
Poseł Lech Antoni Kołakowski 17 
listopada poinformował o swoim 
odejściu z Prawa i Sprawiedliwości. 
- Jest to bardzo trudna decyzja, ale 
została podjęta. Czynię to z wielkim 
bólem. Tym bardziej po tylu latach 
będąc działaczem Prawa i Sprawie-
dliwości, piątą kadencję posłem na 
Sejm, reprezentując Ziemię Łom-
żyńską – mówił poseł Lech Antoni 
Kołakowski. 

Jak przekonywał wówczas po-
seł Lech Antoni Kołakowski, klu-
czową przyczyną podjęcia takiej 
decyzji stała się nowelizacja usta-
wy o ochronie zwierząt, czyli tzw. 
piątka dla zwierząt.

- Nie godzę się z zapisami tej 
ustawy. Faktycznie jest to bubel 
prawny – mówił parlamentarzysta. 
- Ta ustawa była kroplą, która prze-
lała czarę. Wiele też złego działo 
się w strukturach Prawa i Sprawie-
dliwości. Mam tu na myśli walki 

frakcyjne, w szczególności w woje-
wództwie podlaskim. Nie były one 
jednak powodem mojej decyzji. Tę 
czarę goryczy przelał projekt no-
welizacji ustawy o ochronie zwie-
rząt, który jest zły i godzi w dobro 
polskiej wsi – komentował.

Jak przekonywał poseł Lech An-
toni Kołakowski od maja próbował 
osobiście porozmawiać o swoich 
wątpliwościach z wicepremierem, 

prezesem Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosławem Kaczyńskim. 

- Otoczenie prezesa Jarosła-
wa Kaczyńskiego blokowało moją 
osobę w nawiązaniu relacji i kon-
taktów. Natomiast działania preze-
sa sprzyjały mojej osobie i dobru 
Prawa i Sprawiedliwości – twierdził 
poseł Lech Antoni Kołakowski.

18 września 2020 roku par-
lamentarzysta został zawieszony 
przez prezesa PiS Jarosława Ka-
czyńskiego w prawach członka 
partii za złamanie dyscypliny klu-
bowej, głosując przeciwko noweli-
zacji ustawy o ochronie zwierząt. 
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Po blisko 30 latach możliwa będzie podróż ko-
leją na trasie Śniadowo – Łomża. PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za ponad 
3 mln zł na dokumentację projektową rewi-
talizacji i remontu odcinka Śniadowo-Łomża. 
Samo zadanie dofinansowane jest z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego. Projekt zwiększyć ma dostępność 
komunikacyjną mieszkańców, którzy zyskają 
dogodne połączenia pociągiem do Warszawy 
i Białegostoku.

Po wielu latach oczekiwania pociągi 
pasażerskie mają wrócić do Łomży. Do-
stęp do kolei dla wszystkich podróżnych 
z wygodnych, zmodernizowanych stacji 
– to podstawowe efekty planowanego re-
montu i rewitalizacji linii ze Śniadowa do 
Łomży. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
podpisały umowę za 3,3 mln zł na opra-
cowanie dokumentacji projektowej. Wy-
konawcą jest konsorcjum firm, którego 
liderem jest Biuro Realizacji Inwestycji 
Koltech Inwestor Sp. z o.o.

Trzeba pamiętać, że każda inwestycja, 
która pozwala na rozwój kolei w regio-
nach jest ważna ze względu na likwidację 

wykluczenia komunikacyjnego mieszkań-
ców. Zapewnienie warunków do powro-
tu kolei pasażerskiej do Łomży, po prawie 
30 latach, to kolejny krok do budowania 
w województwie podlaskim kolei bez-

piecznej, komfortowej i przewidywalnej.
- Przygotowanie dokumentacji, która 

zbliża do odbudowy połączenia kolejowe-
go ze Śniadowa do Łomży pokazuje, że dla 
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. waż-

ne są zarówno inwestycje na trasach mię-
dzynarodowych, jak i regionalnych. Kon-
sekwentnie zwiększamy dostępność kolei, 
co realnie poprawia warunki życia miesz-
kańców – stwierdza Ireneusz Merchel, 
prezes zarządu PKP Polskich Linii Kole-
jowych S.A. 

Projekt dofinansowany jest w ramach 
dotacji z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego, a ści-
ślej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

- Z pewnością remont linii ze Śniado-
wa do Łomży da impet do rozwoju dla tej 
części naszego województwa. Region łom-
żyński bardzo potrzebuje połączenia kole-
jowego. Dlatego mogę w imieniu zarządu 
województwa wyrazić zadowolenie, że zo-
stał uczyniony bardzo ważny krok na dro-
dze do realizacji inwestycji, która będzie fi-
nansowana ze środków unijnych w ramach 
nowego programu regionalnego- tłuma-
czy Artur Kosicki, marszałek wojewódz-
twa podlaskiego.

Wraca kolej pasażerska do Łomży.  
Umowa na dokumentację projektową podpisana

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 3

Wicemarszałek Marek Olbryś: zarząd województwa podlaskiego przeznaczył  3,3 mln złotych na 
dokumentację projektową rewitalizacji linii kolejowej Śniadowo - Łomża

Prawo i Sprawiedliwość bez posła 
Lecha Antoniego Kołakowskiego? 



Jak informuje łomżyński 
Magistrat nie na Starym Ryn-
ku, ze względu na trwającą 
tam rewitalizację, a w Parku 
Jana Pawła II – Papieża Piel-
grzyma umiejscowione zo-
staną w tym roku świąteczne 
iluminacje. Do misia Łomżat-

ka czy lokomotywy z wago-
nikami dołączy pięć nowych 
dekoracji.

Miasto za kwotę ponad 112 
tys. zł zakupiło w 3D renifera, 
wiewiórkę z orzechem, choinkę 

stożkową z motywem gałęzi, bra-
mę ze śnieżynką oraz fotoramę 
z czapką św. Mikołaja. Ze wzglę-
du na prace związane z rewitaliza-
cją Starego Rynku, ozdoby zosta-
ną umiejscowione w Parku Jana 

Pawła II – Papieża Pielgrzyma.
Iluminacje świetlne rozbły-

sną w Parku Jana Pawła II – Pa-
pieża Pielgrzyma 4 grudnia tuż 
przed Mikołajkami, w świątecz-
ne dekoracje przyozdobione 
zostaną także łomżyńskie ulice 
i skwery.
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Zaczęły się główne prace związane 
z remontem secesyjnej kamienicy 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej przy ulicy Dwornej 
w Łomży. Dzieło murarzy i konserwa-
torów obiektów zabytkowych zwień-
czyła stylowa brama wjazdowa pro-
wadząca na dziedziniec kamienicy. 
Jak przyznaje Andrzej Wszeborow-
ski, cieszący się w Łomży opinią 
wybitnego specjalisty w dziedzinie 
konserwacji zabytków, remonty ka-
mienic znajdujących się w centrum 
miasta, to zadanie równie wdzięcz-
ne co trudne.

- Brama, którą zamontowali-
śmy w budynku Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
przy ulicy Dwornej została wyko-
nana w moim zakładzie i zawiera 
elementy charakterystyczne dla 
stylu secesji. Przed II wojną świa-
tową Łomża słynęła z budynków 
secesyjnych. Niestety, do czasów 
współczesnych zachowało się ich 
już niewiele. Dlatego tak ważne 
jest przywracanie stylistyczne-
go  charakteru remontowanych 
budynków. Do secesji nawiązu-
je także balustrada balkonu. Bra-
mę wieńczy napis PSSE w Łom-
ży. Pozostaje jeszcze wykonanie 
elementów drobnej architek-
tury. Najtrudniejsze było jed-
nak wykonanie prac związanych 
z osuszeniem i wzmocnieniem 

fundamentów. Należało to zro-
bić, ponieważ dobudowaliśmy 
jeszcze jedną kondygnację. Od 
strony ulicy Dwornej w budynku 
zamontowana została drewniana 
stolarka okienna. Wszystko zgod-
nie ze sztuką budowlaną wyma-
ganą przy konserwacji obiektów 
zabytkowych - tłumaczy Andrzej 
Wszeborowski właściciel firmy 
budowlanej specjalizującej się 
w remontach obiektów zabytko-
wych.

Po remoncie siedziba sanepi-
du wypiękniała. Przybyło także 
powierzchni biurowej. 

