753 zł i zostanie po-
kryty przychodami z tytułu kre-
dytów długoterminowych.

Miasto projektuje budżet na 2021 rok.  
Jak będzie wyglądał?



5ekonomia społeczna

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, do-
strzegając niezwykle trudną sytuację, w jakiej 
znalazły się podmioty ekonomii społecznej, 
w tym przedsiębiorstwa społeczne, w związku 
ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, 
podjęło działania, mające na celu złagodzenie 
skutków tej kryzysowej sytuacji.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej w Łomży będzie świadczył wsparcie 
zakupowe dla podmiotów ekonomii spo-
łecznej, które znalazły się w trudnej sytu-
acji na skutek pandemii tzn. ich przycho-
dy spadły o co najmniej 15%. Instrument 
wsparcia skierowany jest do spółdzielni 
socjalnych, fundacji, stowarzyszeń z dzia-
łalnością gospodarczą, spółek non - profit 
oraz organizacji pozarządowych działają-
cych na terenie subregionu łomżyńskiego 
tj. m. Łomży i powiatów: łomżyńskiego, 
zambrowskiego, kolneńskiego, grajewskie-
go, wysokomazowieckiego.

Zakupy te będą dokonywane w celu 
zapewnienia przedsiębiorstwom społecz-
nym ciągłości zamówień oraz umożliwie-
nia dalszego funkcjonowania. OWES za-
kupi między innymi środki higieniczne, 
środki ochrony osobistej, usługi caterin-
gowe, różnego rodzaju usługi społeczne 
świadczone w społeczności lokalnej oraz 
usługi czyszczenia i odkażania. Warun-
kiem skorzystania z tej nowej formy wspar-
cia dla podmiotów ekonomii społecz-
nej jest zgłaszanie ich ofert do Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży 
podkreśla Tomasz Wróblewski przedsta-
wiciel OWES - u. 

Produkty i usługi zakupione od przed-
siębiorstw społecznych będą przekazy-
wane nieodpłatnie. Ich odbiorcami będą 
instytucje pomocy społecznej, podmio-
ty ekonomii społecznej, placówki służby 
zdrowia, centra integracji społecznej,  któ-
re przeznaczą dla: swojego personelu za-
angażowanego w przeciwdziałanie skut-
kom wystąpienia COVID-19 lub osób, na 
rzecz których te podmioty działają dodaje 
Tomasz Wróblewski

Projekt Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej pn. Rozwój Ekonomii Społecz-
nej jest realizowany przez Stowarzyszenie 
Europartner Akademicki Klub Integracji 
Europejskiej wraz z partnerami Powiatem 
Zambrowskim i Powiatem Kolneńskim. 
Okres realizacji projektu od sierpnia 2020 
r. do czerwca 2023 r. 

Zapraszamy przedsiębiorstwa społecz-
ne, organizacje społeczne, liderów spo-
łecznych, instytucje rynku pracy i pomo-
cy społecznej oraz podmioty reintegracji 
społecznej do współpracy celem rozwoju 
ekonomii społecznej w subregionie łom-
żyńskim.

Osoba do kontaktu: Pani Magda Ka-
mińska, tel. 794 000  782, email: lomza.
sekretariat@gmail.com. Biuro projektu: 
ul. Polowa 45 (budynek NOT), 18-400 
Łomża. 

Wsparcie OWES-u dla przedsiębiorstw 
społecznych i organizacji pozarządowych!
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W ubiegłym tygodniu premier Mate-
usz Morawiecki poinformował o prze-
łomie w pracach nad szczepionką na 
Covid-19, który ogłosiły amerykańska 
firma Pfizer i niemiecka BioNTech SE. 
Według badań i testów klinicznych 
szczepionka ta ma być bezpieczna 
i skuteczna w aż 90%. To co wiadomo 
na ten moment to również fakt, iż Ko-
misja Europejska zatwierdziła umowę 
z obiema firmami na zakup 300 mln 
dawek. 

Po tym, jak 9 listopada 
premier Mateusz Morawiec-
ki poinformował o przełomie 
w pracach nad szczepionką na 
Covid-19,  13 listopada odby-
ło się spotkanie szef rządu roz-
mawiał z przedstawicielami 
firmy farmaceutycznej Pfizer 
Polska. Podczas rozmowy omó-
wione zostały kwestie związa-
ne z właściwym przechowywa-
niem i dystrybucją szczepionki. 
Powinna ona być przetrzymy-
wana w bardzo niskiej tempe-
raturze – ok. -70 stopni i musi 
bezpiecznie dotrzeć do miej-
sca, gdzie będzie przechowy-
wana. Efektem spotkania było 
także powołanie wspólnej gru-
py roboczej z ekspertami Pfizer. 
W pierwszej kolejności szcze-
pionka przeciw COVID-19 
ma być dostępna dla grup naj-
większego ryzyka: persone-
lu medycznego, seniorów oraz 
służb mundurowych. Później 
– dla wszystkich chętnych. Kie-
dy? Według premiera do Polski 
może ona trafić za 3-4 miesiące. 

Jak poinformował premier 
Mateusz Morawiecki Polska 
będzie chciała zakupić ok. 
20 mln szczepionek na CO-
VID-19. 

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Jak wynika z raportu Podla- 

skiego Urzędu Wojewódzkiego 
od 21 marca, do momentu wy-
dawania 585 numeru Tygodnika 
Narew w województwie podla-

skim zanotowano 18641 zacho-
rowań. 5683 osoby pokonały za-
grożenie i uznawane są za tzw. 
ozdrowieńców. Liczba przebada-
nych próbek wynosi 147 876. 

Jeśli chodzi o powiat łom-
żyński, od momentu wybuchu 
pandemii do 16 listopada, od-
notowano 1852 zakażeń koro-
nawirusem. 505 osób pokona-
ło zagrożenie i uznawane są za 
tzw. ozdrowieńców. Obecnie 
1422 osoby z regionu podda-

wane są rygorowi izolacji. 887 
z nich to mieszkańcy Łomży, 
natomiast 535, to mieszkań-
cy powiatu łomżyńskiego. Na 
dzień 16 listopada w Szpitalu 
Wojewódzkim im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Łom-
ży przebywa 117 pacjentów za-
każonych Covid-19. 12 z nich 
podłączonych jest do respira-
tora. 

Niestety od ostatniego 
wydania Tygodnika Narew 

wzrosła także liczba zgonów. 
W województwie podlaskim od-
notowano ich 280. 

Szpitale tymczasowe 
Jak informowaliśmu w 584 

wydaniu Tygodnika Narew trwa 
budowa szpitali tymczasowych 
dla pacjentów z Covid-19 w woje-
wództwie podlaskim. Jedna z pla-
cówek powstaje w hali sporto-
wej Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku, natomiast druga 

w budynku Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego przy Żura-
wiej w Białymstoku. Obie mają 
zapewnić około 160 miejsc. 

Jak informuje Podlaski Urząd 
Wojewódzki prace w hali sporto-
wej UM w Białymstoky mają za-
kończyć się do końca listopada, 
natomiast w budynku USK przy 
Żurawiej w Białymstoku do10 
grudnia.  

Ważna informacja 
+48 22 25 71 145 to nowy numer, 
z którego nadawany jest komuni-
kat o objęciu kwarantanną osób, 
które znajdując się w bazie EWP 
i mają nałożoną kwarantannę. 
W przypadku pytań o COVID-19 
albo wyjaśnienia statusu kwaran-
tanny dzwonić należy pod numer 
+48 22 25 00 115.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju 
Do tej pory, od początku 

pandemii, w Polsce zanotowano 
już ponad 733 000 przypadków 
zachorowań na koronawirusa. 
W wyniku zakażenia zmarło po-
nad 10 000 osób. Wyzdrowia-
ło natomiast ponad 306 tysię-
cy osób.  Jak wynika z raportu 
Ministerstwa Zdrowia obecnie 
w kraju, w wyniku walki z ko-
ronawirusem, czyli leczeniem 
osób zakażonych, zajęte są 2 
103 respiratory (na 2 754 do-
stępnych) i 22 458 łóżek (na 35 
604 dostępnych). 422 767 oso-
by objęte są kwarantanną, na-
tomiast 28 528 nadzorem epi-
demiologicznym. Do tej pory 
w Polsce przebadano 5 646 233 
próbek. Natomiast liczba prze-
badanych osób to 5 439 161.

Stan epidemii. Rząd zapowiada 
szczepienia przeciw Covid-19



7reklama

 II ETAP

42
ZAWADZKA 27

99

tel. 503 010 038

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



„Opowieści o morderstwach doty-
czą zazwyczaj rozwiązywania tajemni-
cy tylko jednej zbrodni. Jednak w tym 
przypadku fabuła mówi o tym, jak sama 
zbrodnia zmienia życie wszystkich za-
mieszanych osób” – powiedział reżyser 
filmu, Clint Eastwood.

Jimmy (Sean Penn), Sean (Kevin 
Bacon) i Dave (Tim Robbins) wychowy-
wali się razem w robotniczej dzielnicy 
Bostonu. Pewnego dnia 10-letni Dave 
został porwany przez dwóch mężczyzn, 
uwięziony i gwałcony przez nich przez 
kilka dni. Sprawców nigdy nie złapano, 
a to wydarzenie zaważyło na całym ży-
ciu Dave’a. Paczka się rozpadła – re-
cenzuje telemagazyn.pl. Chłopcy 
odsunęli się od siebie i, by o tym 
co się wydarzyło zapomnieć, po-
szli każdy swoją drogą. 

Teraz, w dorosłym życiu 
Jimmy, obarczony kryminalną 
przeszłością i wciąż cieszący się 
poważaniem półświatka jest 
właścicielem sklepu, kocha-
jącym mężem i ojcem trójki 
córek. Dave jest robotnikiem, 
cichym i niezbyt szczęśliwym 
człowiekiem, mieszkającym 
z żoną i 7-letnim synem. Zaś 
Sean, ostatni z trójki głównych 
bohaterów, jest policjantem, 
codziennie mającym do czynie-
nia ze straszliwymi zbrodniami, 
które emocjonalnie znieczuliły 
go na tyle, że rozpadło się jego 
małżeństwo – pisze Ewelina Na-
siadko w filmweb.

Los bywa jednak przewrotny 
i po 25 latach ponownie splata ze sobą 
byłych przyjaciół i to w niewesołych 
okolicznościach. Ukochana córka Jim-
my'ego zostaje zamordowana, a wyda-
rzenie to zaważy na życiu wszystkich 
trzech mężczyzn.

Śledztwo prowadzi Sean. Musi 
znaleźć mordercę szybciej, niż to zro-
bi zrozpaczony Jimmy, na własną rękę 
poszukujący sprawcy, żądny zemsty 
jest w stanie rozszarpać go własnymi 
rękami. Wszystko wskazuje na to, że 
poszukiwanym jest... Dave. Tego wie-
czoru wrócił do domu w zakrwawionej 
koszuli...

To nie jest łatwe ani przyjemne 
kino – mroczna, dławiąca atmosfera od 
początku wręcz fizycznie dusi. Tak jak 
bohaterów męczą zdarzenia sprzed lat. 
Dave codziennie na nowo mierzy się 
z tym, co przeżył w dzieciństwie. Jim-
my’ego i Seana dręczą wyrzuty sumienia 
– wciąż zastanawiają się, co by się stało, 

gdyby to któryś z nich, nie Dave, wsiadł 
do samochodu. I każdy na swój sposób 
te wyrzuty sumienia próbuje stłumić 
– Sean szukając złoczyńców, Jimmy, lo-
kalny mafioso, rządząc dzielnicą.

„To wielowątkowa, bogata fabuła, 
wiele rzeczy jest tu ze sobą powiąza-
nych. Każda odpowiedź na jakieś py-
tanie przynosi kolejne pytania. Ludzie 
lubiący rozwiązywanie tajemnic mogą 
zastanawiać się, kto stoi za zbrod-
nią i nie przejmować się pozostałymi 
aspektami filmu. Innym widzom może 
się spodobać tło historii, i motyw roz-
wiązywania zagadki morderstwa bę-
dzie miał dla nich marginalne znacze-
nie” – mówił Clint Eastwood o „Rzece 
tajemnic”, 23. filmie w swojej reżyser-
skiej karierze. 

Pierwszy raz Eastwood stanął za 
kamerą na początku lat 70. – debiu-
tem był thriller „Zagraj to dla mnie, 
Misty” (1971). Z czasem, kiedy oka-
zało się, że jest coraz mniej ról dla 
starzejącego się kowboja i twardziela, 
reżyseria stała się jego drugą profesją, 
a w końcu, mniej więcej od połowy 
lat 90. dominującą. Dość szybko udo-
wodnił, że jest utalentowanym reżyse-
rem i potrafi realizować nie tylko bru-
talne thrillery czy westerny, ale i filmy 
biograficzne i dramaty, a nawet pod-
szyte humorem widowiska science fic-
tion. Jego kolekcja nominacji i nagród 
rosła z każdym rokiem. Co ciekawe, 
właściwie wszystkie dostał za swoje 
dokonania reżyserskie i producenc-
kie. A przecież wielu widzom kojarzy 

się przede wszystkim jako aktor z lat 
60. i 70. Mając teraz 90 lat, Eastwo-

od jest jedną z najważniejszych 
postaci Hollywood i amerykań-

skiej kinematografii w ogóle. 
Można wręcz powiedzieć – in-
stytucją filmową.

Pewnie  
nie wiesz...

Film zarobił w kinach na 
świecie 157 milionów dola-
rów, kosztował 25 milionów.

W 2004 roku Oscara dla 
najlepszego aktora pierwszo-
planowego dostał Sean Penn 
i dla najlepszego aktora 
drugoplanowego, Tim Rob-
bins. Ci sami aktorzy, w tych 
samych kategoriach dostali 
Złote Globy.

Ponad 2 tysiące ludzi 
przyjechało na casting dla 
statystów do filmu, który 
odbył się 14 września 2002 
roku w Bostonie. Byli po-
trzebni głównie do scen w ko-
ściele i barze.

Dennis Lehane, autor po-
wieści „Rzeka tajemnic”, na 

podstawie której nakręcono 
film, jest widoczny pod koniec 

filmu: na paradzie macha jadąc 
w kabriolecie.

Autor książki, jako dziecko, 
dostał potężną burę od matki, bo 

wsiadł do samochodu z mężczyzną, 
który podawał się za policjanta.

Dyrektorzy studia Warner Brothers 
chcieli, aby Clint Eastwood nakręcił ten 

film w Toronto w Kanadzie, aby zaoszczę-
dzić pieniądze. Eastwood odmówił i naci-
skał, aby film został nakręcony w Bostonie, 
bo tam dzieje się akcja.

Jest to pierwszy film, do którego 
muzykę w całości skomponował sam  
CLINT EASTWOOD. 

Rzeka tajemnic
Metro sobota 22.20

HALO TV NA WEEKEND 20–22.11

Duchy 
przeszłości

Mroczna opowieść o przyjaźni, winie i zbrodni.  
Upiory minionych lat rozdzierają pozornie zagojone rany, 

utrudniając bohaterom podejmowanie właściwych decyzji.

Rzeka 
tajemnic Mission Impossible

Polsat piątek 22.15

Sensacyjny. Po serii tajemniczych zdarzeń, z grupy 

działającej w Europie Wschodniej, przy życiu pozostaje 

tylko jeden agent CIA. Obwiniony o zdradę i śmierć 

kolegów musi zdobyć pewną dyskietkę i znaleźć zdrajcę.

Bez litości
Super Polsat piątek 22.40

Sensacyjny. Robert McCall (Denzel Washington) był 

agentem amerykańskiego wywiadu. Pewnego dnia jego 

przyjaciółka zostaje pobita przez rosyjskich gangsterów. 

McCall postanawia wymierzyć sprawiedliwość i zabija 

członków gangu.

Samotny wilk McQuade
Stopklatka sobota 17.50

Sensacyjny klasyk z Chuckiem Norrisem. Strażnik 

teksasu J.J. McQuade rozpoczyna bezpardonową walkę 

z handlarzami bronią, którzy nie tylko porwali wojskową 

ciężarówkę, ale i jego nastoletnią córkę.  

Ława przysięgłych 
Nowa TV sobota 21.00

Trzymający w napięciu thriller. Ceniony i bezwzględny 

„konsultant” nie cofnie się przed niczym, by uzyskać 

korzystny werdykt ławy przysięgłych w sensacyjnym 

procesie: wdowa po zamordowanym prawniku oskarża 

producentów broni o nieprzestrzeganie przepisów. 

Szczęśliwy dzień
Stopklatka sobota 15.40, niedziela 13.45

Komedia romantyczna. Dwoje samotnych rodziców 

spóźnia się na statek, który miał zawieźć ich dzieci na 

szkolną wycieczkę. Od tej pory muszą wspólnie pogodzić 

opiekę nad dziećmi z ich zajmującymi obowiązkami 

w pracy.  

wybierz  
coś  

dla siebie

Sposób na teściową
TVN sobota 21.30

Najbardziej seksow-
na synowa – Jennifer 
Lopez i najbardziej 
okrutna teścio-
wa – Jane Fonda 
w komedii roman-
tycznej. Ten duet 
prowadzi nie-
zwykle zabawną 
wojnę domową, 
w której panie 
r o z s t r z y g n ą , 
która z nich 
obejmie domi-
nującą pozycję. 

B o g a t a 
i władcza Vio-
la jeszcze do 
niedawna była 
gwiazdą telewi-
zji, a dokładniej 
znaną dziennikar-
ką, jednak nagle 
została zwolniona 
z pracy. W tym cza-
sie jej syn (Michael 
Vartan) poznaje wspa-
niałą kobietę, w której za-
kochuje się z wzajemnością 
i postanawia przedstawić ją swojej 
mamusi. Viola ma teraz bardzo dużo 
czasu, aby zamienić życie swej przy-
szłej synowej w koszmar. W nadziei, 
że piękna Charlotte zostawi jej uko-
chanego synka w spokoju, Viola 
próbuje na setki sposobów zatruć 
dziewczynie życie. Charlotte oczy-
wiście podejmuje wyzwanie – po-
stanawia walczyć o swoje szczęście. 
Wtedy rozpoczyna się prawdziwa 
walka, tocząca się za plecami żyjące-
go w zupełnie błogiej nieświadomo-
ści samego zainteresowanego – syna 
Violi.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na 

świecie 155 milionów dola-
rów, kosztował 43 miliony.

Jane Fonda powiedzia-
ła, że swoją postać wzo-
rowała na byłym mężu, 
Tedzie Turnerze. To 
amerykański właści-
ciel mediów, pro-

ducent i filantrop. Założyciel Cable 
News Network (CNN), pierwszego 
całodobowego kanału informacyjne-
go w telewizji kablowej. Jako filantrop 
znany jest z darowizny w wysokości  
1 miliarda dolarów na wsparcie ONZ. 
Właściciel 810 tysięcy hektarów ziemi 
i stada żubrów liczącego 51 tysięcy 
sztuk.

Jane Fonda przekazała połowę 
swojej gaży z filmu na kampanię prze-
ciwdziałania niechcianym ciążom 
u nastolatek w Georgii.

Pierwszy film Jane Fondy od 15 
lat.

Sposób na teściową

Kto kogo...
Jak to jest trafić na teściową  
– potwora? Czy jest szansa, aby 
wtedy związek dwojga młodych ludzi 
przetrwał mimo wszystko?
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„Opowieści o morderstwach doty-
czą zazwyczaj rozwiązywania tajemni-
cy tylko jednej zbrodni. Jednak w tym 
przypadku fabuła mówi o tym, jak sama 
zbrodnia zmienia życie wszystkich za-
mieszanych osób” – powiedział reżyser 
filmu, Clint Eastwood.

Jimmy (Sean Penn), Sean (Kevin 
Bacon) i Dave (Tim Robbins) wychowy-
wali się razem w robotniczej dzielnicy 
Bostonu. Pewnego dnia 10-letni Dave 
został porwany przez dwóch mężczyzn, 
uwięziony i gwałcony przez nich przez 
kilka dni. Sprawców nigdy nie złapano, 
a to wydarzenie zaważyło na całym ży-
ciu Dave’a. Paczka się rozpadła – re-
cenzuje telemagazyn.pl. Chłopcy 
odsunęli się od siebie i, by o tym 
co się wydarzyło zapomnieć, po-
szli każdy swoją drogą. 

Teraz, w dorosłym życiu 
Jimmy, obarczony kryminalną 
przeszłością i wciąż cieszący się 
poważaniem półświatka jest 
właścicielem sklepu, kocha-
jącym mężem i ojcem trójki 
córek. Dave jest robotnikiem, 
cichym i niezbyt szczęśliwym 
człowiekiem, mieszkającym 
z żoną i 7-letnim synem. Zaś 
Sean, ostatni z trójki głównych 
bohaterów, jest policjantem, 
codziennie mającym do czynie-
nia ze straszliwymi zbrodniami, 
które emocjonalnie znieczuliły 
go na tyle, że rozpadło się jego 
małżeństwo – pisze Ewelina Na-
siadko w filmweb.

Los bywa jednak przewrotny 
i po 25 latach ponownie splata ze sobą 
byłych przyjaciół i to w niewesołych 
okolicznościach. Ukochana córka Jim-
my'ego zostaje zamordowana, a wyda-
rzenie to zaważy na życiu wszystkich 
trzech mężczyzn.

Śledztwo prowadzi Sean. Musi 
znaleźć mordercę szybciej, niż to zro-
bi zrozpaczony Jimmy, na własną rękę 
poszukujący sprawcy, żądny zemsty 
jest w stanie rozszarpać go własnymi 
rękami. Wszystko wskazuje na to, że 
poszukiwanym jest... Dave. Tego wie-
czoru wrócił do domu w zakrwawionej 
koszuli...

To nie jest łatwe ani przyjemne 
kino – mroczna, dławiąca atmosfera od 
początku wręcz fizycznie dusi. Tak jak 
bohaterów męczą zdarzenia sprzed lat. 
Dave codziennie na nowo mierzy się 
z tym, co przeżył w dzieciństwie. Jim-
my’ego i Seana dręczą wyrzuty sumienia 
– wciąż zastanawiają się, co by się stało, 

gdyby to któryś z nich, nie Dave, wsiadł 
do samochodu. I każdy na swój sposób 
te wyrzuty sumienia próbuje stłumić 
– Sean szukając złoczyńców, Jimmy, lo-
kalny mafioso, rządząc dzielnicą.

„To wielowątkowa, bogata fabuła, 
wiele rzeczy jest tu ze sobą powiąza-
nych. Każda odpowiedź na jakieś py-
tanie przynosi kolejne pytania. Ludzie 
lubiący rozwiązywanie tajemnic mogą 
zastanawiać się, kto stoi za zbrod-
nią i nie przejmować się pozostałymi 
aspektami filmu. Innym widzom może 
się spodobać tło historii, i motyw roz-
wiązywania zagadki morderstwa bę-
dzie miał dla nich marginalne znacze-
nie” – mówił Clint Eastwood o „Rzece 
tajemnic”, 23. filmie w swojej reżyser-
skiej karierze. 

Pierwszy raz Eastwood stanął za 
kamerą na początku lat 70. – debiu-
tem był thriller „Zagraj to dla mnie, 
Misty” (1971). Z czasem, kiedy oka-
zało się, że jest coraz mniej ról dla 
starzejącego się kowboja i twardziela, 
reżyseria stała się jego drugą profesją, 
a w końcu, mniej więcej od połowy 
lat 90. dominującą. Dość szybko udo-
wodnił, że jest utalentowanym reżyse-
rem i potrafi realizować nie tylko bru-
talne thrillery czy westerny, ale i filmy 
biograficzne i dramaty, a nawet pod-
szyte humorem widowiska science fic-
tion. Jego kolekcja nominacji i nagród 
rosła z każdym rokiem. Co ciekawe, 
właściwie wszystkie dostał za swoje 
dokonania reżyserskie i producenc-
kie. A przecież wielu widzom kojarzy 

się przede wszystkim jako aktor z lat 
60. i 70. Mając teraz 90 lat, Eastwo-

od jest jedną z najważniejszych 
postaci Hollywood i amerykań-

skiej kinematografii w ogóle. 
Można wręcz powiedzieć – in-
stytucją filmową.

Pewnie  
nie wiesz...

Film zarobił w kinach na 
świecie 157 milionów dola-
rów, kosztował 25 milionów.

W 2004 roku Oscara dla 
najlepszego aktora pierwszo-
planowego dostał Sean Penn 
i dla najlepszego aktora 
drugoplanowego, Tim Rob-
bins. Ci sami aktorzy, w tych 
samych kategoriach dostali 
Złote Globy.

Ponad 2 tysiące ludzi 
przyjechało na casting dla 
statystów do filmu, który 
odbył się 14 września 2002 
roku w Bostonie. Byli po-
trzebni głównie do scen w ko-
ściele i barze.

Dennis Lehane, autor po-
wieści „Rzeka tajemnic”, na 

podstawie której nakręcono 
film, jest widoczny pod koniec 

filmu: na paradzie macha jadąc 
w kabriolecie.

Autor książki, jako dziecko, 
dostał potężną burę od matki, bo 

wsiadł do samochodu z mężczyzną, 
który podawał się za policjanta.

Dyrektorzy studia Warner Brothers 
chcieli, aby Clint Eastwood nakręcił ten 

film w Toronto w Kanadzie, aby zaoszczę-
dzić pieniądze. Eastwood odmówił i naci-
skał, aby film został nakręcony w Bostonie, 
bo tam dzieje się akcja.

Jest to pierwszy film, do którego 
muzykę w całości skomponował sam  
CLINT EASTWOOD. 

Rzeka tajemnic
Metro sobota 22.20
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Duchy 
przeszłości

Mroczna opowieść o przyjaźni, winie i zbrodni.  
Upiory minionych lat rozdzierają pozornie zagojone rany, 

utrudniając bohaterom podejmowanie właściwych decyzji.

Rzeka 
tajemnic Mission Impossible

Polsat piątek 22.15

Sensacyjny. Po serii tajemniczych zdarzeń, z grupy 

działającej w Europie Wschodniej, przy życiu pozostaje 

tylko jeden agent CIA. Obwiniony o zdradę i śmierć 

kolegów musi zdobyć pewną dyskietkę i znaleźć zdrajcę.

Bez litości
Super Polsat piątek 22.40

Sensacyjny. Robert McCall (Denzel Washington) był 

agentem amerykańskiego wywiadu. Pewnego dnia jego 

przyjaciółka zostaje pobita przez rosyjskich gangsterów. 

McCall postanawia wymierzyć sprawiedliwość i zabija 

członków gangu.

Samotny wilk McQuade
Stopklatka sobota 17.50

Sensacyjny klasyk z Chuckiem Norrisem. Strażnik 

teksasu J.J. McQuade rozpoczyna bezpardonową walkę 

z handlarzami bronią, którzy nie tylko porwali wojskową 

ciężarówkę, ale i jego nastoletnią córkę.  

Ława przysięgłych 
Nowa TV sobota 21.00

Trzymający w napięciu thriller. Ceniony i bezwzględny 

„konsultant” nie cofnie się przed niczym, by uzyskać 

korzystny werdykt ławy przysięgłych w sensacyjnym 

procesie: wdowa po zamordowanym prawniku oskarża 

producentów broni o nieprzestrzeganie przepisów. 

Szczęśliwy dzień
Stopklatka sobota 15.40, niedziela 13.45

Komedia romantyczna. Dwoje samotnych rodziców 

spóźnia się na statek, który miał zawieźć ich dzieci na 

szkolną wycieczkę. Od tej pory muszą wspólnie pogodzić 

opiekę nad dziećmi z ich zajmującymi obowiązkami 

w pracy.  

wybierz  
coś  

dla siebie

Sposób na teściową
TVN sobota 21.30

Najbardziej seksow-
na synowa – Jennifer 
Lopez i najbardziej 
okrutna teścio-
wa – Jane Fonda 
w komedii roman-
tycznej. Ten duet 
prowadzi nie-
zwykle zabawną 
wojnę domową, 
w której panie 
r o z s t r z y g n ą , 
która z nich 
obejmie domi-
nującą pozycję. 

B o g a t a 
i władcza Vio-
la jeszcze do 
niedawna była 
gwiazdą telewi-
zji, a dokładniej 
znaną dziennikar-
ką, jednak nagle 
została zwolniona 
z pracy. W tym cza-
sie jej syn (Michael 
Vartan) poznaje wspa-
niałą kobietę, w której za-
kochuje się z wzajemnością 
i postanawia przedstawić ją swojej 
mamusi. Viola ma teraz bardzo dużo 
czasu, aby zamienić życie swej przy-
szłej synowej w koszmar. W nadziei, 
że piękna Charlotte zostawi jej uko-
chanego synka w spokoju, Viola 
próbuje na setki sposobów zatruć 
dziewczynie życie. Charlotte oczy-
wiście podejmuje wyzwanie – po-
stanawia walczyć o swoje szczęście. 
Wtedy rozpoczyna się prawdziwa 
walka, tocząca się za plecami żyjące-
go w zupełnie błogiej nieświadomo-
ści samego zainteresowanego – syna 
Violi.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na 

świecie 155 milionów dola-
rów, kosztował 43 miliony.

Jane Fonda powiedzia-
ła, że swoją postać wzo-
rowała na byłym mężu, 
Tedzie Turnerze. To 
amerykański właści-
ciel mediów, pro-

ducent i filantrop. Założyciel Cable 
News Network (CNN), pierwszego 
całodobowego kanału informacyjne-
go w telewizji kablowej. Jako filantrop 
znany jest z darowizny w wysokości  
1 miliarda dolarów na wsparcie ONZ. 
Właściciel 810 tysięcy hektarów ziemi 
i stada żubrów liczącego 51 tysięcy 
sztuk.

Jane Fonda przekazała połowę 
swojej gaży z filmu na kampanię prze-
ciwdziałania niechcianym ciążom 
u nastolatek w Georgii.

Pierwszy film Jane Fondy od 15 
lat.

Sposób na teściową

Kto kogo...
Jak to jest trafić na teściową  
– potwora? Czy jest szansa, aby 
wtedy związek dwojga młodych ludzi 
przetrwał mimo wszystko?
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Duchy moich byłych

Wolność, 
zabawa, 
kobiety

Connor (Matthew McConaughey) 
jest niepoprawnym kobieciarzem i bardzo 
dobrze mu z tym – ani myśli się ustatko-
wać. W przeciwieństwie do jego młod-
szego brata, który właśnie bierze ślub, na 
który Connor jest oczywiście zaproszony. 
I naturalnie zaczyna swoje sztuczki, pró-
bując uwieść kolejno matkę panny młodej, 
druhny i właściwie każdą kobietę, która 
pojawi się na horyzoncie. Łącznie z Jenny 
( Jennifer Garner), siostrą panny młodej, 
a zarazem swoją pierwszą miłością.

Równocześnie w jego coraz bardziej 
pijanej wyobraźni – bo nie żałuje sobie 

alkoholu – pojawiają się duchy byłych 
dziewczyn, z którymi rozstał się w bardziej 
lub mniej przyjazny sposób. Wraz z nimi 
(i Jenny) wędruje przez swoją przeszłość 
i przygody miłosne. A za tym wszystkim 
stoi duch wuja Wayne’a (Michael Do-
uglas), mentora Connora i nauczyciela, 
który teraz z zaświatów pragnie nawrócić 
bratanka na właściwą drogę.

Pewnie nie wiesz...
Początkowo do roli głównego bohatera 

przymierzano Bena Afflecka.
Warren Beatty, Robert De Niro, Bill 

Murray i Jack Nicholson byli rozważani 
przy obsadzaniu roli wuja Wayne'a.

Reżyser Mark Waters umieścił stół do 
ping-ponga w miejscach, gdzie kręcono sceny 
weselne i regularnie rozgrywał mecze z akto-
rami, którzy grali drużbów.