- Dla mnie, mieszkańca Łom-
ży od urodzenia, ważne jest także 
to, że gruntownie odnowiony zo-
stał zabytkowy budynek - mówi 
dr Przemysław Gosk, Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Łomży. - Kamienica od daw-
na wymagała gruntownego re-
montu. Warto dodać, że przygo-
towania do remontu rozpoczęła 
jeszcze moja poprzedniczka pani 
Agnieszka Grzeszczuk. Za jej ka-
dencji powstały plany i projekty. 
Natomiast realizacja rozpoczęła 
się w czasie, kiedy zostałem po-
wiatowym inspektorem sanitar-
nym. Przy tej okazji chciałbym 
bardzo podziękować pani po-
seł Bernadecie Krynickiej, która 
wsparła moje starania o fundu-
sze na remont. Dzięki temu do-
szło drugie piętro. Tam powstaną 

nowe pracownie laboratoryjne 
i część administracyjna. W na-
szym budynku znajduje się także 
pracownia radiologiczna - dodaje 
dr Przemysław Gosk, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Łomży. 

Wyremontowana kamieni-
ca Sanepidu dodaje uroku ulicy 
Dwornej, przy której zachowa-
ło się kilka secesyjnych budyn-
ków. Po zakończeniu remontu 
nawierzchni jezdni i wykonaniu 
nowych chodników ulica Dwor-
na będzie, tak jak na początku 
XX wieku, jednym z głównych 
miejsc spacerowych Łomży.

Nowe świąteczne iluminacje

Secesja na Dwornej

Po remoncie siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży wypiękniała. 
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Odcinek Śniadowo-Łomża 
jest częścią linii kolejowej nr 49. 
Jego główne założenia to m.in. 
szybsze pociągi, mniejsze kosz-
ty eksploatacji, a także poprawa 
jakości usług kolejowych. Pod-
laskie władze zaznaczały rów-
nież, że dwuletnie działania za-
rządu województwa podlaskiego 
w końcu przyniosły efekty w po-
staci podpisania tej jakże istotnej 
umowy z perspektywy Łomży.

- Jako zarząd województwa 
podlaskiego przeznaczyliśmy 
znaczne środki na to przedsię-
wzięcie. Cały projekt technicz-
ny to 30 mln zł, więc ta realiza-
cja będzie naprawdę znacząca. 
Odbyliśmy wiele rozmów z PKP 
- PLK na temat przywrócenia ko-
lei pasażerskiej do Łomży. Wie-
my wszyscy, iż jest to głównie 
kolej gospodarcza, czyli do prze-
wozu towarów, ale właśnie linii 
pasażerskiej brakowało. Dlatego 
złożyliśmy akces do programów 
unijnych Kolej Plus. Otrzymali-
śmy właśnie radosną wiadomość, 
że linie: Śniadowo-Łomża, Śnia-
dowo-Łapy, ale i Śniadowo-War-
szawa będą zelektryfikowane, 
nowoczesne i przyjazne dla pa-

sażera. Dla mnie jest to wspa-
niała wiadomość, iż po wielu 
latach starań będzie przywróco-
na dostępność kolejowa Łom-
ży i Ziemi Łomżyńskiej  - mówi 
Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego.

Jak dodaje wicemarszałek 
województwa podlaskiego, bu-
dowa linii pasażerskiej na tra-
sie Śniadowo-Łomża pozwoli na 
zwiększenie oferty transportowej 
w subregionie łomżyńskim.

- Łomża wreszcie będzie mo-
gła funkcjonować w dwóch pu-
blicznych transportach, a więc 
kolejowym i drogowym. Nasz 
subregion zasłużył na to, by pa-
sażer z Łomży do Warszawy je-
chał godzinę, a do Białegostoku 
30 minut. Również prezes Pol-
skich Linii Kolejowych twierdzi, 
że właśnie takie prędkości będą 
osiągalne po modernizacji. Jeżeli 
będziemy szybko i krótko jeździć 
do stolicy kraju, to na pewno ta 
linia będzie mieć swoich zwolen-
ników. Ważne jest także, iż przy-
wróci to szybkość  w obrocie to-
warowym, a to jest istotne dla 
łomżyńskiego biznesu- wskazuje 
Marek Olbryś.

Wykonawca przygotuje do-
kumentację projektową, aktu-
alizację studium wykonalności 
oraz wniosek o dofinansowanie 
budowy ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na 
lata 2021-2027. Dokumentacja 
projektowa będzie gotowa w II 
kwartale 2023 roku, a  realizacja 
robót budowlanych planowana 
jest w nowej perspektywie finan-
sowej.

Zgodnie z założeniami pro-
jektu, na 17-kilometrowej trasie 
planowana jest budowa nowych 
torów i rozjazdów. Przewiduje się 
montaż komputerowych urzą-
dzeń sterowania ruchem kolejo-
wym, które zapewnią bezpieczny 
przejazd pociągów.

Ponadto przebudowana zo-
stanie stacja w Łomży. Z myślą 
o potrzebach mieszkańców za-
projektowany będzie specjalny 
tzw. multimodalny peron, ob-
sługujący połączenia kolejowe 
i autobusowe. Modernizacja 
pozwoli na zwiększenie prze-
pustowości linii, by mogło kur-
sować więcej pociągów z więk-
szą prędkością. Zakładana 

maksymalna prędkość pocią-
gów pasażerskich to 100 km/h, 
lecz analizowany będzie także 
wariant dla 120 km/h. Poziom 
bezpieczeństwa w ruchu kole-
jowym i drogowym zwiększy 
przebudowa przejazdów kole-
jowo-drogowych.

Realizacja inwestycji korzyst-
nie wpłynie na możliwość roz-
woju transportu towarowego, 
gdyż po nowych torach do Łom-
ży dojadą cięższe i dłuższe składy 
z ładunkami, a dokładnie do 600 
metrów.

Wykonawca dokumentacji 
rozważy również rozszerzony 
wariant inwestycji. Mianowicie 
przebudowę układu torowego na 
stacji w Śniadowie, w celu zapew-
nienia lepszych możliwości ru-
chu pociągów. 

Analizowana będzie bu-
dowa łącznicy kolejowej, któ-
ra skróci czas podróży, gdyż 
umożliwi bezpośredni przejazd 
pociągów z Łomży w kierunku 
Białegostoku, bez zmiany kie-
runku jazdy na stacji w Śnia-
dowie. Wykonawca przygotuje 
pełną dokumentację, niezbęd-
ną do rozpoczęcia robót.

Inwestycji planowana jest 
w ramach środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 
2021-2027. Wniosek na realiza-
cję robót na odcinku z Łomży do 
Śniadowa, a dalej także do Łap, 
złożył w sierpniu 2020 roku sa-
morząd województwa w ramach 
programu Uzupełniania Lokal-
nej i Regionalnej Infrastruktury 
Kolejowej – Kolej Plus do 2028 
roku. 

Natomiast Miasto Łomża zo-
stało wskazane w Uchwale Rady 
Ministrów nr 151/2019 w spra-
wie ustanowienia programu Uzu-
pełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej – Kolej 
Plus do 2028 roku, jako miejsco-
wość z populacją powyżej 10 tys. 
osób, która nie posiada dostępu 
do kolei pasażerskiej.

Towarowa stacja kolejo-
wa w Łomży została oddana do 
użytku w 1915 roku i od samego 
początku obsługiwała połączenia 
pasażerskie. W marcu 1993 roku 
nastąpiło zawieszenie takowych 
połączeń. Od tego momentu na 
stację przejeżdżają tylko pociągi 
towarowe. 

Wraca kolej pasażerska do Łomży.  
Umowa na dokumentację projektową podpisana

Przestał także pełnić funkcję peł-
nomocnika komitetu terenowe-
go partii w Łomży. 17 listopada 
postanowił opuścić szeregi Prawa 
i Sprawiedliwości.

Mimo wszystko w rozmowie 
z nami Lech Antoni Kołakowski 
podkreślał, iż PiS wiele zrobił dla 
Polaków, 

- Jeśli chodzi o nasze woje-
wództwo, to trzeba podziękować 
za działania w sferze infrastruk-
tury. Ale musimy również za-
uważyć kwestie związane z ogól-
nopolskim bezpieczeństwem 
czy porozumieniem ze Stanami 
Zjednoczonymi. Nasze społe-
czeństwo już od jakiegoś czasu 
stało się bardziej zorganizowane, 
a ludzie mają więcej środków do 
życia - wskazywał poseł. 