Duchy moich byłych
TVN7 piątek 21.30, niedziela 00.45

Zapłata

Odzyskać pamięć
Michael Jennings (Ben Affleck) jest światowej sławy geniuszem 

w dziedzinie fizyki. Ma wszystko: sławę, pieniądze, szacunek. Naj-
większe koncerny wykładają wielkie pieniądze, żeby u nich praco-
wał. Po każdym zadaniu Michaelowi kasowana jest pamięć, by nie 
mógł wyjawić tajemnic konkurencji. Geniusz planuje wykonanie 
kasowego, ostatniego zadania, które mogłoby ustawić go do końca 
życia i przejście na zasłużoną emeryturę. Dostaje propozycję nie do 
odrzucenia: przez 3 lata ma pracować nad nowoczesnymi soczewka-
mi w zamian za ośmiocyfrową liczbę na czeku. Przed rozpoczęciem 
zadania Michael poznaje piękną pani doktor Rachel Porter (Uma 
Thurman), która jest jego przyszłą współpracowniczką. Zaczyna się 
między nimi gorący romans. 

Po 3 latach, Jennings budzi się i nic nie pamięta. Najgorsze jest 
to, że na koncie bankowym nie ma obiecanej sumy. Otrzymuje tyl-
ko kilka przypadkowych przedmiotów i informację, że dobrowolnie 
zrzekł się wynagrodzenia. Wkrótce Michael orientuje się, że ktoś 
chce go zabić. By ocalić życie, musi odzyskać pamięć. Za pomocą 
otrzymanych przedmiotów usiłuje odtworzyć wspomnienia. Poma-
ga mu zakochana w nim Rachel.

Pewnie nie wiesz...
Ekranizacja powieści Philipa K. Dicka. 
Pierwotnie to Matt Damon miał zagrać Michaela Jenningsa, ale 

zrezygnował, ponieważ film był zbyt podobny do „Tożsamości Bour-
ne'a”, w którym grał główną rolę.

To była najwyższa gaża Bena Afflecka – 15 milionów dolarów. Ile-
kroć ktoś pyta, dlaczego zagrał w tym filmie, odpowiada: „Odpowiedź 
tkwi w tytule”.

Reżyserię „Zapłaty” powierzono specjaliście od kina akcji Johnowi 
Woo, pochodzącemu z Hong Kongu. Jego filmy określa się jako maj-
stersztyki gatunku – widowiskowe sceny realizowane są z wręcz baleto-
wą choreografią. Tak też jest w przypadku „Zapłaty”.

Zapłata 
Super Polsat piątek 20.05

Wartka akcja, dynamiczne pościgi i sceny 
walk przy użyciu pięści, kałasznikowa, a nawet 
domowej roboty bomby atomowej.

Mitch Rapp (Dylan O'Brien) może i wy-
gląda jak grzeczny student, ale zna tysiąc spo-
sobów łamania kości, potrafi wspinać się po 
pionowych ścianach, a w magazynku nigdy 
nie kończy mu się amunicja. Terrorystów eli-
minuje z łatwością.

W młodym wieku stracił rodziców, a kilka 
lat później w ataku terrorystycznym ukocha-
ną. Od tej pory jego jedynym celem jest ze-
msta. Mężczyzna rozpoczyna więc szkolenie 
w śledzeniu zamachowców pod okiem wete-
rana Stana Hurleya (Michael Keaton). Mitch 
i Stan badają przypadki ataków na wojsko-
we i cywilne cele. Odkrycie powtarzalnych 
schematów w aktach przemocy doprowadzi 
mężczyzn do niezwykle niebezpiecznego 
tureckiego agenta, z którym połączą siły, 
aby zapobiec wybuchowi wojny na Bliskim 
Wschodzie.

Pewnie nie wiesz...
Chris Hemsworth otrzymał propozycję zagra-

nia głównej roli w filmie, ale z powodu zbyt napię-
tego grafiku odrzucił ofertę.

Bruce Willis był brany pod uwagę do roli men-
tora Mitcha Rappa. Do tej roli rozpatrywano kan-
dydatury Gerarda Butlera, Colina Farrella i Mat-
thew Foxa. 

Skradzionym plutonem, który ma posłużyć 
konstrukcji śmiercionośnej broni, handluje się… 
w starym żuku, w samym centrum Warszawy. 
Transakcja zostaje namierzona przez policjantów 
zupełnym przypadkiem. W związku z wizytą kar-
dynała (!) konieczne jest przeparkowanie samo-
chodu. Dochodzi do strzelaniny.

„American Assassin” to jedna z piętnastu po-
wieści Vince'a Flynna z postacią agenta-antyterro-
rysty, Mitcha Rappa. Każda książka była bestsel-
lerem, od października 2005 roku seria sprzedała 
się w prawie 20 milionach egzemplarzy.

Dylan O'Brien grał rolę Mitcha Rappa, mając 
25 lat, pokonując bardziej uznanych starszych ak-
torów. 

American Assassini
TV Puls piątek 20.00, niedziela 22.15

American Assassin

Zamachowcy 
na celowniku
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Szanowni 
Państwo!

Z przyjemnością wspieramy 
wszelkie inicjatywy realizowane 
na rzecz rozwijania aktywności 
osób starszych. Cieszymy się, że 
zwłaszcza teraz, w trudnym cza-
sie pandemii możemy wspólnie 
z seniorami Ziemi Łomżyńskiej 
zaangażować się w publikację 
Gazety Seniora „Srebrni”, która 
w niezwykle ciekawy sposób pre-
zentuje aktywność i przyczynia 
się do dalszej integracji środowi-
ska osób 60 plus.

Energia, zaangażowanie, 
otwartość i pasja, z jaką działa-
ją łomżyńscy seniorzy może być 
dobrym przykładem dla młod-
szego pokolenia. Jako Zarząd 
Województwa Podlaskiego, za-
wsze staramy się brać pod uwa-
gę głos środowisk skupiających 
osoby starsze. W ramach Rady 
Seniorów przy Marszałku Woje-
wództwa Podlaskiego dyskutuje-
my o sprawach ważnych nie tylko 
dla tej grupy wiekowej, ale też za-
sięgamy opinii na tematy ważne 
dla całego naszego regionu.

„Srebrnym” autorom życzy-
my niegasnącego zapału do re-
alizacji wspaniałej społecznej 
i dziennikarskiej pasji. A wszyst-
kim czytelnikom gazety – przy-
jemnej lektury!

Artur Kosicki
Marszałek Województwa Podlaskiego

i Zarząd Województwa Podlaskiego

11 listopada – Narodowe Święto 
Niepodległości. Odbywa się wtedy 
mnóstwo różnych wydarzeń 
podkreślających znaczenie tego dnia 
w historii naszego kraju. Uroczyste 
spotkania, składanie kwiatów 
w miejscach pamięci, znicze na 
grobach, rodzinne śpiewanie 
pieśni patriotycznych, pikniki 
patriotyczne, msze za Ojczyznę czy 
okolicznościowe koncerty. 

Akurat w tym roku wspólne 
świętowanie zostało bardzo ogra-
niczone z powodu sytuacji epi-
demicznej. Pomimo to, nie tylko 
mieszkańcy Łomży, ale wszyscy 
melomani mogli włączyć się 
w miejskie obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości dzięki 
uczestnictwu w koncercie Łom-
żyńskiej Filharmonii Kameralnej 
im. Witolda Lutosławskiego. Od-
był się on 14 listopada i był trans-
mitowany bezpośrednio na stro-
nie łomżyńskiej filharmonii. 

Od wielu lat Łomżyńscy Fil-
harmonicy uroczystymi koncer-
tami uświetniają obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości 
w Łomży. Można wtedy usłyszeć 
muzykę polskich twórców z róż-
nych epok oraz pieśni patriotycz-
ne. Ucho cieszą i artystycznych 
doznań dostarczają m.in. utwo-
ry Fryderyka Chopina, Henryka 
Wieniawskiego, Stanisława Mo-
niuszki, Stanisława Moryty, Woj-
ciecha Kilara, Grażyny Bacewicz, 
Karola Kazimierza Kurpińskiego, 
Henryka Mikołaja Góreckiego, 
Józefa Andrzeja Stefaniego, Alek-
sandra Zarzyckiego i Romualda 
Twardowskiego. Często zaprasza-
ni są specjalni goście – znani dy-
rygenci , soliści i kompozytorzy. 

Ciekawą inicjatywą było 
w tym roku połączenie koncer-
tu muzyki polskiej z obchodami 
jubileuszu 90. urodzin Romual-
da Twardowskiego (ur. 17 czerw-
ca 1930 roku), który zapowia-
dał swój udział w tegorocznym 
koncercie. Do odwiedzin Łom-
ży jednak nie doszło, ale w trak-
cie transmitowanego koncertu 

królowały kompozycje jubilata, 
w tym między innymi prawyko-
nanie utworu Smuga cienia, któ-
ry został dedykowany Łomżyń-
skim Filharmonikom.

Filharmonię Kameralną im. 
Witolda Lutosławskiego w Łom-
ży poprowadził wybitny polski 
dyrygent Tomasz Bugaj. Jako so-
listka wystąpiła znakomita skrzy-
paczka Elżbieta Sandel.

Jubilat Romuald Twardowski
– Śpiew, muzyka wokalna to-

warzyszyły mi od najwcześniej-
szych lat dzieciństwa – przyzna-
je urodzony w Wilnie Romuald 
Twardowski. – Popularne melo-
die, pieśni nucone przez matkę, 
brzmienie chórów kościelnych – 
wszystko to pobudzało moją wy-
obraźnię.

W czerwcu 2020 roku Romu-
ald Twardowski, wybitny twór-
ca i ceniony pedagog, wieloletni 
propagator muzyki polskiej, lau-
reat licznych nagród i wyróżnień, 
obchodził 90. urodziny.

Dzieciństwo i młodość spę-
dził w Wilnie. Uczył się gry na 

skrzypcach, fortepianie i organach. 
Ukończył studia kompozycji w wi-
leńskim konserwatorium. Kształ-
cenie kontynuował w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej w War-
szawie pod kierunkiem prof. Bole-
sława Woytowicza. W Paryżu pod 
kierunkiem słynnej Nadii Boulan-
ger studiował chorał gregoriański 
i polifonię średniowiecza. 

Ogromną popularność 
i deszcz nagród w kraju, i za gra-
nicą, przyniosły mu dzieła na or-
kiestrę, chóry, dzieła operowe, 
balety, a także kompozycje dla 
dzieci i młodzieży. Jego liczne 
podróże szły w parze z wielką ak-
tywnością na polu propagowania 
muzyki polskiej zarówno w kra-
ju, jak i za granicą. Kompozytor 
był prekursorem w nawiązywa-
niu kontaktów kulturalnych z Li-
twą, Armenią i Gruzją. Działal-
ność ta przyniosła mu uznanie 
środowiska muzycznego i kry-
tyki muzycznej. Był wykładow-
cą kompozycji i instrumentacji 
w Akademii Muzycznej im. Fry-
deryka Chopina w Warszawie 
(obecnie Uniwersytet Muzyczny 

Fryderyka Chopina). Jest pre-
zesem Fundacji „Muzyka Cer-
kiewna” – organizatora Między-
narodowego Festiwalu Muzyki 
Cerkiewnej „Hajnówka" w Bia-
łymstoku, w którym przewodni-
czy jury od 1983. W 2012 roku 
Romuald Twardowski stał się pa-
tronem Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Puławach.

– Romuald Twardowski to 
legenda polskiej muzyki, postać 
niezwykła, osobowość nietuzin-
kowa. Artysta pełen zaraźliwe-
go entuzjazmu, twórczej energii, 
znakomitego humoru i niebywa-
łej życzliwości. To dla zespołu na-
szej Oficyny wielki zaszczyt, że 
od blisko sześciu dekad możemy 
ściśle współpracować z tak wybit-
nym twórcą, publikować jego ko-
lejne dzieła – nie tylko chóralne, 
z których jest chyba najbardziej 
znany i promować jego muzykę 
na całym świecie. – mówi Dyrek-
tor – Redaktor Naczelny Polskie-
go Wydawnictwa Muzycznego, 
dr Daniel Cichy.

Nestor muzyki polskiej  
w roku jubileuszu

Dokończenie na str. 12

Spotkanie Łomżyńskiej Rady Seniorów z Romualdem Twardowskim w 2015 roku.
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To właśnie Wydawnictwo 
zaprosiło przedstawicieli życia 
muzycznego do przygotowania 
niespodzianki dla Jubilata w for-
mie wideo życzeń. Romualdowi 
Twardowskiemu złożyło je po-
nad 30 artystów i bliskich kom-
pozytora, m.in. Ewa Bogusz-Mo-
ore, Łukasz Borowicz, Agnieszka 
Duczmal, Jurek Dybał, Tomasz 
Konieczny, Jan Łukaszewski, Je-
rzy Salwarowski i Alicja Twar-
dowska. Czego świat muzyczny 
życzy Mistrzowi? Tego można 
dowiedzieć się z materiału do-

stępnego na kanale YouTube Pol-
skiego Wydawnictwa Muzyczne-
go.

Artysta stał się bohaterem 
okładki 21 numeru czasopisma 
Ruch Muzyczny, w którym za-
mieszczony jest obszerny wy-
wiad Mateusza Ciupka z Romu-
aldem Twardowskim „Młodzi 
kompozytorzy, wyjdźcie z get-
ta!”. Przy okazji jubileuszu Pol-
skie Wydawnictwo Muzyczne 
podzieliło się kompozytorskim 
alfabetem, gdzie pod każdą literą 
alfabetu kryją się ciekawe szcze-
góły z życia Romualda Twar-
dowskiego. Wydaje się, że „naj-
cieplejszymi literami” są: C jak 
Chór, H jak Hajnówka, M jak 
Moniuszko, N jak Nadia, O jak 

Opera i W jak Wilno. Dlaczego? 
Można się o tym przekonać za-
glądając do alfabetu na stronie 
Polskiego Wydawnictwa Mu-
zycznego.

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski, koncert i płyta

„Pana twórczość doceniana 
jest na najbardziej renomowa-
nych estradach pięciu konty-
nentów. Szczególny szacunek 
melomanów oraz krytyki mu-
zycznej budzi Pańska droga 
twórcza. Od jej zarania, dzięki 

wyjątkowemu talentowi, unik-
nął Pan okresu różnorakich 
eksperymentów, ofiarowując 
słuchaczom dzieła w pełni do-
skonałe, oryginalne, odznacza-
jące się, poza mistrzostwem 
warsztatowym, ogromnym ła-
dunkiem piękna i szlachetnych 
emocji.” W ten sposób Wicepre-
mier, Minister Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu 
prof. Piotr Gliński w liście gra-
tulacyjnym wyraził słowa uzna-
nia dla imponującego i ogrom-
nie zróżnicowanego dorobku 
kompozytorskiego Romualda 
Twardowskiego. 

Odbierając medal Romuald 
Twardowski, powiedział:

– Wysokie odznaczenie pań-

stwowe odbieram jako wyraz 
uznania za ponad sześćdziesię-
cioletnią działalność na polu 
twórczości muzycznej. Odbie-
ram je również jako symbol uzna-
nia dla całego środowiska kom-
pozytorskiego. Mimo bardzo 
trudnych czasów, środowisko to 
działa. Kompozytorzy w swoim 
zaciszu domowym nadal tworzą, 
obmyślają kolejne dzieła, kolej-
ne utwory. Razem z nimi marzę 
o takim dniu, kiedy ta nieszczę-
sna wirusowa zaraza, wisząca nad 
naszymi głowami niczym czarna 

chmura, zniknie gdzieś za hory-
zontem i doczekamy dnia, kiedy 
muzyka na nowo zabrzmi rado-
śnie, a sale koncertowe zapełnią 
się publicznością.

Uroczystość nadania odzna-
czenia miała miejsce 24 paździer-
nika 2020 roku i początkowo 
miała się odbyć w Salach Redu-
towych Teatru Wielkiego – Ope-
ry Narodowej podczas koncertu 
towarzyszącego premierze płyty 
Songs&Sonnets (wyd. Anakla-
sis) z liryką wokalną Romualda 
Twardowskiego. Z powodu za-
grożenia pandemią odbyła się 
jednak w wąskim gronie w miesz-
kaniu kompozytora z zacho-
waniem środków ostrożności. 
Medal wręczył Tadeusz Deszkie-

wicz, Doradca Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej, w obecności 
Dyrektora – Redaktora Naczel-
nego Polskiego Wydawnictwa 
Muzycznego, dr. Daniela Ciche-
go oraz małżonki Jubilata, Alicji 
Twardowskiej.