Nieoczekiwany zwrot akcji 
Jednak dzień po ogłoszeniu 

przez posła Lecha Antoniego Ko-
łakowskiego jego decyzji nastąpił 
nieoczekiwany zwrot akcji. Jaro-
sław Kaczyński spotkał się z łom-

żyńskim posłem. Wówczas padły 
słowa mogące postawić pod zna-
kiem zapytania decyzję o opusz-
czeniu przez parlamentarzystę 
struktur Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Bo choć poseł przed rozmo-
wą zapewniał, że nic się nie zmie-
niło, po spotkaniu mówił, że jego 
członkostwo w PiS jest kwestią 
otwartą.

Tuż po spotkaniu Krzysztof 
Sobolewski, szef Komitetu Wy-
konawczego PiS poinformo-
wał, iż postępowanie w sprawie 
naruszenia statutu partii przez 
Kołakowskiego i Jana Krzysz-
tofa Ardanowskiego (byłego 
ministra rolnictwa)  zostało 
umorzone. W związku z tym 
decyzja o ich zawieszeniu zo-
stała wygaszona, a prawa człon-
ków Prawa i Sprawiedliwości 
przywrócone.

Jak zapowiedział poseł Lech 
Antoni Kołakowski, to nie jedyna 
rozmowa z prezesem Jarosławem 
Kaczyńskim. Wkrótce ma dojść 
do kolejnego spotkania. 

- Nie zmieniłem swojej decy-
zji o odejściu z PiS. Zostało jed-
nak niewyjaśnionych wiele bole-
snych spraw, przede wszystkim 
związanych z moim okręgiem 
wyborczym. Czekam na kolejną 
rozmowę z Jarosławem Kaczyń-
skim – mówił 

Lech Antoni Kołakowski od 
1991 należał do Porozumienia 
Centrum (był prezesem zarzą-
du wojewódzkiego w Łomży), 
a następnie do Porozumienia 
Polskich Chrześcijańskich De-
mokratów (zasiadał w podlaskim 
zarządzie wojewódzkim tej par-
tii). W 2001 dołączył do Prawa 
i Sprawiedliwości.

Z listy PiS w wyborach par-
lamentarnych w 2001 roku bez 
powodzenia kandydował do Sej-
mu, a w wyborach w 2005 zo-
stał wybrany na posła V kaden-
cji w okręgu podlaskim. W 2006 
roku kandydował w wyborach na 
urząd prezydenta Łomży. Uzy-
skał 24,8% poparcia w 1. turze, 
w 2. przegrał z ubiegającym się 

o reelekcję Jerzym Brzezińskim. 
W wyborach w 2007 roku po 
raz drugi uzyskał mandat posel-
ski, otrzymując 10 457 głosów. 
W wyborach do Sejmu w 2011 
roku z powodzeniem ubiegał się 
o reelekcję, dostał 13 502 głosy. 
W 2015 roku po raz kolejny zo-
stał wybrany do Sejmu, otrzymu-

jąc 15 106 głosów. Został m.in. 
wiceprzewodniczącym Komisji 
do Spraw Unii Europejskiej. Po-
woływany na wiceprzewodniczą-
cego klubu parlamentarnego PiS.

W wyborach w roku 2019 po-
nownie utrzymał mandat na ko-
lejną kadencję, uzyskując 16 138 
głosów.

Prawo i Sprawiedliwość bez posła  
Lecha Antoniego Kołakowskiego? 

Łomża 6 września 2019



Ligawka to jeden z najstarszych instrumentów 
muzycznych w Polsce. Pierwotnie był to instru-
ment pasterski. O ligawce ksiądz Krzysztof Kluk, 
patron Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu pisał: 
"Ligawki w które pastuchy trąbią". Na począt-
ku XIX wieku możemy prześledzić, na Podlasiu 
i Mazowszu, związek gry na ligawce  z okresem 
adwentu. Ligawki były symbolem trąby archa-
nioła mającego zwiastować rychłe przyjście 
Zbawiciela. 

W 1976 roku ówczesny dyrektor Mu-
zeum Rolnictwa, Kazimierz Uszyński po-
stanowił podtrzymać ten zwyczaj i zorga-
nizował pierwszy konkurs gry na ligawce. 
Uczestnikami pierwszych konkursów byli 
mieszkańcy Ciechanowca i okolicznych 
wsi. Później dołączyli do nich Kurpie 
z okolic Łomży i Ostrowi Mazowieckiej. 
Do dzisiaj w wielu rodzinach kultywo-
wana jest ligawkowa tradycja. Wspomina 
o niej Marek Olbryś, wicemarszałek wo-
jewództwa podlaskiego. Bolesław Olbryś, 
ostatni lutnik kurpiowski, dziadek mar-
szałka Marka Olbrysia, miał niezwykły ta-
lent do stolarskiego rzemiosła.

- Mówiąc po naszemu, po kurpiow-

sku, dziadek wykonał ponad sto ligaw. 
Mogę powiedzieć,   że autorskie ligaw-
ki mojego dziadka były wykonywane 
z drewna wierzbowego. Składały się 
z dwóch "łupinek", które później były 
klejone. Były też moczone i profilowa-
ne. Wszystko po to, by nadać im kształt 
trąb. Dzięki temu można było wydo-
bywać z nich piękny dźwięk –tłumaczy 
Marek Olbryś. - Takie ligawy nosili też 
ze sobą pasterze, którzy oznajmiali go-
spodarzom, że idą na pastwisko i wzy-
wają do wyprowadzania krów. Był to też 
sygnał, że trzeba pasterzom  wrzucić coś 
do worka z jedzeniem. Oznajmiali, wy-
prowadźcie   krowy  i dajcie coś  do zje-
dzenia. Także w okresie Adwentu, kiedy 
nie było wolno używać dzwonów, ligaw-
ki wzywały do modlitwy na Anioł Pański. 
Te, które wykonywał mój dziadek zacho-
wały się w zbiorach prywatnych i muzeal-
nych. Jest też bogata bibliografia o moim 
dziadku. Pięknie się o nim pisze - mówi 
ze wzruszeniem Marek Olbryś.

Umiejętności wykonywania ligawek 
nie zaginęły. Mistrzem w tej dziedzinie 
i w grze na instrumencie, jest Andrzej 
Klejzerowicz z Ciechanowca. Ma na swo-
im koncie co najmniej dwadzieścia zwy-
cięskich udziałów w konkursach gry na in-
strumentach ludowych.

- Pierwszy mój kontakt z ligawką miał 
miejsce ponad 50 lat temu, kiedy  budow-
lańcy w czasie remontu naszego domu 
znaleźli na strychu starą ligawkę ojca. Od 
razu przekazałem ją do muzeum. Pierw-
sza, którą wykonałem została wydłuba-
na i związana drutem. Były w niej szpa-
ry. Zgodnie ze zwyczajem była moczona 
tak, aby mróz uszczelnił instrument. Były 
także ligawki klejone na smołę drzewną – 
wyjaśnia Andrzej Klejzerowicz z Ciecha-
nowca . - Gra na ligawce to nasza rodzin-
na tradycja, a bezpośrednio poznawałem 

ja od ojca. Niemniej jednak gry na tym 
instrumencie uczyłem się właściwie sam. 
Jeździłem po wsiach, gdzie umiejętności 
były przekazywane kolejnym pokoleniom. 
Często ligawkowe   melodie przetrwa-
ły dzięki temu że były śpiewane. W kilku 
przypadkach udało mi się znaleźć zapisy 
nutowe. W tym roku nie będzie konkursu 
w Ciechanowcu, ale my i tak zagramy na 
ligawkach w pierwszą niedzielę Adwentu. 
W kościołach w Ciechanowcu i w Winnej 
Poświętnej - zapewnia Andrzej Klejzero-
wicz.

Pandemia koronawirusa zachwiała cią-
głość wielu tradycji. Także tych w Ciecha-
nowcu. Z uwagi na sytuacje epidemiolo-
giczną organizowany od 40 lat konkurs Gry 
na Instrumentach Pasterskich imienia Kazi-
mierza Uszyńskiego w Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu w tym roku się nie odbędzie.

 - Żyjemy wspomnieniami z konkursów 
organizowanych w poprzednich latach, ale 
i z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku 
- mówi Dorota Łapiak, dyrektor Muzeum 
Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Cie-
chanowcu.
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1000 książek dla 
biblioteki w SP 4. 

Zagłosuj!
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Władysła-
wa Andersa jako jedyna szkoła z Łomży bierze 
udział w konkursie „1000 powodów by czytać…” 
organizowanym przez Empik.

Celem jest wygrana aż 1000 nowych 
książek do szkolnej biblioteki – tych wy-
marzonych i wybranych przez dzieci. Gło-
sowanie odbywa się przez aplikację mobil-
ną Empik.

Żeby zagłosować:
1. Należy pobrać aplikację mobilną na 

urządzenia z systemem iOS lub Android 
ze strony https://www.empik.com/app

2. Oddać głos na pracę konkursową 
z SP 4 w każdym dniu trwania głosowania.

Głosowanie trwa do 2 grudnia 2020 
roku. Zachęcamy do wsparcia Szkoły Pod-
stawowej nr 4 im. Generała Władysława 
Andersa w Łomży. Niech najmłodsi zyska-
ją 1000 powodów by czytać. 

Ligawki  
na Podlasiu  
i Mazowszu

Mistrzem w wykonywaniu ligawek i grze na tym instrumencie jest Andrzej Klejzerowicz z Ciechanowca 

Mówiąc po naszemu, po kurpiowsku dziadek Bolesław wykonał ponad sto ligaw, także te które 
trzymam -  powiedział Marek Olbryś wicemarszałek województwa podlaskiego w czasie spotkania 
w gościnnych progach Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie
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Poznaliśmy tegorocznych laureatów 
stypendiów Zarządu Województwa 
Podlaskiego za szczególne osiągnię-
cia w nauce. 22 uczniom, którzy 
osiągają najwyższe średnie ocen, 
zdobywają nagrody w olimpiadach, 
a także w konkursach wiedzy gratula-
cje przekazał Artur Kosicki, marszałek 
województwa podlaskiego. Ponadto 
każdy z nich otrzyma również 4 tys. zł. 

- W tym roku zarząd woje-
wództwa przyznał 22 osobom 
stypendia na łączną kwotę blisko 
90 tys. zł. Serdecznie gratuluję 
laureatom i cieszę się, że możemy 
was wspierać – mówi Artur Ko-
sicki.

Jednocześnie dodał, że satys-
fakcja z przyznanych nagród jest 
niepełna, bo w związku z panu-
jącą pandemią i obowiązujący-
mi ograniczeniami nie wszyscy 
uczniowie mogli spełnić wyma-
gane kryteria dotyczące udzia-
łu w konkursach i olimpiadach. 
Dlatego tegoroczna lista stypen-
dystów jest krótsza niż w latach 
ubiegłych.

Jak wyjaśniała Bożena Nie-
nałtowska, dyrektor Depar-
tamentu Edukacji, Turystyki 
i Sportu w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Pod-

laskiego (UMWP), o przyzna-
nie stypendium za rok szkolny 
2019/2020 mogli ubiegać się 
uczniowie z podlaskich szkół, 
którzy na koniec roku szkolne-

go uzyskali średnią ocen min. 
5,0. i zdobywali najwyższe noty 
w olimpiadach, konkursach 
i turniejach wiedzy na szcze-
blach: wojewódzkim, ogólno-

polskim i międzynarodowym. 
Z 93. wniosków stypendial-
nych, które wpłynęły do Urzędu 
Marszałkowskiego, 22. uczniów 
spełniło wymagane kryteria.

Jednym ze stypendystów jest 
Maciej Kuliś, tegoroczny absol-
went I liceum Ogólnokształcą-
cego im. Tadeusza Kościuszki 
w Łomży. Jak podkreślał, otrzy-
mane pieniądze to znakomite 
wsparcie nie tylko w edukacji, ale 
też w innych przedsięwzięciach. 

- Dla każdego z nas to sty-
pendium jest ogromną pomocą 
i inspiracją do dalszych działań. 
Myślę, że to są dobrze zainwe-
stowane pieniądze, w dobrą przy-
szłość nie tylko naszą, ale też ca-
łego społeczeństwa- tłumaczy 
laureat.

Kwota przyznanego stypen-
dium dla jednego stypendysty 
to 4 tys. zł. Stypendium obejmu-
je okres 10 miesięcy nauki w po-
przednim roku szkolnym i wy-
płacane jest jednorazowo.

Pierwszy eksponat pojawił się w jego 
zbiorze dokładnie 20 lat temu. To wła-
śnie wtedy, będąc na stażu w College 
Station w Teksasie (USA) przywiózł do 
Polski oryginalny kapelusz kowbojski. 
I tak się zaczęło. Dziś kolekcja liczy już 
ponad 100 niezwykłych egzemplarzy. 
A mowa o jednej z wielu pasji miesz-
kającego w Łomży, doskonale znane-
go społecznika, a także lekarza we-
terynarii Emiliana Kudyby, którą jest 
kolekcjonowanie czapek, kapeluszy 
i wszelkich innych nakryć głowy z róż-
nych zakątków świata. 

Jak przyznaje twórca zbio-
rów, początkowo  sam przywoził 
pojedyncze egzemplarze z roz-
licznych podróży, a od kilku lat 

w powiększaniu kolekcji poma-
gają mu rodzina i znajomi. 

- Przywożą czapki z odwie-
dzanych przez siebie egzotycz-
nych stron świata. To dzięki nim 
kolekcja szybko się rozrastała 
i objęła wszystkie kontynenty – 
mówi Emilian Kudyba. 

Do tej pory zebrał już ponad 
100 elementów garderoby do 
noszenia na głowie. W kolekcji 
Emiliana Kudyby znaleźć moż-
na sycylijską coppole, hiszpań-
skie sombrero, tradycyjny an-
dyjski kapelusz, czyli montere, 
stożkowy kapelusz nón lá z Azji 

Południowo-Wschodniej, ale tak-
że tradycyjny góralski kapelusz. 
Każdy eksponat kryje w sobie po-
dróżnicze wspomnienie i magię 
odwiedzanych miejsc na ziemi. 

- Pokazując mój zbiór pu-
blicznie staram się ukazać jego 
wielką różnorodność. Każ-
dy eksponat w mojej  kolekcji 
można dotknąć, przymierzyć. 
Dzięki temu mogę  podzie-
lić się swoją pasją, a to spra-
wia mi ogromną przyjemność. 
Największe powodzenie mają 
moje eksponaty podczas spo-
tkań rodzinnych i sąsiedzkich. 

To niecodzienne hobby fascy-
nuje i wzbudza powszechną ra-
dość u oglądających – przyzna-
je Emilian Kudyba. 

Z okazji 20-lecia kolek-
cji postanowił pokazać ją pu-
blicznie. Wernisaż  wystawy 
miał odbyć się  na początku 
maja bieżącego roku w Cen-
trum Aktywności Turystycz-
nej i Kulturalnej - "Domek 
Pastora" w  Łomży. Jednak sy-
tuacja epidemiologiczna zwią-
zana z pandemią korona wiru-
sa SARS-Cov 2 uniemożliwiła 
jej organizację.

Tytuł wystawy nie jest przy-
padkowy. Obecnie z pewno-
ścią wielowymiarowy. „Świat 
na głowie” to doskonałe okre-
ślenie sytuacji, z jaką przyszło 
nam zmagać się od marca tego 
roku. Wiele rzeczy, które jesz-
cze kilka miesięcy temu były 
czymś naturalnym, dziś zosta-
ły wywrócone do góry nogami. 
Jednak to ta druga interpreta-
cja jest zdecydowanie bardziej 
optymistyczna i fascynująca. Bo 
jak udowadnia Emilian Kudyba 
ubierając nakrycia głowy z jego 
kolekcji śmiało można stwier-
dzić, iż, w dosłownym tego sło-
wa znaczeniu, cały świat znaleźć 
się może właśnie na głowie.

Świat na głowie
Emilian Kudyba w berecie argentyńskich kowbojów /gaucho/ oraz gauchowskim poncho Właściciel kolekcji w oryginalnym kapeluszu meksykańskim

Marszałek nagrodził najzdolniejszych 
uczniów z regionu, w tym również z Łomży 
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Po analizie danych dotychczasowych 
zachorowań, rząd przedstawił kom-
pleksowy plan i założenia na nad-
chodzące 100 dni. Została podjęta 
decyzja o otwarciu sklepów i usług 
w galeriach handlowych, jednakże 
będą musiały one działać w zaostrzo-
nym reżimie sanitarnym. Ferie zimo-
we odbędą się w całym kraju w tym 
samym terminie, jednak uczniowie 
nie wyjadą na zimowiska.

Rządowy plan został omó-
wiony z gronem ekspertów. Nad 
nowymi rozwiązaniami dyskuto-
wano w ramach posiedzeń Rady 
Medycznej, Gospodarczego 
Sztabu Kryzysowego i Rządowe-
go Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego, a także z analitykami i le-
gislatorami Kancelarii Premiera 
i Rządowego Centrum Legislacji.