O odznaczenie prof. Twar-
dowskiego wnioskował Wicepre-
mier, Minister Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu, prof. 
Piotr Gliński

Koncert promujący album 
Songs&Sonnets poświęcony 
twórczości wokalno – instrumen-

talnej Romualda Twardowskiego 
odbył się bez udziału publiczno-
ści, jednak dzięki zapewnionej 
transmisji online z Teatru Wiel-
kiego – Opery Narodowej, był 
dostępny na kanale YouTube Pol-
skiego Wydawnictwa Muzyczne-
go. Najpiękniejsze pieśni kompo-
zytora wykonali występujący na 
najważniejszych operowych sce-
nach bas – baryton Tomasz Ko-
nieczny oraz znakomity pianista 
i kameralista Lech Napierała.

„Żywię nieśmiałe przekona-
nie, że niniejsza płyta, nagrana 
przez cieszącego się międzyna-
rodową sławą Tomasza Koniecz-
nego i jego partnera, wspania-
łego pianistę Lecha Napierałę, 
pozwoli słuchaczowi życzliwie 

ocenić zaprezentowane tu pie-
śni i, być może, wzbudzi w nim 
chęć ponownego ich przesłucha-
nia. Byłaby to dla mnie prawdzi-
wa satysfakcja i nagroda za prze-
żyte „męki twórcze”. Takie słowa 
kompozytora zostały umieszczo-
ne na płycie.

W Operze Wiedeńskiej
11 czerwca br. po wieloty-

godniowej przerwie odbyło się 
otwarcie dla publiczności Opery 
Wiedeńskiej (Wiener Staatsoper). 
W otwierającym koncercie wy-
stąpili Tomasz Konieczny i Lech 
Napierała, którzy obok pieśni 
Rachmaninowa i Straussa, umie-
ścili trzy pieśni z cyklu Znad Wi-
lii Romualda Twardowskiego, by 
w ten sposób uczcić jubileusz 90. 
urodzin kompozytora. Wszyscy, 
którzy mieli możliwość obejrzenia 
telewizyjnej retransmisji tego wy-
darzenia mogli się przekonać, że 
był to nie tylko brawurowy popis 
wokalny, ale też aktorski. Niezwy-
kle plastyczne utwory Twardow-
skiego (Kaziuk, Sanna) sprowo-
kowały Tomasza Koniecznego do 
odegrania miniaturowych scenek 
wprost z życia wziętych. 

Romuald Twardowski w projekcie 
Tomasza Koniecznego i Lecha 
Napierały

Wybitny bas – baryton To-
masz Konieczny i znakomity pia-
nista Lech Napierała w ramach 
projektu Song Master Class wy-
chodzą naprzeciw wszystkim, 
którzy chcą lepiej poznać naj-
piękniejsze polskie pieśni w tym 
m.in. wybrane utwory Romualda 
Twardowskiego.

Artyści zapraszają nie tylko 
adeptów sztuki muzycznej, ale 
także melomanów i pasjonatów 
muzyki kameralnej do wspólne-
go odkrywania piękna i niuansów 
zawartych w polskich pieśniach 
XIX i XX wieku. Na stronie in-
ternetowej www.songmasterc-
lass.org udostępnionych jest aż 
30 wideotutoriali prezentujących 
dwa najsłynniejsze cykle pie-
śni Romualda Twardowskiego: 
Znad Wilii oraz Oblicze Morza, 
a także najpopularniejsze utwo-
ry Stanisława Moniuszki.  Każ-
demu utworowi poświęcone są 
trzy materiały wideo: spojrzenie 
na pieśni od strony wokalisty, 
pianisty oraz współpracy arty-
stów – kameralistów. Komplek-
sowy zapis audiowizualny pracy 
nad utworami jest wypełniony 
rzeczowymi wskazówkami prze-
kazanymi w przystępny sposób 
i stanowi podstawę do pracy oraz 
inspirację dla każdego adepta 
śpiewu i amatora fortepianu. Do-
stęp do wszystkich materiałów 
jest bezpłatny. 

Od lewej: Daniel Cichy, Alicja Twardowska, Romuald Twardowski, Tadeusz Deszkiewicz. 
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Artysta gawędziarz
Z okazji 90. urodzin kom-

pozytora Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne zaprasza do wysłucha-
nia nagranych Gawęd Romualda 
Twardowskiego poświęconych 
artyście, który spotkał na swojej 
drodze wybitnych pedagogów, 
kompozytorów, pisarzy. O klu-
czowych spotkaniach, ważnych 
miejscach i niespodziewanych 
splotach wydarzeń, a także mu-
zycznych inspiracjach kompo-
zytor opowiada w filmach pu-
blikowanych od czerwca do 
października br., co dwa tygo-
dnie na kanale YouTube PWM. 
Czy przypadek odegrał istotną 
rolę w życiu Romualda Twar-
dowskiego? Co Romuald Twar-
dowski robił nocami w Paryżu 
z Wojtkiem Kilarem? Co kompo-
zytor wie o zamachu na Raspu-
tina? O czym rozmawiał Witold 
Gombrowicz z młodym Romual-
dem Twardowskim? Czy Paryżan 
można czymś zadziwić? Jak zapa-
miętał artysta Italię z lat 60. XX 
wieku? Jak wyglądała współpraca 
z Jarosławem Iwaszkiewiczem? 
Co z łączeniem sprzeczności? 
Jaki jest we wspomnieniach kom-
pozytora Stefan Kisielewski? Czy 
losy jednego z najważniejszych 
polskich kompozytorów XX 
i XXI wieku mogłyby potoczyć 
się zupełnie inaczej? Na te i wiele 
innych pytań wszyscy melomani 
znajdą odpowiedź w Gawędach, 
w których Romuald Twardow-
ski zaprasza do swojego świata. 
W ostatnim, finałowym odcin-

ku cyklu, kompozytor opowiada 
o swoim spotkaniu z bas – bary-
tonem Tomaszem Koniecznym 
i pianistą Lechem Napierałą oraz 
o wspólnej pracy nad ostatnią 
płytą Songs&Sonnets. 

Romuald Twardowski był 
też bohaterem Zapisków ze 
współczesności – cyklu audy-
cji Beaty Stylińskiej emitowa-
nych w dniach 10 – 14 lutego br. 
w Programie Drugim Polskiego 
Radia. W Zapiskach Kompozy-
tor snuł opowieści o swoich, nie 
tylko muzycznych ścieżkach. 
We wspomnieniach wróciły lata 
dziecięce, początki zaintereso-
wania muzyką, czas spędzony 
w rodzinnym Wilnie, pierwszy 
okres pobytu w Polsce pod ko-
niec lat 50. oraz liczne podróże. 
We wszystkich audycjach prze-
wijają się nazwiska światowej 
sławy kompozytorów, artystów, 
pisarzy i poetów, często powią-
zane z wydarzeniami historycz-
nymi.

Elegancja, erudycja, nieza-
leżność sądów, kultura osobista, 
sposób narracji odznaczający się 
błyskotliwością i poczuciem hu-
moru, a zwłaszcza piękny język 
polski czynią z Romualda Twar-
dowskiego prawdziwego gawę-
dziarza. 

– Małżonek jest świetnym 
narratorem, potrafi ciekawie 
opowiadać o tym, co przeżył, 
co go w życiu spotkało, o lu-
dziach z najbliższego otoczenia 
– tak o mężu mówi Alicja Twar-
dowska. 

Warto więc wysłuchać Gawę-
dy i Zapiski.

Wspomnienie
Łomżyńscy seniorzy, człon-

kowie Łomżyńskiej Społecznej 
Rady Seniorów mieli okazję i za-
szczyt poznać Romualda Twar-
dowskiego w 2015 roku, kiedy 
to Filharmonia Kameralna im. 
Witolda Lutosławskiego w Łom-
ży pod batutą Jerzego Salwa-
rowskiego i z udziałem pianist-
ki Joanny Ławrynowicz, uczciła 
uroczystym koncertem muzyki 
polskiej Narodowe Święto Nie-
podległości oraz 85 – lecie uro-
dzin wybitnego kompozytora. 
W trakcie koncertu wybrzmiały 
kompozycje Jubilata: Trzy Mi-
niatury na fortepian, Aria w daw-
nym stylu, Mały koncert na for-
tepian i orkiestrę oraz Oberek.. 
Utwory zostały entuzjastycznie 
przyjęte przez publiczność, któ-
ra pożegnała artystów owacją na 
stojąco. 

Przed koncertem Romuald 
Twardowski spotkał się z ucznia-
mi Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I i II Stopnia w Łomży. Prze-
kazał młodzieży wiedzę na temat 
muzyki, jaka jest w innych kra-
jach. Przedstawił wpływ folkloru 
hiszpańskiego czy włoskiego na 
własną twórczość, a także zagad-
nienie, jak na tle folklorów róż-
nych krajów europejskich pre-
zentuje się folklor rodzimy. 

– Folklor nasz posiada wiele 
cech oryginalnych i jest o wiele 
bardziej interesujący od francu-

skiego, angielskiego czy niemiec-
kiego – podkreślał kompozytor.

Po koncercie odbyło się ka-
meralne, bardzo sympatyczne 
spotkanie Łomżyńskiej Rady 
Seniorów z artystami. Romuald 
Twardowski, w obecności so-
listki i dyrygenta, podsumował 
swoje życie i twórczość w żarto-
bliwej przemowie „Jak zostałem 
kompozytorem, albo pięć moich 
szczęśliwych przypadków”. Pa-
dło wiele cytatów z książki „Było, 
nie minęło” autorstwa Twardow-
skiego. Na jej stronach przewija-
ją się dziesiątki, setki wybitnych 
postaci twórczych i osobowości 
historycznych. Tytuł książki od-
nosi się bezpośrednio do Wilna 
i jego ludzi, bogatej galerii Po-
laków, Litwinów, Rosjan, repre-
zentantów świata muzycznego 
i nie tylko. Lekkie jak puch pió-
ro autora przenosi czytelnika 
w inne światy – do Egiptu, Gre-
cji, Włoch, Francji i wielu innych 
krajów czy miejsc odwiedzanych 
przez autora w trakcie jego licz-
nych podróży. Kilka książek z au-
tografem kompozytora zostało 
przekazanych uczestniczącym 
w spotkaniu seniorom. W trak-
cie spotkania Romuald Twar-
dowski wyjawił też swoje związki 
z ziemią podlaską i Łomżą. Otóż 
żona kompozytora, Alicja Twar-
dowska urodziła się w Radzyniu 
Podlaskim, a jej siostra miesz-
ka w Łomży. Natomiast sam Ju-
bilat jest związany z Międzyna-
rodowym Festiwalem Muzyki 
Cerkiewnej „Hajnówka" w Bia-

łymstoku i Fundacją „Muzyka 
Cerkiewna” w Hajnówce.

*
Romuald Twardowski to wy-

bitny twórca i ceniony pedagog, 
wieloletni propagator muzyki 
polskiej. Według znawców tema-
tu jest jednym z najważniejszych 
kompozytorów swojego pokole-
nia. Twierdzą oni, że „stroniąc od 
awangardy, za wszelką cenę po-
trafi włączyć elementy nowocze-
snych technik kompozytorskich 
do własnego języka muzyczne-
go, nadając znanemu rys nowo-
czesności. Zestawiając średnio-
wieczne tradycje ze zdobyczami 
XX wieku, konsekwentnie two-
rzy muzykę oryginalną, a jednak 
zawsze przystępną nie tylko dla 
odbiorców, ale i wykonawców, 
którzy podkreślają wartość arty-
styczną utworów Twardowskie-
go, jak i wygodny zapis.”

W tym artykule starałam się 
przedstawić tylko niektóre wyda-
rzenia związane z osobą Romu-
alda Twardowskiego oraz jubi-
leuszem kompozytora, bardziej 
od zwykłej, chociaż niezwykłej 
strony. Jego bogate życie, zawsze 
związane z muzyką, jest warte po-
znania. Istnieje wiele publikacji, 
audycje, wywiady z kompozyto-
rem, prace magisterskie i doktor-
skie, które przybliżają nam tę po-
stać. Warto także obejrzeć film 
dokumentalny Romuald Twar-
dowski. Kompozytor w zwiercia-
dle muzyki w reżyserii Alicji Twar-
dowskiej i Grzegorza Czerniaka. 

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Kompozycje Romualda Twardowskiego, nestora muzyki polskiej znalazły się w programie koncertu Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Koncert zorganizowany został 14.11.2020 r., 
w ramach obchodów Święta Niepodległości. Z powodu obostrzeń epidemiologicznych odbył się bez udziału publiczności. Był transmitowany w Internecie
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Podzielmy się 
światłem nadziei

Państwo i społeczeństwa nie przygotowało 
się do drugiej fali COVID-19. Wprowadzono 
nowe obostrzenia na oślep, w chaosie ogra-
niczenia praw i swobód obywatelskich, bez 
właściwej podstawy prawnej. Ma to przy-
słonić miesiące zaniedbań, bałaganu i pro-
pagandy sukcesu. Koronawirus nie poległ, 
ani nie wycofał się z Polski, jak ogłaszał to 
seniorom przed wyborami premier rządu, 
lecz uderzył ze zdwojoną siłą. Bardziej zja-
dliwie i gwałtownie. 

Mieliśmy pewność, że w porówna-
niu do wiosny jesień przyniesie więk-
szy atak epidemii. W tym okresie wła-
dze mogły naprawdę zrobić bardzo 
dużo, a nie zrobiły nic. Zajmowały się 
sobą. Tygodniami dzielono stanowi-
ska rządowe. Nie rozwiązywano spraw 
pod względem logistycznym, społecz-
nym, finansowym, prawnym i przede 
wszystkim medycznym. Nie zbudowa-
no zdolności obronnej państwa i spo-
łeczeństwa przed kolejnym atakiem wi-
rusa, tj.:

- nie poprawiono, i nie dostosowano 
stanu prawnego dla ograniczenia swo-
bód i wolności,

- nie zmodernizowano, i nie rozbu-
dowano niezbędnej sieci placówek służ-
by zdrowia (nie zaadaptowano na cele 
lecznicze jakichkolwiek budynków),

- brak przeszkolenia specjalistycz-
nego dla policjantów, żołnierzy zawo-
dowych, WOT w zakresie sanitarnym 
i medycznym, by mogli wesprzeć służbę 
zdrowia w walce z COVID-19,

- nie zachęcano lekarzy i pielęgnia-
rek, będących na emeryturze, do wspar-
cia zespołu medycznego na czas pande-
mii, i tym samym powrotu do pracy na 
określonych warunkach,

- spowodowano zapaść normalnego 
lecznictwa i normalnej służby zdrowia 
(przekierowano cały wysiłek i zasoby na 
epidemię kosztem przewlekle chorych 
i profilaktyki, chorób nowotworowych 
czy układu krążenia), co może skutko-
wać większą liczbą ofiar, w porównaniu 
do osób umierających w wyniku zakaże-
nia koronawirusem,

- nie wstrzymano zamówień na ko-
lejną broń i kolejne kontrakty zbrojenio-
we. Należało przesunąć środki budżetu 
MON na potrzeby ratowania zdrowia 
i życia Polaków,

- system zarządzania kryzysem opar-
ty na Rządowym Centrum Bezpieczeń-
stwa nie sprawdził się,

- nie sprawdzili się politycy opozycji,
- nie opracowano eksperckiego ra-

portu o stanie walki z epidemią oraz nie 
zaproponowano środków zaradczych 
i wniosków do walki z epidemią.

W efekcie przerażony obywatel 
głównie senior został sam z epidemią, za 
to w masce i rękawiczkach, pod czujnym 
okiem policjanta. Wyszło jak zwykle.