W ramach prac przygotowa-
no trzy projekty rozporządzeń 
w sprawie ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii. To trzy wa-
rianty obostrzeń, po które rząd 
będzie sięgał w zależności od roz-
woju sytuacji. Dotyczą one:

• tzw. etapu odpowiedzial-
ności (będzie obowiązywał od 
28.11. do 27.12),

• etapu stabilizacji, czyli po-
wrotu do podziału Polski na trzy 
nowe strefy – czerwoną, żółtą 
i zieloną (najwcześniej od 28.12 
– zależnie od sytuacji epidemicz-
nej),

• kwarantanny narodowej 
(która zostanie wprowadzo-
na w ostateczności, kiedy trze-
ba będzie natychmiast i radykal-
nie ograniczyć transmisję wirusa 
w społeczeństwie).

Etap odpowiedzialności 
– od 28 listopada do 27 grudnia

Utrzymująca się wysoka licz-
ba zachorowań na COVID-19 
nie pozwala na daleko idące zno-
szenie restrykcji i ograniczeń. Od 
28 listopada przywrócone zo-
staną możliwość funkcjonowa-
nia sklepów i usług w galeriach 
i parkach handlowych w ścisłym 
reżimie sanitarnym.

W sklepach i galeriach han-
dlowych będzie obowiązywał li-
mit osób – maksymalnie 1 os. 
na 15 m2. Trzeba pamiętać, że 
w przestrzeni publicznej jest 
obowiązek zasłaniać nos i usta. 

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia
Przerwa w nauce w całym 

kraju potrwa od 4 stycznia do 17 
stycznia 2021 r. i zastąpi dotych-
czasowe ferie zimowe. Tegorocz-
ny wypoczynek będzie się jed-
nak różnił od pozostałych. Dzieci 
i młodzież pozostaną w domach, 
ze względu na zakaz organizacji 
wyjazdów na ferie zimowe.

Na pomoc mogą liczyć rów-
nież przedsiębiorcy, którzy dzia-
łają w branży turystyki zimowej. 
Otrzymają oni rekompensaty, 
które pomogą złagodzić skutki 
kryzysu.

Pozostałe zasady i ograniczenia – etap 
odpowiedzialności

Przemieszczanie się
• dystans 1,5 m od innych 

osób;
• ograniczenia w przemiesz-

czaniu się dzieci i młodzieży po-
niżej 16. roku życia. Od ponie-
działku do piątku (w dni nauki 
szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą 
poruszać się jedynie z rodzicem 
lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina
Działalność zawieszona
Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób 
w transporcie publicznym:

• 50% liczby miejsc siedzą-
cych, albo

• 30% liczby wszystkich 
miejsc siedzących i stojących, 
przy jednoczesnym pozostawie-
niu w pojeździe co najmniej 50% 
miejsc siedzących niezajętych.
Kult religijny

• Ograniczenie liczby osób 
w kościołach - max. 1 os. na 15m2

• obowiązek zachowania od-
ległości min. 1,5 m od innych 
osób oraz zakrywania nosa i ust
Zgromadzenia i spotkania

• W zgromadzeniu może 
uczestniczyć max. 5 osób.

• Imprezy organizowa-
ne w domu - z udziałem max. 5 
osób. Limit ten nie dotyczy osób, 
które wspólnie mieszkają.

• Wesela, komunie, konso-
lacje, parki rozrywki, siłownie, 
kluby fitness, aquaparki zostają 
zawieszone. Targi i wydarzenia 
wyłącznie w formie online. Edu-
kacja dla uczniów wszystkich 

klas szkoły podstawowej i ponad-
podstawowej odbywa się w for-
mie zdalnej.
Sklepy i galerie handlowe
Ograniczona liczba klientów – 
max. 1 os./15m2
Godziny dla seniorów – od po-
niedziałku do piątku w g. 10:00 
– 12:00
W hotelach również zawieszona 
jest działalność, ale z wyjątkiem 
gości przebywających w podróży 
służbowej, sportowców oraz me-
dyków. Gastronomia odbywa się 
wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”. 
Salony fryzjerskie i kosmetyczne 
funkcjonują w reżimie sanitarnym 
– min. 1,5 m odległości między 
stanowiskami. Współzawodnictwo 
i wydarzenia sportowe odbywają 
się bez udziału publiczności.

Od 28.12 etap stabilizacji – za-
leżnie od sytuacji epidemicz-
nej możliwy stopniowy powrót 
do stref czerwonych, żółtych 
i zielonych

W momencie spadku liczby 
zachorowań, wrócimy do podzia-
łu na strefy: czerwoną – powiaty 
z najwyższą liczbą chorych, żółtą 
i zieloną – powiaty z najniższą licz-
bą chorych. Stopniowo będą także 
rozluźniane panujące restrykcje.

STREFA CZERWONA
Kiedy średnia dzienna liczba 

zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 
19 tys.

Musimy zachować dystans 
1,5 m od innych osób. Ogranicze-
nia w przemieszczaniu się dzieci 
i młodzieży poniżej 16 roku ży-
cia. Od poniedziałku do piątku 
w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać 
się jedynie z rodzicem.

Wydarzenia kulturalne i kina 
do 25 proc. miejsc zajętych przez 
publiczność - przy udostępnieniu 
co czwartego miejsca na widow-
ni, w rzędach naprzemiennie.

W komunikacji zbiorowej są 
ograniczenia liczby osób w trans-
porcie publicznym. 50 proc. licz-
by miejsc siedzących, albo 30 
proc. liczby wszystkich miejsc 
siedzących i stojących, przy 
jednoczesnym pozostawieniu 
w pojeździe co najmniej 50 proc. 
miejsc siedzących niezajętych.

Reszta obostrzeń w różnego 
rodzaju sferach funkcjonować 
będzie jak wymieniliśmy wyżej.

STREFA ŻÓŁTA
Kiedy średnia dzienna liczba 

zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 
9,4 tys.

Wydarzenia kulturalne i kina 
do 25 proc. miejsc zajętych przez 
publiczność przy udostępnieniu 
co czwartego miejsca na widow-
ni w rzędach naprzemiennie. Je-
śli chodzi o komunikację zbio-
rową to 50 proc. liczby miejsc 
siedzących, albo 30 proc. liczby 
wszystkich miejsc siedzących 
i stojących, przy jednoczesnym 
pozostawieniu w pojeździe co 
najmniej 50 proc. miejsc siedzą-
cych niezajętych.

Kult religijny; ograniczenie 
liczby osób w kościołach - max. 
1 os. na 7m2. W zgromadzeniu 
może uczestniczyć max. 25 osób, 
a odległość pomiędzy zgroma-
dzeniami nie może być mniejsza 
niż 100m.

Wesela, komunie i konsola-
cje odbywają się w ograniczeniu 
liczby gości – max. 50 osób. Targi 
i wydarzenia wyłącznie w formie 
online. Parki rozrywki to max. 
1os. na 7m2. Edukacja również 
odbywa się w sposób hybrydowy. 
Sklepy i galerie handlowe to max. 
1os. na 7m2.

Hotele, salony fryzjerskie 
i kosmetyczne działają bez ogra-
niczeń. Gastronomia będzie 
otwarta w godz. 6:00-21:00. Si-
łownie i kluby fitness – 1 os. na 
7m2, a quaparki – max. 50 proc. 
obłożenia. Współzawodnictwo 
i wydarzenia sportowe to 25 
proc. miejsc zajętych przez pu-
bliczność

STREFA ZIELONA
Kiedy średnia dzienna liczba 

zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 
3,8 tys.

Wydarzenia kulturalne i kina 
do 50 proc. miejsc zajętych przez 
publiczność. Ograniczenia liczby 
osób w transporcie publicznym 
wyglądają następująco. 100 proc. 
liczby miejsc siedzących, albo 50 
proc. liczby wszystkich miejsc 
siedzących i stojących.

Ograniczenie liczby osób 
w kościołach - max. 1 os. na 4m2. 
W zgromadzeniu może uczest-
niczyć max. 100 osób. Wesela, 

komunie i konsolacje również 
do 100 osób. W targach i wyda-
rzeniach oraz w parkach rozryw-
ki uczestniczyć może max. 1 os. 
na 4m2, a edukacja odbywa się 
w sposób hybrydowy.

Sklepy, galerie handlowe, 
hotele, gastronomia, salony fry-
zjerskie i kosmetyczne działają 
bez ograniczeń. Siłownie i kluby 
fitness – 1 os. na 7m2, aquapar-
ki – max. 50 proc. obłożenia, 
w spółzawodnictwo i wydarzenia 
sportowe do 50 proc. miejsc zaję-
tych przez publiczność.

Jeżeli chorowałeś na CO-
VID-19 i wyzdrowiałeś, osocze 
z twojej krwi może bardzo po-
móc innym pacjentom, którzy 
walczą z chorobą. Osocze może 
zostać pobrane od osób:

Rząd apeluje również do tzw. 
ozdrowieńców, by oddawali oso-
cze z krwi, gdyż może ono pomóc 
innym pacjentom, którzy walczą 
z korona wirusem. Osocze może 
zostać pobrane od osób w wieku 
18-65 lat, które przeszły chorobę, 
po wyzdrowieniu, gdzie minęło 
co najmniej 28 dni od ustąpienia 
objawów lub 18 dni od zakończe-
nia izolacji,

Jeśli oddajemy osocze i zosta-
jemy honorowym dawcą, może-
my tym samym dostać dwa dni 
wolne od pracy, ulgę za transport 
kolejowy i transport miejski oraz 
pakiet konsultacji medycznej – 
kardiologa, neurologia, pulmo-
nologa etc.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Jak wynika z raportu Podla-

skiego Urzędu Wojewódzkiego 
od 21 marca, do momentu wy-
dawania 586 numeru Tygodnika 
Narew w województwie podla-
skim zanotowano 23151 zacho-
rowań. 8211 osób pokonało za-
grożenie i uznawane są za tzw. 
ozdrowieńców. Liczba przebada-
nych próbek wynosi 156 421. Je-
śli chodzi o powiat łomżyński, od 
momentu wybuchu pandemii do 
23 listopada, odnotowano 2176 
zakażeń koronawirusem. 1049 
osób pokonało zagrożenie i uzna-
wane są za tzw. ozdrowieńców. 
Obecnie 1243 osoby z regionu 
poddawane są rygorowi izolacji. 
780 z nich to mieszkańcy Łom-
ży, natomiast 463, to mieszkańcy 
powiatu łomżyńskiego. Na dzień 
23listopada w Szpitalu Woje-
wódzkim im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży przeby-
wa 110 pacjentów zakażonych 
Covid-19. 12 z nich podłączo-
nych jest do respiratora. Nieste-
ty od ostatniego wydania Tygo-
dnika Narew wzrosła także liczba 
zgonów. W województwie podla-
skim odnotowano ich 387. 

Stan epidemii. 100 dni solidarności 



7zdrowie

- Kiedy pod koniec lutego 2020 roku udawałam 
się na wizytę kontrolną do gabinetu ginekolo-
gicznego, nie spodziewałam się, że usłyszę naj-
wspanialszą wiadomość  – to, że za 9 miesięcy 
(w listopadzie) zostanę Mamą. Była to dla mnie 
i mojej rodziny niezwykła chwila, której nie da 
się opisać słowami – przyznaje Daria Anna Wa-
silewska.

Radość przyszłej mamy oraz jej rodzi-
ny - niestety - nie trwała za długo. W po-
łowie marca bieżącego roku w Polsce po-
jawił się On - wirus COVID 19. Niestety 
nikt nie spodziewał się epidemii i tego, jak 
bardzo pokrzyżuje plany wielu osobom. 
Wraz z ogłoszeniem pandemii korona-
wirusa w naszym kraju pojawiły się obo-
strzenia. 

- Mnie najbardziej interesowały kwe-
stie dotyczące  w znacznym stopniu kobiet 
w ciąży – przyznaje wtedy jeszcze przyszła 
mama. - W szpitalach zakazano m.in poro-
dów rodzinnych, a każdy poród miał od-
bywać się z maseczką na twarzy rodzącej. 
Wprowadzono zakaz odwiedzin bliskich, 
kontaktu z kimkolwiek poza salą chorych, 
chodzenia po oddziale czy po szpitalu. 
Kontakt możliwy był tylko z personelem 
danego oddziału. W prywatnych gabine-
tach lekarskich zachowywano odpowied-
nie zasady. Pacjentki umawiane były co 
15-20 min, w poczekalni mogła przebywać 
tylko jedna pacjentka, która  to zobowią-
zana była od samego początku do zdezyn-
fekowania dłoni oraz nałożenia maseczki. 
Lekarz przyjmował w maseczce albo przy-
łbicy zachowując ustaloną odległość od 
pacjenta oraz zachowując wszelkie środ-
ki ostrożności. Wszystkie pomieszczenia 
oraz sprzęt wykorzystywany do badań 
były  na bieżąco odkażane – opisuje Daria. 

Jak przyznaje, trzymając na rękach już 
zdrową i piękną córeczkę, czas ten okazał 
się dla niej szczególnie trudny i niepoko-
jący. 

- Przekształcono Szpital Wojewódz-
ki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży w jednoimienny szpital zakaź-
ny, w którym  przebywali tylko i wyłącz-
nie pacjenci zarażeni wirusem COVID–19. 
Zamknięto oddział ginekologiczno – po-
łożniczy. Owa sytuacja stała się niezwykle 
problematyczna, gdyż łomżyński szpital 
usytuowany jest przy tej samej ulicy co mój 
dom. W mojej głowie pojawiły się wątpli-
wości i mnóstwo pytań... Gdzie będę mo-
gła urodzić swoje pierwsze dziecko? Czy 
podczas akcji porodowej zdążę na czas do 
szpitala, gdyż najbliższe placówki (mam tu 
na myśli Zambrów, Ostrołękę, Kolno) usy-
tuowane są powyżej 30 km od Łomży, a ko-
lejna placówka medyczna czy prywatna kli-
nika mieści się w Białymstoku (75 km od 
Łomży) – nie kryła wówczas trwogi Daria.

Czas oczekiwania

Daria wszystkie swoje wątpliwości na 
bieżąco konsultowała z lekarzem prowa-
dzącym. Wizyty kontrolne odbywały się 
sporadycznie w konkretnie uzasadnio-
nych przypadkach i według ustalonego 
harmonogramu prowadzenia ciąży.

- Mogę powiedzieć, że z jednej stro-
ny  idąc na wizytę kontrolną cieszyłam się, 
że zobaczę jak rozwija się moje dziecko, 
a z drugiej strony czułam strach, niepew-
ność związaną z sytuacją związaną z koro-

nowirusem i tym, że do daty porodu nie 
wiem. co może się zdarzyć czy będę miała 
gdzie urodzić, i jak to wszystko będzie wy-
glądało.  Dostęp do służby zdrowia stał się 
po prostu niemożliwy. Zmuszona byłam 
do korzystania z placówek prywatnych 
m.in. podczas wykonywania badań prena-
talnych czy zwykłych badań laboratoryj-
nych – przyznaje Daria. 

W czasie pandemii uczestniczyła rów-
nież w Szkole Rodzenia. Niestety dostęp 
do zajęć stacjonarnych i części praktycznej 
nie był w pełni możliwy. Zajęcia stacjonar-
ne organizowane były dla kilku osób z za-
chowaniem szczególnych środków ostroż-
ności i dystansu. Tatusiowie, niestety, nie 
mogli uczestniczyć w zajęciach stacjonar-
nych. Szkoła Rodzenia, do której chodziła 
łomżynianka wprowadziła również zajęcia 
w formie online, odbywające się w tym sa-
mym czasie co zajęcia stacjonarne. 

- Taka forma okazała się fajnym 
i pomocnym rozwiązaniem, gdyż kobie-
ty w ciąży dla których nie było już miej-
sca w zajęciach stacjonarnych, mogły na 
bieżąco uczestniczyć w zajęciach online. 
Również Tatusiowie mieli nieograniczony 
dostęp do filmików. W każdej chwili mogli 
pogłębić swoją wiedzę. Na swoim przykła-
dzie powiem, że mojego męża najbardziej 
zainteresował filmik i zajęcia dotyczące 
kąpania i pielęgnacji noworodka, gdyż jak 
to powiedziała pani położna to czas tylko 

i wyłącznie dla taty i dziecka – tłumaczy 
Daria, starając się znaleźć pozytywne stro-
ny tej wyjątkowo niełatwej sytuacji.

Cud narodzin w czasie pandemii 

Pomału zbliżał się już termin porodu. 
Daria razem z mężem podjęła decyzje, że 
ich dziecko przyjdzie na świat w Szpitalu 
Ogólnym w Kolnie. Sytuacja do czasu roz-
wiązania ciąży zmieniała się kilkukrotnie. 
Chodziło o możliwość uczestniczenia ojca 
podczas porodu. W przypadku Darii sta-
ło się to niemożliwe. Wszystko za sprawą 
wzrostu liczby osób zarażonych wirusem 
COVID-19.   