Senior IV wieku 
STANISŁAW KASEJA

My seniorzy mamy za sobą życie. Jednak 
ostatni liść jeszce nie opadł. Jesień naszego 
życia może być piękna. Chciałoby się odpocząć, 
znaleźć więcej czasu, aby kogoś ciekawego 
poznać, rozwinąć swoje zainteresowania, aby 
i teraz nasze życie było radosne i spokojne, 
byśmy poczuli się szczęśliwymi. 

To naturalne, że chcielibyśmy, żeby 
nam, ale również z nami, żyło się dobrze, 
abyśmy mieli zaspokojone pragnienia. Na 
piękno tych lat, lat naszej jesieni ma w de-
cydującym stopniu wpływ sytuacja mate-
rialna, którą zazwyczaj stanowi emerytura 
lub renta. Nasza kondycja zdrowotna mię-
dzy innymi zależy właśnie od sytuacji ma-
terialnej. Ze smutkiem trzeba przyznać, że 

ta nie jest zbyt dobra. Niską emeryturę od-
biera w Polsce około 30 tysięcy osób. 

Od kilku lat nasze państwo jest człon-
kiem Unii Europejskiej. Polityka zabez-
pieczenia społecznego w Unii Europej-
skiej została pozostawiona w gestii krajów 
członkowskich. Wspólnota odpowiedzial-
na jest jedynie za koordynację tych syste-
mów. Osoby starsze dysponują środkami 
finansowymi pochodzącymi z systemów 
publicznych, zakładowych i indywidual-
nych. Systemy emerytalne znajdują się 
pod wpływem nowych zjawisk globalizacji 
procesów gospodarczych, zmian na ryn-
ku pracy i nowych wzorców zatrudnienia, 
zmian form życia rodzinnego i indywidu-
alizację życia. Pojawiają się nowe wyzwa-
nia, spośród których najistotniejszym jest 
wzrost wydatków emerytalnych wynikają-
cych ze starzenia się społeczeństwa. Sądzę 
dlatego, że podstawowym problemem po-
lityki poszczególnych krajów w tym zakre-
sie powinno być zapewnienie stabilnego fi-

nansowania oraz odpowiedniego poziomu 
emerytur. Nowe zjawisko takie jak globali-
zacja, obciążenie roli państwa, wzrost mię-
dzynarodowej konkurencji, a także rozwój 
międzynarodowych rynków finansowych 
stwarzają presje na redukcję systemów 
emerytalnych i rozwój zabezpieczenia 
emerytalnego, bardziej zindywidualizowa-
nego. W wielu krajach pojawia się potrze-
ba dostosowania zabezpieczenia emery-
talnego do przemian życia rodzinnego, do 
wzrostu liczby rozwodów, wzrostu liczby 
samotnych rodziców oraz wzmacniającej 
się autonomii kobiet.  Sądzę, że przed rzą-
dami stoją wielkie wyzwanie, aby sytuację 
emerytów poprawić.

Przede wszystkim należałoby zahamo-
wać proces starzenia się społeczeństwa po-
przez pobudzenie przyrostu naturalnego. 
Na tym polu nasz rząd czyni wiele (zasto-
sował wiele instrumentów polityki proro-

dzinnej). Następnie należałoby intensyw-
nie myśleć nad obniżeniem bezrobocia, 
zwiększeniem aktywności zawodowej ko-
biet i starszych pracowników czy zwięk-
szeniem migracji, co w znacznym stopniu 
podniosłoby bazę składek na emeryturę, 
a także dalsze reformy rynku pracy , aby 
zwiększyć zatrudnienie. Rząd nad tym pra-
cuje, ale to jeszcze mało. 

Zabezpieczenia emerytalne powinny 
być w ciągłej uwadze rządzących dlatego, 
że zmieniają się potrzeby społeczne. Każ-
dy z poszczególnych krajów Unii Euro-
pejskiej ma odmienne warunki demogra-
ficzne, gospodarcze i społeczne. Ma swoje 
wytyczne, co do polityki emerytalnej, któ-
re określają stosowne środki i instrumenty. 
W wielu krajach w ostatnich latach prze-
prowadzono zasadnicze reformy emery-
talne. Jak już podkreślałam, każde państwo 
członkowskie UE  ma odmienny system 
emerytalny będący rezultatem rozwoju 
historycznego oraz samodzielnie kształtu-

je swoją politykę emerytalną. Ze względu 
jednak na to, że wszystkie państwa mają 
podobne problemy ze skutkami starze-
nia się społeczeństwa, przede wszystkim, 
przed rządami powinna stać konieczność 
reformowania polityki emerytalnej. Jest to 
konieczne w celu uniknięcia negatywnych 
konsekwencji dla stabilności finansowej 
i fiskalnej oraz rynku pracy państw człon-
kowskich.

Te kwestie winny być przedmiotem 
unijnej koordynacji. Liczę na to, że będą 
podjęte zintegrowane działania w zakresie 
polityki gospodarczej, finansowej, społecz-
nej, zatrudnienia i edukacji. Nie tylko na 
poziomie krajowym, ale także unijnym. 

Winniśmy łączyć się nie tylko geogra-
ficznie, ale również we wspólnym budo-
waniu, aby służyło to wielu pokoleniom. 
By starszy człowiek, senior czuł się bez-
piecznie, mógł spać spokojnie i troszczyć 
się właściwie o swoje zdrowie, musi mieć 
zapewniony  odpowiedni poziom emery-
tury. Wiele się już zmieniło w tym zakre-
sie. Nastąpiła szeroka wymiana informacji 
i doświadczeń między członkami UE. Po-
szczególne państwa współdziałają ze sobą, 
omawiają szczegóły postępowania. Ważne 
jest, aby powstała dobra nowa strategia, 
aby przebieg informacji był prawdziwy, 
służący interesom ludzi starszych. 

Dobrze jest, że możemy bez przeszkód 
podróżować po wielu krajach Europy. Jed-
nak z przykrością należy stwierdzić, że nie 
wszystkich seniorów stać na zwiedzanie 
innych krajów. Na to również ma wpływ 
wprowadzenie waluty euro. Dostrzegam, 
że znacznie zmniejszyła się liczba przy-
jeżdżających do nas emerytów z Niemiec. 
W dawnych latach, w takich miejscowo-
ściach jak Święta Lipka, Gietrzwałd czy 
Częstochowa bardzo często słychać było 
turystów – seniorów z Niemiec. Dziś jest 
to rzadkością. 

Aby jesień życia była okresem pogod-
nym, pięknym na pewno zależy to od stro-
ny materialnej, siły, możliwości, ale także od 
nas samych. Jeśli znajdziemy w sobie tyle 
siły i chęci do działania to na pewno spożyt-
kujemy je na wzniosłe cele. Zależy również 
od naszych relacji z drugim człowiekiem, 
od chęci przebywania z nim, niesienia mu 
pomocy, dzielenia się swoimi osiągnięcia-
mi, porażkami. Tak też jest ze mną. Aktyw-
nie uczestniczę w zajęciach Uniwersytetu 
Złotego Wieku (ćwiczenia zdrowotne, za-
jęcia kulturalne). Znajduję czas aby wysłu-
chać koncertu Filharmonii Kameralnej im. 
Witolda Lutosławskiego w Łomży, obej-
rzeć wystawę lub wernisaż w Galerii Sztuki 
Współczesnej, Muzeum Północno-Mazo-
wieckim czy Galerii N. Z radością obserwu-
je jak rosną moje wnuki, a nade wszystko 
zawsze mam czas dla swojego męża. Darzę 
go ciepłym słowem i uśmiechem. 

Nie smucę się tym, że czas mija, że to 
już jesień, że kończy się pobyt na tej pięk-
nej ziemi. Trzeba zachować nadzieję, z któ-
rą jest bardziej do twarzy. 

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA

Być może, można inaczej
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Dokument przybliża jeden z najważniejszych konflik-
tów końca XX wieku. Pierwszy odcinek opowiada o ir-
landzkiej historii, przybliża losy bohaterów, którzy stawili 
czoła najpotężniejszej armii kolonialnej na świecie.

24 kwietnia 1916 roku (Poniedziałek Wielkanocny) 
w Dublinie wybuchły bunty zorganizowane przez małe 
grupy uzbrojonych republikanów i nacjonalistów, które 
miały na celu wygnanie Brytyjczyków z Irlandii. To było 
Powstanie Wielkanocne, które dało początek Republice 
Irlandii i które stało się symbolem walki z brytyjską oku-
pacją.

Powstanie na dłuższą metę było zwycięstwem, choć 
jego przebieg był tragiczny i krwawy i zakończyło się 

całkowitą klęską, po której nastąpiła fala drakońskich 
represji. W ciągu sześciu dni walki zginęło 116 żołnierzy 
brytyjskich, 16 irlandzkich policjantów i 64 powstańców. 
Ale największe żniwo śmierć zebrała wśród cywilów. Zgi-
nęło 254 mieszkańców miasta, a 2000 zostało rannych. 
Pokonawszy powstańców, brytyjski rząd popełnił jednak 
ogromny błąd. W krótkim czasie straconych zostało 16 
przywódców powstania. Egzekucje te wywołały oburze-
nie nie tylko w Irlandii, ale też w Wielkiej Brytanii i USA. 
Rząd brytyjski zmienił kolejnym 75 powstańcom wyroki 
śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności, ale było już 
za późno. Mimo militarnej klęski powstańcy zwyciężyli 
propagandowo, zyskując sympatię milionów ludzi. 

Tytuł filmu nawiązuje do pieśni „Długa droga do Tip-
perary”, skomponowanej w 1912 roku przez Jacka Judge’a, 
brytyjskiego sprzedawcę ryb, twórcę piosenek i showma-
na. Pieśń była popularna wśród oddziałów irlandzkich 
i żołnierzy angielskojęzycznych na frontach I wojny świa-
towej. Zwrot „długa droga do Tipperary” zaczął w prze-
nośni oznaczać długą drogę do domu rodzinnego, do uko-
chanej, do celu, do kresu wojennych trudów i wyrzeczeń.

Irlandia – długa droga do pokoju
TVP Historia sobota 20.00 odc. 1/2

Irlandia – długa droga do pokoju

Wielkanocny zryw

18 czerwca 1917 rok, Irlandczycy witają uwolnionych na mocy 
amnestii uczestników Powstania Wielkanocnego. 

Żołnierze Irlandzkiej Armii Obywatelskiej na dachach Dublina przed 
Powstaniem Wielkanocnym w 1916 roku.

Kwiecień 1916 roku, Dublin. Brytyjscy żołnierze na barykadzie  
na Talbot Street.  

Kissinger

Człowiek 
wielkiej 
polityki

Henry Kissinger (właśc. Heinz Al-
fred Kissinger) w latach 1973-1977 peł-
nił funkcję Sekretarza Stanu USA. Jest 
to funkcja podobna do naszego ministra 
spraw zagranicznych. Doradca ds. bezpie-

czeństwa narodowego i sekretarz stanu 
podczas prezydentury Richarda Nixona 
oraz Geralda Forda. Za swoją działalność 
polityczną w Wietnamie, został uhono-
rowany pokojową nagrodą Nobla w roku 
1973. Jest jedną z najważniejszych postaci 
amerykańskiej sceny politycznej. 

To opowieść o kontrowersyjnym 
człowieku, który ukształtował powojen-
ną politykę zagraniczną Stanów Zjed-
noczonych. Film powstał na podstawie 
25 godzinnych unikatowych materiałów 
archiwalnych, w tym wywiadów, któ-
rych udzielił bohater filmu. Dzięki temu 

autorzy mogli pokazać prawdziwą twarz 
tego wszechstronnego człowieka. Doku-
ment nie tylko przybliża sylwetkę Kis-
singera (dziś ma 97 lat), pozwala także 
zrozumieć epokę zimnej wojny, sytuację 
Stanów Zjednoczonych i całego świata 
w tamtych czasach i obecnie.

Kissinger
TVP Historia sobota 22.30

Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania 
z byłym sekretarzem stanu USA Henry Kissingerem 

w Gabinecie Owalnym Białego Domu 10 maja 2017. 
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Polowanie na króliki

Wzdłuż płotu
Film opowiada autentyczną historię, 

której sędziwe już bohaterki żyły jeszcze 
w chwili kręcenia filmu. Za kanwę scena-
riusza posłużyła książka napisana przez 
Doris Pilkington Garimara, córkę jednej 
z nich, Molly Craig. 

Głęboko niehumanitarne prawo obo-
wiązywało w Australii od wczesnych lat 
XX w. aż do 1971 r. Aborygeni, rdzenni 
mieszkańcy tego kontynentu, zostali za-
mknięci w kontrolowanych przez państwo 
rezerwatach, gdzie dostarczano im żyw-
ność i podstawowe, niezbędne do życia 
produkty, ale w zamian ich mieszkańcy 
mieli ograniczone prawo poruszania się. 

Na opuszczenie rezerwatu musieli otrzy-
mać zgodę na piśmie. Władze miały możli-
wość odbierania rodzinom aborygeńskim 
dzieci ze związków mieszanych i wycho-
wywanie ich w specjalnych ośrodkach, 
w których starano się wykorzenić z nich 
poczucie tożsamości i pamięć o bliskich.

W małej osadzie w Jigalong, na skraju 
pustyni – niedaleko gigantycznego pło-
tu przecinającego z północy na południe 
australijski kontynent, który miał chronić 
przed królikami siedziby i pola białych 
osadników we wschodniej części kraju – 
mieszkają z matkami i babką trzy dziew-

czynki: 14-letnia Molly, jej 8-letnia siostra 
Daisy oraz ich 10-letnia kuzynka Gracie. 
Wszystkie trzy są pół krwi aborygenkami. 
Ich biali ojcowie pracowali przy budowie 
płotu, ale zakończywszy pracę odjechali 
w siną dal. 

Dziewczynki zostały odebrane mat-
kom i umieszczone w oddalonym o 2400 
kilometrów środku Moore River prowa-
dzonym przez zakonnice.

Film śledzi aborygeńskie dziewczyny 
idące przez dziewięć tygodni wzdłuż 2400 
kilometrowego australijskiego ogrodzenia 
zabezpieczającego przed królikami, aby 
powrócić do swojej społeczności w Jiga-
long. Są ścigane przez białe prawo i abory-
geńskich tropicieli. 

Polowanie na króliki
TVP Kultura sobota 20.00

Daisy Kadibil (po lewej) ze swoją siostrą Molly (po 
prawej) oraz aktorkami Laurą i Everlyn na premierze 

filmu w 2002 roku. Zdjęcie: Jackson Flindell.

Doris Pilkington Garimara, córka Molly Craig. 
Jej książka była podstawą scenariusza tego filmu.

Ostateczna rozgrywka

Stadion 
strachu

Trwa emocjonujący mecz piłkar-
ski. Trybuny wypełnione są rozen-
tuzjazmowanymi kibicami, a zawod-
nicy dają z siebie wszystko. Radosny 
sportowy nastrój przerywa wtargnię-
cie na stadion grupy uzbrojonych 
terrorystów. Bezwzględni napastnicy 
przejmują kontrolę nad obiektem 
i żądają sowitego okupu. 

Jednym z uczestników wydarze-
nia jest były żołnierz Michael Knox 
(Dave Bautista), który wybrał się na 
mecz z córką zmarłego brata, nasto-
letnią Danni (Lara Peake). 

Terroryści za wszelką cenę chcą 
odnaleźć swojego dawnego kompana 
Dimitrija (Pierce Brosnan), którego 
podejrzewają o zdradę i który znajdu-
je się na trybunach, gdzieś w tłumie 
uwięzionych 35 tysięcy widzów. Jeśli 
go nie znajdą, grożą wysadzeniem ca-
łego stadionu w powietrze. Terroryści 
nie zdają sobie jednak sprawy z tego, 
że na trybunach znajduje się świetnie 
wyszkolony były żołnierz, który po-
stanowi stawić im czoła. Sytuacja robi 
się gorąca, gdy terroryści biorą na 
zakładniczkę ukochaną siostrzenicę 
Michaela. Zdesperowany mężczyzna 
nie cofnie się przed niczym, aby po-
wstrzymać terrorystów i ocalić życie 
Danni.

Ostateczna rozgrywka 
TV Puls sobota 20.00

Czarownice z Eastwick

Facet życia
Eastwick na zabitej dechami prowincji. Trzy 

przyjaciółki – piękne kobiety w kwiecie wieku – 
pomyślały sobie, że dużo by oddały, gdyby poja-
wił się tu przystojny, a przynajmniej interesujący 
mężczyzna. Bo jest zbyt nudno i zwyczajnie. I już 
następnego dnia (a raczej nocy) w opuszczonej, 
stojącej na skraju miasteczka posiadłości pojawia 
się bogaty, i diabelnie (nomen omen) interesujący 
facet. Do urodziwych nie należy, ale ma w sobie to 
„coś”. Nie mija tydzień, a wszystkie trzy bohaterki 
zostają jego kochankami – razem i osobno. I w Ea-
stwick przestaje być nudno, a zaczyna być bardzo 
ciekawie, przynajmniej dla nich. Otrzeźwienie 
przychodzi w momencie, gdy w dziwny sposób 
umiera jedyna w miasteczku kobieta uważająca 
przybysza za wysłannika mocy piekielnych.

Film ze znakomitą obsadą. Przyjaciółki zagrały 
Cher, Michelle Pfeiffer i Susan Sarandon. A niezwy-
kle malowniczym przedstawicielem piekła na ziemi 
okazał się Jack Nicholson.

Pewnie nie wiesz...
Reżyser George Miller był lekceważony przez 

studio produkcyjne. Gdyby poprosił o pięćdziesięciu 
statystów, studio zapewniło ich tuzin. Gdyby popro-
sił o dwie kamery, dostarczyli jedną. Miller odmawiał 
rozpoczynania zdjęć, dopóki jego wymagania nie zo-
staną spełnione. Studio chciało zmienić reżysera, ale 
Jack Nicholson poparł Millera i zagroził odejściem 
z filmu.

Producent Jon Peters nagle wymyślił, że chce, aby 
w filmie wystąpili kosmici, mimo że nie miało to sensu 
w tej historii. Pojawił się na planie z aktorem w stroju 
kosmity i powiedział Millerowi, żeby umieścił go w ja-
kiejś scenie. Miller i Jack Nicholson opuścili plan, do-
póki Peters nie zrezygnował ze swojego pomysłu.

Czarownice z Eastwick
Stopklatka piątek 23.45

Wielki mur

Bestie atakują!
Na ekranie u boku gwiazd chińskiego kina m.in. Matt Damon i Wil-

lem Dafoe. 
Grupa wojowników z Europy przemierza Daleki Wschód w poszu-

kiwaniu sekretnej broni: prochu. Część z nich ginie jednak w potyczce 
z bandytami, część zaś zabijają tajemnicze stworzenia w jednej z jaskiń. 
Ocalali William i Tovar zostają więźniami ludzi generała Shao odpo-
wiedzialnego za obronę Wielkiego Muru. To jednak nie bandyci ani ko-
czownicze plemiona są zagrożeniem dla Chin. Są nim owe tajemnicze 
stworzenia, które przyczyniły się do rzezi białych wojowników. Wil-
liam i Tovar wykorzystując swe wojenne doświadczenia postanawiają 
wziąć udział w rozprawie armii Shao z zębatym niebezpieczeństwem.

„Wielki Mur” to rozrywka w czystej formie. Film akcji z elementami 
fantasy ma bawić i tylko bawić. Co zresztą udanie czyni. Są tu zdrady, 
jest egzotyka, miłość, jest oddział straceńców ratujących ludzkość, są 
nieprzeliczone hordy oślizłych stworów pragnących zagłady naszej 
rasy. Scenografowie i choreografowie wymyślają przeróżne atrakcje, 
kostiumy przyprawiają o oczopląs.

Pewnie nie wiesz...
Był to najdroższy chiński film w historii, z budżetem 135 milionów do-

larów (zarobił 335 milionów) i ze względu na ogromną liczbę zaangażo-
wanej ekipy, miał ponad 100 tłumaczy.

Do roli łucznika Matt Damon był szkolony na Węgrzech przez mistrza 
świata łucznika Lajosa Kassai, który uprawia i propaguje łucznictwo kon-
ne.

Twórcom filmu odmówiono pozwolenia na kręcenie filmu na rzeczywi-
stym Wielkim Murze, więc dodano go do filmu komputerowo.

Matt Damon i jego rodzina spędzili prawie pół roku w Chinach w cza-
sie kręcenia filmu.

Tęczowe góry w filmie są prawdziwe. Można je zobaczyć w Zhangye 
w północno-zachodnim regionie Chin. Powstały 24 mln lat temu. Zbudo-
wane są głównie z czerwonego piaskowca i rozmaitych minerałów, tworząc 
różnobarwne warstwy.

Wielki mur
TVN7 sobota 20.00, niedziela 17.50
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Smerfy

W Nowym Jorku
Opowieść o przygodach smerfów, sympatycznych niebieskich stworków, prześladowanych przez 

złego czarodzieja Gargamela. Uciekając przed nim, smerfy w magiczny sposób przenoszą się ze spokoj-
nej wioski do hałaśliwego i chaotycznego Nowego Jorku. Grupa niebieskich stworków musi nie tylko 
przetrwać na ulicach wielkiego miasta, ale też odnaleźć drogę do domu. Na domiar złego odwieczny 
wróg depcze im cały czas po piętach.

Smerfy 
Polsat piątek 20.00, niedziela 12.40

Potężne Kaczory 3

Wyzwanie
Trzecia część przygód ho-

kejowej drużyny „Potężne 
Kaczory”, której członko-
wie są dziś znanymi i ce-
nionymi sportowcami. 
Po kolejnych sukcesach 
Kaczory otrzymują 
sportowe stypendium 
w prestiżowym col-
lege'u Eden Hall. 
Niestety, trener 
Gordon Bombay 
nie może im towa-
rzyszyć. Jego pod-
opieczni muszą 
zaś zmierzyć się 
ze snobistycznymi 
graczami oficjal-
nej reprezentacji 
szkoły.

Kaczki i ich przeciwnicy biorą 
udział w serii zabawnych zdarzeń, któ-
re rozgrzewają ich przed decydującą 
bitwą na lodzie. W ekscytującym me-
czu Kaczki muszą udowodnić, dlacze-
go są nazywane „potężnymi”!  

Potężne Kaczory3
Super Polsat sobota 16.50

My Little Pony

Skradziona magia
Stadko dzielnych kucyków staje oko w oko ze swoim najwięk-

szym wrogiem. Złowrogi Król Burzy postanawia wykraść całą magię 
z ich rodzinnego królestwa Equestrii. By ją odzyskać, dzielni boha-
terowie wyruszą w pełną przygód podróż, podczas której zyskają 
nowych przyjaciół jak morskie kucyki czy dobroduszni piraci, prze-
żyją wiele emocjonujących i zabawnych perypetii i po raz kolejny 
udowodnią, że przyjaźń to magia!

My Little Pony
TV Puls2 sobota 18.00, niedziela 12.05

W 80 dni dookoła świata

Niecodzienny  
zakład

Ekscentryczny londyński wynalazca, Fileas Fogg, opanował 
umiejętność latania, wynalazł elektryczność, a nawet wrotki, lecz 
świat nauki gardzi nim, mając jedynie za nieszkodliwego wariata. 
Fogg marzy, żeby wreszcie ktoś wziął go na poważnie i przyjmu-
je od Lorda Kelvina, przewodniczącego Królewskiej Akademii 
Nauk, niecodzienny zakład, że zdoła w 80 dni objechać kulę 
ziemską. W wyprawie towarzyszą mu lokaj Passepartout, który 
naprawdę nazywa się Lau Xing, pochodzi z Chin i zna sztuki 
walki, oraz piękna Monique. Rozpoczyna się brawurowy wyścig 
z czasem.

W 80 dni dookoła świata
TV4 niedziela 14.05
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Smerfy

W Nowym Jorku
Opowieść o przygodach smerfów, sympatycznych niebieskich stworków, prześladowanych przez 

złego czarodzieja Gargamela. Uciekając przed nim, smerfy w magiczny sposób przenoszą się ze spokoj-
nej wioski do hałaśliwego i chaotycznego Nowego Jorku. Grupa niebieskich stworków musi nie tylko 
przetrwać na ulicach wielkiego miasta, ale też odnaleźć drogę do domu. Na domiar złego odwieczny 
wróg depcze im cały czas po piętach.

Smerfy 
Polsat piątek 20.00, niedziela 12.40

Potężne Kaczory 3

Wyzwanie
Trzecia część przygód ho-

kejowej drużyny „Potężne 
Kaczory”, której członko-
wie są dziś znanymi i ce-
nionymi sportowcami. 
Po kolejnych sukcesach 
Kaczory otrzymują 
sportowe stypendium 
w prestiżowym col-
lege'u Eden Hall. 
Niestety, trener 
Gordon Bombay 
nie może im towa-
rzyszyć. Jego pod-
opieczni muszą 
zaś zmierzyć się 
ze snobistycznymi 
graczami oficjal-
nej reprezentacji 
szkoły.

Kaczki i ich przeciwnicy biorą 
udział w serii zabawnych zdarzeń, któ-
re rozgrzewają ich przed decydującą 
bitwą na lodzie. W ekscytującym me-
czu Kaczki muszą udowodnić, dlacze-
go są nazywane „potężnymi”!  

Potężne Kaczory3
Super Polsat sobota 16.50

My Little Pony

Skradziona magia
Stadko dzielnych kucyków staje oko w oko ze swoim najwięk-

szym wrogiem. Złowrogi Król Burzy postanawia wykraść całą magię 
z ich rodzinnego królestwa Equestrii. By ją odzyskać, dzielni boha-
terowie wyruszą w pełną przygód podróż, podczas której zyskają 
nowych przyjaciół jak morskie kucyki czy dobroduszni piraci, prze-
żyją wiele emocjonujących i zabawnych perypetii i po raz kolejny 
udowodnią, że przyjaźń to magia!

My Little Pony
TV Puls2 sobota 18.00, niedziela 12.05

W 80 dni dookoła świata

Niecodzienny  
zakład

Ekscentryczny londyński wynalazca, Fileas Fogg, opanował 
umiejętność latania, wynalazł elektryczność, a nawet wrotki, lecz 
świat nauki gardzi nim, mając jedynie za nieszkodliwego wariata. 
Fogg marzy, żeby wreszcie ktoś wziął go na poważnie i przyjmu-
je od Lorda Kelvina, przewodniczącego Królewskiej Akademii 
Nauk, niecodzienny zakład, że zdoła w 80 dni objechać kulę 
ziemską. W wyprawie towarzyszą mu lokaj Passepartout, który 
naprawdę nazywa się Lau Xing, pochodzi z Chin i zna sztuki 
walki, oraz piękna Monique. Rozpoczyna się brawurowy wyścig 
z czasem.

W 80 dni dookoła świata
TV4 niedziela 14.05
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Święto Niepodległości od zawsze ko-
jarzone było z celebracją i pamięcią 
o tych, którzy walczyli o wolność dla 
Polaków, dla swojej ojczyzny. Nie ina-
czej było i teraz, choć w tym roku, ze 
względu na pandemią SARS-CoV-2, 
uroczystości zarówno w całej Polsce, 
jak i w Łomży były znacznie skrom-
niejsze.

Władze miasta na cze-
le z prezydentem Mariuszem 
Chrzanowski, starosta łomżyń-
ski Lech Marek Szabłowski, wi-
cemarszałek województwa pod-
laskiego Marek Olbryś czy radny 
sejmiku województwa podlaskie-
go Piotr Modzelewski złożyli pa-
miątkowe kwiaty i zapalali znicze 
w miejscach „symbolicznych” 
w Łomży, będących trwałymi 
znakami walki i ofiarności.

- 11 listopada to wyjątko-
wy dzień dla nas i naszego kraju, 
dla niepodległości państwa pol-
skiego. W tym roku upamiętnia-
my 102. rocznicę uzyskania wol-
ności. Co prawda, odbywa się 
to w szczególnych warunkach, 
z uwagi na epidemię koronawiru-
sa, ale mimo to jako władze wo-
jewództwa podlaskiego chcemy 
pamiętać o tym dniu, oddawać 
hołd bohaterom Ziemi Łomżyń-
skiej, którzy walczyli podczas 
I wojny światowej. Mam tu na 
myśli chociażby Leona Kaliwo-
dę, który zginął przy ul. Sienkie-
wicza w pierwszych godzinach  
niepodległej znów Polski. Ale 
chcemy mieć w pamięci również 
wszystkie ofiary tej straszliwej 
wojny i ludzi, którzy brali udział 
w walkach, bo dzięki nim mamy 
dzisiaj wolną ojczyznę. Cieszmy 
się tą wolnością, którą wywalczy-
li nasi przodkowie - mówi Ma-
rek Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego.

Jak podkreślił wicemarsza-
łek Marek Olbryś, samorząd 

województwa podlaskiego po-
przez swoją działalność aktywnie 
wspiera wszelkie inicjatywy, któ-
re mają przypominać o polskiej 
tradycji i historii.

- To jest wpisane w naszą isto-
tę, by wspierać polską tradycję. Je-
steśmy „udziałowcami” w niepod-
ległościowych obchodach i widać 
to w różnych w mediach. Chcemy 
pokazywać, że trzeba pamiętać 
o historii, bo naród, który o niej 
nie pamięta nie jest godny przy-
szłości. Chcemy uczestniczyć we 
wszelkich konkursach czy uro-
czystościach organizowanych 
w szkołach czy uczelniach. Te-
raz mamy trudną rzeczywistość, 
ale jest Internet, jak również inne 
środki przekazu, które można wy-
korzystać w kultywowaniu pamię-
ci – przyznaje wicemarszałek wo-
jewództwa podlaskiego. 

W Katedrze św. Michała Ar-
chanioła odprawiona została 
msza św. w intencji Ojczyzny, 
której przewodził biskup łom-

żyński, Janusz Stepnowski. Dusz-
pasterz diecezji łomżyńskiej 
w swojej homilii zaakcentował, 
że przez wiele lat Polska była na 
marginesie Europy. Spychana 
była na boczny tor. 

- Przez wiele lat byliśmy dla 
Europy narodem trędowatych. 
Narodem, który żył na margi-
nesie życia społecznego. Naro-
dem, który jako społeczeństwo 
nie miał żadnych praw. Mimo, 
iż mieliśmy własny język, kultu-
rę, i nie raz różne religie, ale by-
liśmy zjednoczeni jako jeden na-
ród. Jednak jako społeczeństwo 
nie istnieliśmy, bo inni nie dali 
nam tej przestrzeni do życia. By-
liśmy spychani na margines dla-
tego, że Polak, patriota nie miał 
praw do edukacji, kariery. Mógł 
pełnić tylko podrzędne role – 
mówił ordynariusz diecezji łom-
żyńskiej. 

W obecności pocztów sztan-
darowych przedstawiciele władz 
i mieszkańcy oddali hołd lu-

dziom, którzy 102 lata temu swo-
im heroizmem i poświęceniem 
odzyskali wolną i niepodległą 
Polskę. Chwile zadumy i refleksji 
towarzyszyły zebranym przed ta-
blicą pamiątkową Leona Kaliwo-
dy, przed tablicą marszałka Józefa 
Piłsudskiego, przed pomnikiem 
Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej czy 
przed tablicą upamiętniającą Ro-

mana Dmowskiego w Muzeum 
Przyrody w Drozdowie. Nastą-
piło również zapalenie zniczy na 
grobie Leona Kaliwody i mogi-
łach żołnierskich na cmentarzu 
przy ul. Kopernika.

W 1795 roku w wyniku trze-
ciego rozbioru, Polska utraciła 
swoją suwerenność, swoje grani-
ce i terytorium. W latach niewo-
li i ucisku dochodziło do zrywów 
niepodległościowych takich jak 
powstanie listopadowe w 1830 
roku czy powstanie styczniowe 
w 1863 roku, które jednak nie 
przynosiły upragnionej wolno-
ści. 