- Trudny moment dla naszej rodziny 
nastał wówczas, kiedy rozpoczęła się akcja 
porodowa. Mąż, zamiast być przy mnie, 
musiał zostawić mnie za drzwiami izby 
przyjęć i sam udać się do domu, który od-
dalony był ponad 35 kilometrów od szpi-
tala – przyznaje wciąż jeszcze z obawą, na 
myśl o tamtej chwili Daria. 

Do ostatniej chwili żyła nadzieją, że le-
karz prowadzący pozwoli na obecność jej 
męża przy porodzie. Niestety, z uwagi na 
wprowadzone przez rząd restrykcje było 
to niemożliwe. 

- Poczułam się bardzo samotna. Uświa-
domiłam sobie, że jestem zdana tylko i wy-
łącznie na siebie – wyjaśniała wówczas 
przyszła mama. 

Wiadomo, że dla młodej kobiety, która 
rodzi pierwszy raz sytuacja nie jest łatwa. 
Nie wie przecież czego się spodziewać, 
zastanawia się jak będzie wyglądał poród. 
W głowie pojawiają się setki, tysiące myśli. 

- Bałam się czy dam radę, czy będę 
miała siły wstać z łóżka, a najgorsze było 
to, czy od samego początku poradzę so-
bie w nowej roli.  Cały czas byłam podde-
nerwowana, a to nie wpływało dobrze na 
moje dziecko – wspomina Daria.  

Jej poród odbył się w trudnym czasie. 
Daria rodziła sama, z dala od bliskich, ale 
w obecności wykwalifikowanego persone-
lu medycznego. 

- Atmosfera była dobra, miałam po-
czucie bezpieczeństwa i mimo środków 
znieczulających byłam spokojna. Miałam 
wrażenie, że zarówno położne, jak i leka-
rze oraz cały personel Szpitala Ogólnego 
w Kolnie był nastawiony na to, aby nam 
rodzącym pomóc w tym czasie. Okazać 
wsparcie, którego nie mogłyśmy mieć z 
żadnej innej strony. W moim przypad-
ku wszystko przebiegło super. Poród był 
dosyć szybki. Spodziewałam się, że bę-
dzie gorzej. Jedyną rzeczą, która utrud-
niała mi sam przebieg porodu była ma-
seczka, którą obowiązkowo trzeba było 
mieć na twarzy. Chociaż w czasie trwa-
nia samej akcji porodowej nie zwracałam 
na to już uwagi. W pewnym momencie, 
w ferworze emocji, zapomniałam nawet 
o tym – relacjonuje cud narodzin w kol-
neńskim szpitalu Daria. 

W momencie przyjęcia do szpitala zro-
biono jej wywiad epidemiologiczny oraz 
testy na COVID-19. Jak przyznaje, w ra-
zie, gdyby było jakiekolwiek podejrzenie 
zakażenia szpital był na to przygotowany. 
Po porodzie na sali nie było  już koniecz-
ności ciągłego przebywania w maseczce. 
Należało zakładać ją tylko podczas obcho-
du lekarskiego lub gdy była pora posiłków. 
Dbano o czystość i dezynfekowano regu-
larnie sale.

- Urodziłam piękną i zdrową córecz-
kę. Dzięki komunikatorom i mediom 
społecznościowym w przeciągu godzi-
ny po porodzie mogłam wysłać pierwsze 
zdjęcia nowego członka naszej rodziny 
oraz zadzwonić do męża i bliskich, aby 
„na żywo” zobaczyli Amelkę. Mąż po raz 
pierwszy córkę zobaczył pięć dni po po-
rodzie w momencie wypisu ze szpitala. 
Od urodzenia dziecka kontakt był tylko 
telefoniczny i za pośrednictwem kamerki 
w komunikatorach – nie kryje wzrusze-
nia Daria. 

Jak przyznaje Daria Anna Wasilewska 
w czasie pandemii ciąża i poród nie jest ła-
twa, zwłaszcza gdy na świecie zjawić ma 
się pierwsze dziecko. 

- Obecnie bardzo wzrósł u rodzących 
lęk przed samym pobytem w szpitalu. Wy-
nika to przede wszystkim z braku świa-
domości, jak wygląda pobyt na oddziale 
porodowym w czasie pandemii. Kobiety 
boją się chaosu, braku zaopiekowania się, 
samotności i samego przebiegu porodu. 
Jednak, nawet w tak trudnych chwilach, 
warto pamiętać, że wszystkie te ogranicze-
nia mają służyć tylko jednemu – zdrowiu 
lekarzy, mamy i nowo narodzonego dziec-
ka – przekonuje Daria Anna Wasilewska, 
mama miesięcznej Amelki.

MARLENA SIOK, DARIA ANNA WASILEWSKA

Szczęście wyczekiwane  
w niepewności i trwodze 

Amelka, choć przyszła na świat w niełatwych czasach jest prawdziwym szczęściem rodziców  



U progu nowego roku 32-letnia Brid-
get Jones postanawia wziąć swoje sprawy 
w swoje ręce i zaczyna prowadzić intym-
ny dziennik. Ma wyrobione zdanie na 
temat mężczyzn, seksu, aerobiku, jedze-
nia i wszystkiego, czym żyje współczesna 
kobieta, a co najważniejsze – wali prawdę 
prosto z mostu i niczego nie owija w ba-
wełnę. 

Panna Bridget rekompensuje sobie 
brak jakichkolwiek zainteresowań dużą 
ilością alkoholu i obsesyjnym myśleniem 
o swojej nadwadze. Po kolejnych spędzo-
nych w pojedynkę świętach postanawia 
radykalnie zmienić swoje życie. Jednak to 
wszystko nie jest takie łatwe, gdy rodzina 
jest w rozsypce, wszyscy znajomi dookoła 
przypominają o starzeniu i tykaniu zegara 
biologicznego, a życie zawodowe też już 
kiedyś lepiej się układało. Do tego wszyst-
kiego Bridget staje się często pośmiewi-
skiem na różnych imprezach i spotkaniach 
z powodu swojej gamoniowatej natury 
i niewyparzonego języka.

Wyrzuca jednak wszystkie poradniki 
„Jak zdobyć mężczyznę” i postanawia, że 
od teraz będzie się wiązać tylko z porząd-
nymi facetami.

Właśnie wtedy wpada w oko swojemu 
szefowi, głównie za sprawą minispódnicz-
ki, którą z premedytacją nosi w pracy. Da-
niel Cleaver to uosobienie seksu i macho, 
który traktuje kobiety jak zabawki. To nie 
przeszkadza Bridget się z nim spotykać. 
Ich związek jednak nie trwa długo, gdyż 
okazuje się, że Daniel jest zaręczony z inną. 
Bridget efektownie rzuca pracę w wydaw-
nictwie i zatrudnia się w telewizji. Pra-
wie równocześnie w jej życiu pojawia się 
dawny kolega z dzieciństwa, nieśmiały 
sztywniak, pozorny nudziarz Mark Darcy, 
z którym chciałaby ją zeswatać matka. Po 
bliższym poznaniu okazuje się jednak, że 
Mark to czuły i inteligentny mężczyzna, 
którego podstawową zaletą jest to, że lubi 
Bridget taką jaką jest.

Równouprawnienie kobiety wywal-
czyły mniej więcej sto lat temu. Jednak 
szybko okazało się, że prawo do głosowa-
nia, nienoszenia staników, palenia papie-
rosów i noszenia fryzury na chłopczycę 
to dla zachłannych feministek za mało 
– pisze w recenzji telemagazynu.pl Piotr 
Radecki. 

„Dziennik Bridget Jones”, który po-
wstał na podstawie powieści pod tym sa-
mym tytułem autorstwa Helen Fielding, 

ze znakomitą Renée Zellweger w roli tytu-
łowej, to brutalnie rzecz ujmując, rozpacz-
liwe wołanie o faceta. O mocne, ukochane 
ramię, które ochroni, gdy trzeba, a kiedy 
indziej – przytuli. Bo, by czerpać przyjem-
ność z życia – w czym nie ma nic złego – 
to samodzielność i samostanowienie nie 
wystarczą. Ale jak trwoga – przed samot-
nością, starością – to do… faceta. I w sy-
tuacjach krytycznych panie nagle robią się 
„takie małe, takie słodkie i głupiutkie”.