Dopiero po 123 latach, w wyni-
ku I wojny światowej i rewolucyj-
nych zmian w Europie Polska wró-
ciła na mapę świata. Warto również 
dodać, że chociażby powstanie 
wielkopolskie, toczące się na prze-
łomie 1918-1919 czy trzy powsta-
nia śląskie 1919-1921 ukształto-
wały niepodległy i suwerenny kraj, 
łącznie z jego granicami.

Samo święto niepodległo-
ści ustanowiono 23 kwietnia 

1937 roku lecz po dojściu wła-
dzy komunistów zniesione zo-
stało 22 lipca 1945 roku. Do 
polskiego kalendarza wróciło 
w okresie transformacji ustrojo-
wej w 1989 roku. I mimo że ten 
dzień wyglądał inaczej, to nadal 
musimy pamiętać, że nie stracił 
on nic ze swojej magii i niepo-
wtarzalności.

102. rocznica Odzyskania 
Niepodległości w Łomży



19

Dzieci z przedszkoli oraz szkół podsta-
wowych Łomży oraz powiatu łomżyń-
skiego swoimi pracami plastycznymi 
uczciły przypadająca 9 listopada 105. 
rocznicę urodzin Hanki Bielickiej, Ho-
norowej Obywatelki Miasta Łomży.

W XI Powiatowym Konkur-
sie Plastycznym „HANKA BIE-
LICKA W OCZACH DZIECI”, 
organizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 2 im. Władysła-
wa Broniewskiego w Łomży, na 
szczeblu placówek oświatowych 
wzięło udział 128. uczniów. 

Na etap powiatowy wpłynęło 
87 prac plastycznych we wszyst-
kich kategoriach. Komisja po 
wnikliwej analizie, biorąc pod 
uwagę walory artystyczne i este-
tyczne, nagrodziła i wyróżniła 30 
prac.

- Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu, a laure-
atom i wyróżnionym gratuluje-
my szczególnie gorąco. Cieszymy 
się bardzo, że z takim zaangażo-
waniem wzięliście udział w kon-
kursie i życzymy Wam dalszych 
sukcesów. Nauczycielom i in-
struktorom życzymy sukcesów 
na polu edukacji artystycznej.  
Mamy nadzieję, że spotkamy się 
ponownie w 2021 roku – mówią 
zgodnie organizatorzy konkursu: 
Jadwiga Sosnowska, Bożena Da-
nowska, Jacek Sokołowski – na-
uczyciele SP nr 2 w Łomży.

Wyniki konkursu

Zgodnie z dostarczonymi protoko-
łami zbiorczymi w eliminacjach kon-
kursu na szczeblu placówek oświa-
towych wzięło udział 128 uczniów. 
Na etap powiatowy wpłynęło 87 

prac plastycznych we wszystkich ka-
tegoriach.
KATEGORIA - PRZEDSZKOLA
Na konkurs wpłynęło 18 prac 
plastycznych.
KATEGORIA – KLASY I - III
Na konkurs wpłynęło 43 prace 
plastyczne.
KATEGORIA – KLASY IV - VI
Na konkurs wpłynęło 21 prac 
plastycznych.
KATEGORIA – KLASY VII - VIII
Na konkurs wpłynęło 5 prac 
plastycznych.

Komisja konkursowa po wnikliwej 
analizie prac, biorąc pod uwagę 
walory artystyczne i estetyczne, 
nagrodziła i wyróżniła 30 prac.

KATEGORIA - PRZEDSZKOLA
I miejsce - 4 
KLAUDIA MACIEJCZYK – PP nr 
9 w Łomży - OPIEKUN: Wioleta 
Konopka-Gutowska, Bożena 
Kozłowska
SZYMON BIENIEK – PP nr 9 w Łomży 
JULIA GAWKOWSKA – NP „Wesołe 
Słoneczko” w Łomży - OPIEKUN: 
Barbara Krajewska, Małgorzata 
Rokuszewska
MAJA GARDOCKA – Przedszkole 
w Zespole Szkół Samorządowych 
w Jedwabnem - OPIEKUN: Iwona 
Gardocka
II miejsce – 2
JAKUB RYDEL, NIKOLA PONICHTERA 
– Oddział Przedszkolny przy SP 
w Wygodzie - OPIEKUN: Anna 
Jackowska
III miejsce – 1
ALEKSANDRA ŚWIĘĆKOWSKA – PP 
nr 9 w Łomży - OPIEKUN: Wioleta 
Konopka-Gutowska, Katarzyna 
Sokołowska
Wyróżnienia – 3

OSKAR RÓŻYCKI – Oddział 
Przedszkolny przy SP w Wygodzie - 
OPIEKUN: Agnieszka Kombur
NATALIA FLORCZYK - Oddział 
Przedszkolny przy SP w Wygodzie - 
OPIEKUN: Magdalena Łada 
MAJA ROGIŃSKA – PP nr 14 
w Łomży – OPIEKUN: Alicja 
Zaniewska, Dorota Kozicka
RAZEM PRAC NAGRODZONYCH 
I WYRÓŻNIONYCH: 10

KATEGORIA – KLASY I - III
I miejsce – 2
WIKTORIA AKACKA, SANDRA 
JANCZEWSKA -  SP nr 2 w Łomży - 
OPIEKUN: Jadwiga Sosnowska
II miejsce - 2
JULIA SZUDRAWSKA, JULIA 
WAŁKUSKA – SP w Kupiskach - 
OPIEKUN: Dorota Wierzbowska
III miejsce - 2
STANISŁAW TARKOWSKI – SP nr 
1 w Łomży – OPIEKUN: Joanna 
Kossakowska
DOMINIK KOZŁOWSKI – SP 
w Pniewie - OPIEKUN: Patrycja 
Dąbrowska
Wyróżnienia - 7
DOMINIK PONICHTERA – SP 
w Wygodzie - OPIEKUN: Alicja 
Tomaszewska 
KAROLINA MODZELEWSKA – SP 
w Kupiskach 
KAROLINA POLIŃSKA – SP nr 5 
w Łomży – OPIEKUN: Agnieszka 
Grużewska
NATALIA SZUDRAWSKA – SP nr 
10 w Łomży – OPIEKUN: Dorota 
Wierzbowska
MARCEL KUPCZYK, KARINA 
KOPCZEWSKA – SP nr 2 w Łomży - 
OPIEKUN: Jadwiga Sosnowska
OLIWIER KOSIŃSKI - SP nr 2 
w Łomży - OPIEKUN: Wioleta 
Szudrawska
RAZEM PRAC NAGRODZONYCH 
I WYRÓŻNIONYCH: 13

KATEGORIA – KLASY IV - VI
I miejsce - 2
MAGDALENA DUCHNOWSKA, 
KHAVA DORSIGOVA – SP nr 2 
w Łomży - OPIEKUN: Bożena 
Danowska
II miejsce - 2
KAROLINA CHOJNOWSKA – SP 
w Jedwabnem - OPIEKUN: 
Katarzyna Sobuta
WIKTORIA OKUROWSKA – ZSS 
w Łomży - OPIEKUN: Agnieszka 
Szczech
III miejsce – 1
LAURA ROGOWSKA - SP nr 2 
w Łomży - OPIEKUN: Bożena 
Danowska

Wyróżnienia - 2
MIŁOSZ POKUTKO – SP w Wygodzie 
– OPIEKUN: Alicja Tomaszewska
MOHAMED BARRY - SP nr 2 
w Łomży 
RAZEM PRAC NAGRODZONYCH 
I WYRÓŻNIONYCH: 7

KATEGORIA – KLASY VII - VIII
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – nie przyznano
III miejsce - nie przyznano
Wyróżnienia – nie przyznano
RAZEM PRAC NAGRODZONYCH 
I WYRÓŻNIONYCH: 0

edukacja

„Szkoła do hymnu”. 449 szkół 
z woj. podlaskiego odśpiewało 

„Mazurka Dąbrowskiego”
Ponad 16 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz 134 placówki po-
lonijne wzięły udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godz. 11:11 
uczniowie i nauczyciele z całego kraju odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, łą-
cząc się ze sobą za pomocą różnych komunikatorów. Z województwa podlaskie-
go takich szkół było 449.

Już po raz kolejny uczniowie i nauczyciele mogli zaśpiewać „Ma-
zurka Dąbrowskiego”. Ministerstwo Edukacji Narodowej w ten spo-
sób chciało włączyć społeczności szkolne we wspólne świętowanie tej 
szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy.

Minister Edukacji i Nauki podkreślił, że w tym trudnym i nieco-
dziennym czasie potrzebne jest przypominanie o symbolach i tradycji 
narodowej.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tego-
roczna akcja „Szkoła do hymnu” miała nieco odmienny charakter. 
Uczniowie i nauczyciele śpiewali hymn przede wszystkim w sposób 
wirtualny, łącząc się ze sobą za pomocą różnych komunikatorów. Nie-
którzy uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej zaśpiewali wspólnie 
hymn narodowy jeszcze podczas tradycyjnych lekcji w szkołach.

Łącznie do akcji „Szkoła do hymnu” przyłączyło się w 2020 roku 
16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych mz całego kraju. 
W województwie podlaskim takich placówek było 449.

Do całej akcji przystąpiły również 134 placówki polonijne. To pol-
skie szkoły m.in.  z: Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Belgii, USA, 
Kanady, Australii, Ukrainy, Litwy i Białorusi.

Dzieci uczciły  
105. rocznicę urodzin 

Hanki Bielickiej 
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- Nie wszyscy rodzice będą 
mogli skorzystać z dodatkowe-
go zasiłku opiekuńczego od 9 
do 29 listopada br. Zasiłku nie 
otrzymają rodzice zatrudnie-
ni w podmiotach wykonują-
cych działalność leczniczą oraz 
realizujący zadania publiczne 
w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, ponieważ 
szkoła podstawowa ma obowią-
zek zapewnić opiekę dzieciom 
tych osób uczęszczającym do 
klas I-III - mówi Katarzyna Kru-
picka, rzecznik regionalny ZUS 
województwa podlaskiego. - 
Dodatkowego zasiłku opiekuń-
czego nie otrzymają również 
rodzice, którzy mimo otwar-
cia placówki, do której uczęsz-
cza dziecko sami zdecydują, że 
dziecko zostanie w domu. Za-

siłek ten nie przysługuje tak-
że, jeśli drugi z rodziców może 
zapewnić mu opiekę np. jest 
bezrobotny, korzysta z urlopu 
rodzicielskiego czy urlopu wy-
chowawczego – dodaje.

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
przysługuje

Dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy przeznaczony jest zarówno 
na opiekę nad dziećmi do ukoń-
czenia 8 lat, jak i nad starszymi 
dziećmi, jeśli mają odpowiednie 
orzeczenie o niepełnosprawno-
ści. Ubezpieczony rodzic może 
z niego skorzystać m.in. w przy-
padku zamknięcia z powodu CO-
VID-19 żłobka, klubu dziecięce-
go, przedszkola, szkoły lub innej 
placówki, do której uczęszcza 
dziecko, a także w przypadku, 
gdy ta placówka, nie jest w sta-

nie zapewnić opieki z powodu 
ograniczonego funkcjonowania 
w związku z epidemią. Chodzi 

np. o sytuację, gdy część dzieci 
uczy się zdalnie. 

Dodatkowy zasiłek przysłu-
guje także w przypadku braku 
możliwości sprawowania opieki 
przez nianię, z którą rodzic ma 
zawartą umowę uaktywniającą 
lub w przypadku braku możli-
wości sprawowania opieki przez 
opiekuna dziennego z powodu 
COVID-19.

Zasiłek mogą również otrzy-
mać ubezpieczeni rodzice 
i opiekunowie dorosłych osób 
niepełnosprawnych, którzy nie 
mogą uczęszczać do placów-
ki, bo jest zamknięta z powodu 
epidemii.  Zasiłek mogą rów-
nież otrzymać, gdy taka placów-
ka jest otwarta, ale nie może za-
pewnić opieki dorosłej osobie 
niepełnosprawnej, np. ze wzglę-
du na ograniczenie w liczbie 
podopiecznych.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy

- Aby otrzymać dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy, wystarczy 
złożyć u swojego płatnika skła-
dek, np. pracodawcy, zlecenio-
dawcy oświadczenie o sprawo-
waniu opieki nad dzieckiem. 
Oświadczenie to jest jedno-
cześnie wnioskiem o dodatko-
wy zasiłek opiekuńczy. Osoby 
prowadzące działalność poza-
rolniczą składają oświadcze-
nie w ZUS. Bez oświadczenia 
ZUS albo płatnik składek nie 
wypłaci zasiłku – dodaje rzecz-
niczka.

Dodatkowego zasiłku nie 
wlicza się do limitu 60 dni za-
siłku opiekuńczego w roku ka-
lendarzowym przyznawanego 
na tzw. ogólnych zasadach.

Lider Forum 2020 to konkurs skie-
rowany do przedstawicieli handlu 
detalicznego i hurtowego – Czytel-
ników magazynu Forum Mleczarskie 
Handel. Jego celem jest wyłonienie 
najlepszych artykułów mleczarskich 
oraz kształtowanie trendów rynko-
wych. Produkty Mlekpolu zdobyły aż 
7 nagród, co po raz kolejny potwier-
dza jego pozycję lidera w branży mle-
czarskiej. 

W ankiecie dołączonej do 
magazynu Forum Mleczarskie 
Handel, artykuły spożywcze 
były oceniane przez przedstawi-
cieli sektora handlowego, czyli 
przez supermarkety, delikatesy, 
hurtownie czy placówki cash&-
carry. Czytelnicy zwracali szcze-
gólną uwagę na innowacyjność 
produktu, atrakcyjność i wygodę 
opakowania, wielkość sprzeda-

ży i zadowolenie ze współpracy 
z producentem. 

W konkursie Lider Forum 
2020 Mlekpol zdobył nagrody 
w 7 kategoriach. Były to: 

- złoty medal za serek  homo-
genizowany  Rolmlecz waniliowy  
200 g w kategorii „Tradycyjny wi-
zerunek”, 

- złoty medal za Maślankę 
Mrągowską naturalną 1l w kate-
gorii „Kefiry i maślanki”, 

- złoty medal za masło Łacia-
te extra 200 g w kategorii „Tłusz-
cze”, 

- złoty medal za Łaciaty se-
rek śmietankowy naturalny 135 g 
w kategorii „Twarożki”. 

- srebrny medal za mleko Ła-
ciate świeże mikrofiltrowane, pa-
steryzowane 2% o pojemności 1 l 
w kategorii „Mleko”,

- srebrny medal za ser 

Mlekpol Jantar klin 200 g w kate-
gorii „Duma Serowara”.

- brązowy medal za serek to-
piony Włoski smak z pomido-
rami i ziołami 150 g w kategorii 
„Sery topione”. 

- Dokładamy wszelkich sta-
rań, by zapewniać konsumen-
tom dostęp do produktów mle-
czarskich najwyższej jakości. 
Nasze sery, masła czy śmietanki 
powstają ze świeżego, polskiego 
mleka, co gwarantuje ich natural-
ny, tradycyjny smak. Nie byłoby 
to możliwe bez zaangażowania 
rolników, dostawców, partnerów 
i pracowników naszej Spółdziel-
ni. Dzięki stałej, udanej współ-
pracy, Mlekpol sukcesywnie się 
rozwija i umacnia wysoką pozy-
cję w branży mleczarskiej. Cie-
szy fakt, że nasze produkty po raz 
kolejny zostały docenione. Tym 

razem przez przedstawicieli sek-
tora handlowego, którzy zwróci-
li uwagę na istotne, z ich punktu 
widzenia, wartości produktów 

oraz innowacyjne opakowania 
– komentuje Małgorzata Ce-
belińska, Dyrektor Handlu SM 
Mlekpol.

Mlekpol doceniony przez przedstawicieli handlu w konkursie Lider Forum 2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy  
w listopadzie nie dla każdego
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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

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

Choinki. Plantacja 1 km za Konarzycami przy 
wieży telefonicznej. Wszystkich zapraszamy 
z Rodzinami. Wybierzcie, zetniecie i ze swieżą 
choinką odjedziecie. Cena 40 zł od 1m do 3 
m. Tel. 608 412 919

NIERUCHOMOŚCI

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

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

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

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530

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

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

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: pokry-
cia dachowe, wy-
miana konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i 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

Drobne Usługi remontowo - budowlane, 
wykończeniówka. Tel. 518 738 538.

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.

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.brzesiakrtv.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.

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE,
ZESPOŁY MUZYCZNE

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

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

Zespół 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 ANTYCELU-
LITOWY (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.

Facet 57 lat bez nałogów, zobowiązań 
pozna samotną Panią do stałego zwiaz-
ku. Tel. 692 810 599

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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Kara dla 
pseudokibiców 

Podczas sierpniowego meczu pomię-
dzy drużynami ŁKS Łomża – Wigry II 
Suwałki S. A. doszło do starcia. Sta-
nowcza reakcja łomżyńskich policjan-
tów zapobiegła eskalacji konfliktu. 
Łomżyński Sąd ukarał pseudokibiców, 
którzy zachowywali się niezgodnie 
z prawem.

Łomżyńscy policjanci zmu-
szeni byli stanowczo reagować na 
chuligańskie zachowania, do któ-
rych doszło na sierpniowym me-
czu pomiędzy drużynami ŁKS 
Łomża – Wigry II Suwałki S. A. 
To właśnie dzięki natychmiasto-
wej reakcji funkcjonariuszy nie 
doszło do eskalacji konfliktu na 
stadionie. 

W wyniku chuligańskich za-
chowań do sądu zostało skierowa-
nych blisko 20 wniosków o uka-

ranie. Część z nich zakończyła się 
już prawomocnymi wyrokami. 

Takie zachowanie nie jest ak-
ceptowane przez osoby, które 
przychodzą na mecz, aby podzi-

wiać grę ulubionej drużyny. Po-
licjanci w sposób bezwzględny 
i stanowczy będą reagować na 
wszelkie zachowania niezgodne 
z prawem.

Policjanci odnaleźli 
zagubioną w lesie  

kobietę z niemowlęciem 
Łomżyńscy kryminalni odnaleźli zagubioną w lesie matkę i jej 
czteromiesięczną córeczkę. Kobieta jadąc przez las pomyliła 
drogę i straciła orientację w terenie. Już po godzinie od zgłosze-
nia policjanci odnaleźli 29 latkę z dzieckiem. Obydwie bezpiecz-
nie wróciły do domu.

We środę (11 listopada), tuż przed godziną 18:00, 
do dyżurnego łomżyńskiej Policji zadzwoniła zdener-
wowana kobieta z prośbą o pomoc. Z relacji zgłaszają-
cej wynikało, że pomyliła drogi i wjechała do lasu. Tam 
straciła orientację w terenie i zabłądziła. Sytuacja była 
na tyle poważna, że był już zmrok, a kobieta podróżo-
wała ze swoją czteromiesięczną córeczką. Policjanci na-
tychmiast rozpoczęli poszukiwania matki z dzieckiem. 
Dyżurny był w stałym telefonicznym kontakcie z ko-
bietą oraz z kryminalnymi, którzy w oparciu o współ-
rzędne nawigacji próbowali zlokalizować miejsce ich 
pobytu. Już po godzinie w lesie, w rejonie miejscowości 
Jurzec Szlachecki, policjanci odnaleźli samochód wraz 
z zaginionymi. Na szczęście 29 latce i jej córeczce nic się 
nie stało. Policjanci pomogli wyjechać kobiecie z lasu 
i dopilnowali, aby bezpiecznie wróciła z dzieckiem do 
domu.Weszli przez okno do jednego z jedno-

rodzinnych domów w gminie Piątni-
ca. W budynku tym, od jakiegoś czasu, 
nikt nie mieszkał. 

A mowa o mężczyznach, któ-
rzy spożywali tam alkohol, a na-
stępnie zasnęli. "Nieproszonych 
lokatorów" obudzili policjan-
ci, których o całej sytuacji poin-
formował jeden z mieszkańców 
gminy. Jak informuje Komenda 
Miejska Policji w Łomży, 31 i 41 
latek usłyszeli już zarzuty naru-
szenia miru domowego i znisz-

czenia mienia. Za te przestępstwa 
grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Kilka dni temu późnym wie-
czorem, dyżurny łomżyńskiej 
jednostki otrzymał informację, 
że w jednym z domów w gminie 
Piątnica, ktoś głośno się zacho-
wuje. Zgłaszający dodał, że nie 
powinno tam nikogo być, ponie-
waż budynek od dłuższego cza-
su jest niezamieszkały. Na miej-
scu, policjanci zastali dwóch 
mężczyzn śpiących w łóżkach. 

W trakcie rozmowy z 31 i 41 lat-
kiem funkcjonariusze wyczuli 
od nich alkohol. "Nieproszeni 
goście" tłumaczyli, że nie mieli, 
gdzie przenocować. Dodali, że 
pili tam alkohol, natomiast szy-
bę w oknie uszkodzili niechcą-
cy, wchodząc do budynku w po-
śpiechu. 

Podejrzani usłyszeli już za-
rzuty naruszenia miru domo-
wego i zniszczenia mienia. Za te 
przestępstwa grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

„Nieproszonych lokatorów” 
obudzili policjanci 

Nietrzeźwi 
kierowcy 

wyeliminowani 
w ruchu 

Policjanci wyeliminowali z ruchu dro-
gowego 7 nietrzeźwych kierowców. 
Jeden z nich spowodował kolizję, 
mając prawie 2 promile alkoholu 
w organizmie. Za prowadzenie po-
jazdu w stanie nietrzeźwości kodeks 
karny przewiduje karę do 2 lat pozba-
wienia wolności.

W miniony weekend, po-
licjanci z Komendy Miejskiej 
Policji w Łomży zatrzymali 7 
kierowców, którzy prowadzili sa-
mochody na "podwójnym gazie". 
Pierwszy z nich wpadł w ręce 
mundurowych w piątek (13 li-
stopada), około godziny 16:00, 
po tym jak spowodował kolizję 
z ciągnikiem rolniczym. Badanie 
alkomatem wykazało, że 58-latka 
miała blisko 2 promile alkoholu 
w organizmie. 

Kolejny nieodpowiedzialny 
kierowca, to 24-letni mieszkaniec 
gminy Jedwabne. Mężczyzna zo-

stał zatrzymany na jednej z łom-
żyńskich ulic, w sobotę (14 listo-
pada) po godzinie 23:00. Jak się 
okazało, miał ponad 2,6 promila 
alkoholu w organizmie. 

Kolejnym amatorem jazdy 
na ,,podwójnym gazie” okazał 
się 27-letni mieszkaniec powia-
tu łomżyńskiego. Ten kierował 
chevroletem, mając blisko 1,7 
promila alkoholu w organizmie. 
Także 40-latek, który pod osło-
ną nocy chciał przejechać przez 
Łomżę, został zatrzymany, ale 
tym razem przez czujnego kie-
rowcę innego pojazdu. Do oby-
watelskiego zatrzymania doszło 
na jednym z łomżyńskich rond. 
Badanie alkomatem, wykonane 
przez mundurowych wykazało 
ponad 2 promile alkoholu orga-
nizmie. 

Następny zatrzymany nie-
trzeźwy kierowca to, 64-latek, 
który w organizmie miał po-
nad 2,3 promila alkoholu. Wszy-
scy kierowcy, którzy posiadali 
uprawnienia do kierowania, na-
tychmiast stracili prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu 
w stanie nietrzeźwości kodeks 
karny przewiduje karę do 2 lat 
pozbawienia wolności.
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Poniedziałkowym spotkaniem re-
wanżowym rozegranym 9 listopada 
przeciw ekipie Ekosport Białystok 
dziewczęta z drużyny MOSiR Łom-
ża zakończyły rozgrywki ligowe C1 
trampkarz 2020/21. Ostatnie spotka-
nie sezonu to wysoka wygrana Łom-
żynianek. Wraz z końcowym gwizd-
kiem sędziego na tablicy wyników 
widniało 4:0, co pozwoliło drużynie 
prowadzonej przez duet trenerski 
Modzelewski, Nadolny, na sięgnięcie 
po kolejne trzy punkty.

Jak relacjonuje Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Łożmy, 
początek spotkania zapowiadał, 
że mecz będzie wyrównany. Jed-
nak wraz z mijającymi minutami 
coraz bardziej dostrzegalna była 
przewaga zespołu z Łomży. Bia-
łostoczanki mogły wyjść na pro-
wadzenie już w 3 minucie. Po 
dobrze rozegranym rzucie roż-
nym z linii bramkowej naszych 
dziewcząt piłkę wybiła Aleksan-
dra Bączek, tym samym ratując 
swój zespół przed potrzebą od-
rabiania wyniku. Odrobina pre-
sji zmobilizowała drużynę łom-
żynianek do podwojenia swoich 
wysiłków w ataku. Atak rywali 
przerwała Bączek, która błyska-
wicznie podaniem uruchomiła 
Oliwię Lubak, ta na pełnej pręd-
kości minęła zawodniczkę z Bia-
łegostoku i z chirurgiczną wręcz 

precyzją dograła piłkę między 
dwoma kolejnymi obrońcami 
i bramkarzem. W sytuacji sam na 
sam z bramką znalazła się Zabiel-
ska, która niefortunnie minęła się 
z piłką. Na posterunku była jed-
nak Zuzanna Kowalczyk, która 
z najbliższej odległości dała swo-
jej drużynie prowadzenie w 10 
minucie.

Po tej bramce oba zespoły 
starały się kreować akcje poprzez 
kontrowanie rywalek. 

- Przez 14 minut byliśmy 
świadkami gry skoncentrowa-
nej w środku pola. Jednak już 
w 24 minucie Łomżynianki mo-
gły cieszyć się z kolejnej bram-
ki. Po znakomitej walce o piłkę, 

Oliwia Lubak zagrała do znajdu-
jącej się na przedpolu Zuzanny 
Kowalczyk, która precyzyjnym 
strzałem „ściągnęła pajęczynę” 
z okienka, tym samym podwyż-
szając wynik na 2:0 – komentu-
je Zbyszek Dziekoński na stronie 
MOSiR w Łomży.

Trzecia bramka to wynik ład-
nej gry kombinacyjnej. Piłkę 
w środku pola przejęła Domini-
ka Bikowska i krótkim podaniem 
uruchomiła Marcelinę Zabielską. 
Ta zawodniczka z pierwszej piłki 
odegrała do skrzydłowej, która 
po zwodzie na małej przestrze-
ni oddała piłkę Wiktorii Konert. 
Konert po szybkim przeglądzie 
pola podała do Aleksandry Bą-

czek, która mimo znakomitej 
okazji strzeleckiej zdecydowała 
się na zwód i oddanie piłki z po-
wrotem do Wiktorii, która z du-
żym luzem podwyższyła wynik.

Koniec pierwszej połowy. 
Mimo wysokiego prowadzenia 
wypracowanego w pierwszej po-
łowie, Łomżynianki dalej wal-
czyły o bramki. Poprzeczkę obi-
jała Bączek, techniczny strzał 
Ciszewskiej blokowała bramkarz, 
a na drodze do hattricka Kowal-
czyk stanął słupek. Mimo to w 48 
minucie spotkania dziewczęta 

z drużyny MOSiR Łomża raz 
jeszcze skierowały piłkę do bram-
ki rywalek. W wyśmienicie grają-
cym tego wieczoru szyku obron-
nym kierowanym przez Gabrielę 
Rutkowską i Natalię Chrzanow-
ską, dobrą interwencją popisała 
się Milena Chrzanowska, która 
po przecięciu akcji rywali od razu 
odegrała do grającej na pozycji 
defensywnego pomocnika Alek-
sandry Bączek. Prostopadłe po-
danie do Lubak, płasko dograna 
piłka na jedenasty metr i hattric-
ka w tym spotkaniu skompleto-
wała Zuzanna Kowalczyk.

Skład: Aleksandra Wyrzy-
kowska, Milena Chrzanowska, 
Natalia Chrzanowska, Gabrie-
la Rutkowska, Wiktoria Konert, 
Zuzanna Kowalczyk,, Dominika 
Bikowska, Aleksnadra Bączek, 
Oliwia Lubak, Marcelina Zabiel-
ska, Dominika Ciszewska ( Julia 
Rupacz).

MOSiR Łomża dziękuje ry-
walom za sezon pełen emocji, 
a dziewczynom z Forty Piątnica 
i Włókniarz Białystok gratuluje 
awansu do dalszej fazy rozgry-
wek.
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Zapaśnik  
z PWSIiP

– Geneza tego sportu sięga czasów 
antycznej Grecji i ówczesnych igrzysk 
olimpijskich. Zapasy to sport walki, 
który polega na zmaganiach dwóch 

zawodników. W stylu klasycznym do-
puszczalne są chwyty tylko powyżej 
pasa, a w stylu wolnym można chwy-
tać przeciwnika także za nogi - w ABC 
zapasów wprowadza nas Kacper Łeb-
kowski, student Wychowania fizycz-
nego w PWSIiP oraz odnoszący sukce-
sy sportowe zawodnik UKS „Herkules” 
Łomża.

Kacper Łebkowski zapasy 
trenuje od dziecka. To pasja do 
której zaraził go tata. – Pochodzę 
z pedagogicznej rodziny, w której 
zawsze ważny był sport. Miałem 
pięcioletnią przerwę w trenin-
gach, ale postanowiłem powrócić 
na matę – komentuje zawodnik. 
Zapasy to sport walki wymagają-
cy samodyscypliny, kształtujący 
charakter. Zapaśnicy są wygim-
nastykowani, wytrzymali, mają 
świetne warunki fizyczne. – Po-
trafią walczyć na ringu i w życiu 
– mówi Kacper Łebkowski.

Jak przekazuje Państwo-
wa Wyższa Szkoła Informaty-
ki i Przedsiębiorczości w Łomży 
młody zawodnik największe suk-
cesy odnosi w stylu wolnym, któ-
ry jest bardzo kontaktowy, wyma-
ga sprawności i refleksu. Właśnie 
w tym stylu wywalczył w 2020 
roku dwa brązowe medale – w Aka-
demickich Mistrzostwach Polski 
w Warszawie oraz Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski, które odby-
ły się w Środzie Wielkopolskiej.

Niepokonane dziewczęta  
z UKS 4 Łomża

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Generała Władysława Andersa gra-
jące w UKS 4 Łomża znów górą. Mają na swoim koncie kolejne zwycięstwo w Ma-
zowieckiej Lidze U13.  Pokonały drużynę Kusy Łomianki 61:60.

- Do ostatniej minuty walka była naprawdę zacięta. W pierwszej 
kwarcie nasze dziewczyny wysunęły się na prowadzenie, ale w drugiej 
i trzeciej kwarcie to rywalki zdobyły więcej punktów. Nie daliśmy jed-
nak za wygraną, nadrobiliśmy straty i zwyciężyliśmy ten mecz  – ko-
mentuje trener Daniel Chojnowski.

UKS 4 Łomża ma za sobą cztery mecze w rundzie zasadniczej, 
wszystkie wygrane. W dalszym ciągu utrzymuje pierwsze miejsce 
w tabeli.

- Gratulujemy wszystkim zawodniczkom świetnych wyników i ży-
czymy dalszych sukcesów.  Cieszymy się, że Wasza ciężka i solidna 
praca daje tak świetne rezultaty – nie kryje radości prezes Marcin Pio-
trowski i cały zarząd UKS 4 Łomża.  - Dziękujemy sponsorom: Urząd 
Miasta Łomża, Mariusz Chrzanowski - Prezydent Miasta Łomży, An-
drzej Stypułkowski - Wiceprezydent Miasta Łomży, PEPEES S.A, Ka-
wiarnio-Restauracja Łomżanka Spółdzielnia Socjalna. Dziękujemy 
również Panu Dyrektorowi Arturowi Ciborowskiemu za udostępnie-
nie sali gimnastycznej, na której nasze zawodniczki mogą trenować 
oraz rozgrywać swoje mecze – dodaje zarząd UKS 4 Łomża.

Zakończenie sezonu 
2020/21 – Drużyna 

Dziewcząt MOSiR Łomża
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