Kiedy świat obiegła wiadomość, że 
rolę Brytyjki z krwi i kości powierzono 
Amerykance, wielbicielki panny Jones 
zadrżały. Do głównej roli wytypowano 
Renée Zellweger – Amerykankę 
z teksańskim akcentem, która 
choć kojarzyła się wszystkim 
z typową, miłą „dziewczyną 
z sąsiedztwa”, nie pasowała do 
wytworzonego w wyobraźni 
milionów czytelniczek obra-
zu biegnącej za szczęściem, 
śmiesznej, a zarazem bliskiej 
im Bridget – pisze w recenzji fil-
mwebu Ewelina Nasiadko. Panna 
Zellweger zadziwiła jednak wszyst-
kich – i swoich zwolenników i nawet 
najbardziej zagorzałe przeciwniczki. Nie 
dość, że poświęciła swoją świetną figurę 
i do roli przytyła prawie 10 kilo, pozbyła 
się amerykańskiego akcentu, przez pół 
roku pracowała w angielskim wydaw-
nictwie, to stała się prawdziwą Bridget – 
wypadła niezwykle naturalnie jako nieco 
niechlujna dziewczyna, która bardzo się 
stara, ale nie zawsze jej wychodzi. 

Zellweger jest po prostu świetna, po-
magają jej w tym niewątpliwie jej partne-
rzy – Hugh Grant i Colin Firth, grający 
dwóch najważniejszych facetów w życiu 
bohaterki. Hugh Grant to arogancki lecz 
zabójczo przystojny Daniel, przyciąga 
kobiety jak magnes. Nie miał problemów 
z tą rolą, w końcu zagrał w większości 
brytyjskich komedii romantycznych. 
Jest zadziwiająco dobry jako bóg seksu, 
facet, który potrafi podbudować poczu-
cie wartości Bridget, by następnego dnia 
złamać jej serce. Colin to Mark Darcy 
z krwi i kości – adwokat w nieodłącznym 
garniturku, bądź też, co gorsza, sweterku 
od mamy, na naszych oczach zamienia 
się, jak brzydkie kaczątko, z kąśliwego 
nudziarza w interesującego, namiętnego 
mężczyznę, na którego widok miękną pa-
niom nogi.

Pewnie 
nie wiesz...

Film zarobił w ki-
nach na świecie 282 
miliony dolarów, kosz-
tował 25 milionów.

Na planie Renée 
Zellweger paliła ziołowe 
papierosy.

Podczas jednej z au-
kcji sprzedano słynne majtki 
Bridget, na których podpisał 
się Hugh Grant. Osiągnęły one cenę 
2 tysięcy funtów!

Film doczekał się dwóch kontynuacji 
– Bridget Jones: W pogoni za rozumem 
(2004) i Bridget Jones 3 (2016).

Scena walki pomiędzy Hugh Grantem 
i Colinem Firthem nie nie była wcześniej 
ustawiana, to była improwizacja. 

Renée Zellweger, podobnie jak Bridget, 
miała 32 lata.

Przygotowując się do roli, Zellweger 
zatrudniła się w jednym z brytyjskich wy-

dawnictw. Nikt nie roz-
poznał w niej sławnej 
aktorki. Na swoim biur-

ku w biurze postawiła 
zdjęcie Jima Carreya 

(znanego aktora), z któ-
rym, wtedy miała romans. 

Pracownicy uznali to za 
dziwne, ale nigdy jej o tym nie 

wspominali, by jej nie sprawić 
przykrości. 

Jim oświadczył się Renee, jednak 
zaręczyny dość szybko zostały zerwane, 

w grudniu 2000 roku, po około roku znajo-
mości. W lipcu tego roku, a więc 20 lat póź-
niej, Jim Carrey w telewizyjnym wywiadzie 
powiedział, że Zellweger była jego ostatnią 
wielką miłością. „Ona była dla mnie wyjąt-
kowa, bardzo wyjątkowa. Jest urocza. Była 
miłością mojego życia”.

Dziennik Bridget Jones
TVN sobota 21.30

HALO TV NA WEEKEND 27–29.11

Zagubiona,  
spragniona miłości

Komedia z doborową obsadą i rewelacyjną grą aktorską, inteligentnym humorem,  
dużą dawką miłości i rewelacyjną ścieżką dźwiękową. 

Dziennik Bridget Jones

Tylko mnie kochaj
Metro piątek 22.10, niedziela 22.30

Komedia romantyczna. Współczesna Polska. 

Dwudziestokilkuletniemu właścicielowi firmy 

projektowej wpada w oko nowa pracownica. Tymczasem 

pewnego dnia do jego drzwi puka 7-letnia Michalina, 

twierdząca, że jest jego córką.

Prima aprilis
TV Puls2 piątek 23.00

Horror. Bogate rodzeństwo urządza przyjęcie, w trakcie 

którego chłopak zostaje wypchnięty z balkonu i ginie. Rok 

po zdarzeniu odpowiedzialni za wypadek nastolatkowie 

stają się celem psychopatycznego mordercy.

Olimp w ogniu
TV Puls sobota 22.50

Thriller. Terroryści przejmują kontrolę nad Białym 

Domem. Biorą prezydenta jako zakładnika. Były 

ochroniarz głowy państwa, który popadł w niełaskę, 

pozostaje ostatnią nadzieją na uratowanie prezydenta.

Lodołamacz
TV4 niedziela 13.45

Dramat. Historia oparta na faktach. Rok 1985. Do 

lodołamacza „Michaił Gromow” zbliża się ogromna góra 

lodowa. Nie ma drogi odwrotu. Jeden fałszywy ruch 

dowództwa i bryły lodu zmiażdżą statek.

Kapitan Ameryka:  

Wojna bohaterów

TV Puls niedziela 17.00

SF. Dzielna drużyna Avengers pod wodzą Kapitana 

Ameryki i Czarnej Wdowy wyrusza do Nigerii,  

by powstrzymać kryminalistę Brocka Rumlowa. 

Zaatakował on laboratorium chemiczne,  

by zdobyć wirusa.

wybierz  
coś  

dla siebie

Dobry rok

Uroki Prowansji
Brytyjski biznesmen dziedziczy po swoim wuj-

ku posiadłość i winnicę w Prowansji, gdzie spędził 
większość swojego dzieciństwa. Mężczyzna zaczyna 
na nowo odkrywać uroki tego miejsca i wyluzowane-
go stylu życia.

Ridley Scott, twórca spektakularnych widowisk 
jak „Gladiator”, „Helikopter w ogniu” tym razem 
próbuje zaczarować nas kameralną, pełną romanty-
zmu i humoru opowiastką zrealizowaną w Prowan-
sji. Trudno oczy oderwać od ekranu, choć wcale nie 
fabuła jest tu najbardziej wciągająca.

Maximilian Skinner (Russell Crowe), bezduszny 
i egoistyczny bankier z Londynu nie 
wyobraża sobie innego życia niż te, 
które prowadzi otoczony pięknymi 
kobietami, pochlebcami i wrogami. 
Max decyduje się sprzedać winnice 
wuja. Zostaje na tydzień w Prowan-
sji, by trochę odnowić dom i dzięki 
temu szybciej go sprzedać. Jednak 
w czasie tego tygodnia prócz powra-
cających sprzed lat wspomnień poja-
wiają się również ludzie, którzy pró-
bują mieć wpływ na decyzje Maxa. 

Pracownik wuja Francis Duflot (Didier Bourdon) 
utrudnia Maxowi przygotowania do sprzedaży, pięk-
na i trochę złośliwa Fanny Chenal (Marion Cotil-
lard) zawraca mu w głowie, a do tego wszystkiego 
pojawia się jeszcze nieślubna córka wuja, amerykan-
ka Christie Roberts (Abbie Cornish).

Pewnie nie wiesz...
Reżyser Ridley Scott mieszkał w Prowansji od 15 

lat, na wszystkie plany filmowe dojeżdżał nie dłużej niż 
osiem minut.

Grecy, 2600 lat temu, założyli w Prowansji 
pierwsze winnice. Były one rozwijane przez Rzy-
mian, a w okresie średniowiecza przez wspólnoty 
klasztorne. 

Max dowiaduje się, że tajemniczy 
i drogi Le Coin Perdu (Zapomniany Ką-
cik) został wyprodukowany z winorośli, 
których w tej okolicy nie można sadzić, je-
śli się chce, by pozostałe wino miało mar-
kę danego regionu. To tzw wina garażowe, 
teraz zwane butikowymi, które w tajemni-
cy produkowano w niewielkich ilościach 
i które osiągały bardzo wysokie ceny.

Dobry rok
Stopklatka sobota 15.45,  

niedziela 20.00

To właśnie miłość

Kalejdoskop 
uczuć

Niezapomniana, nieosiągalna, żałosna, ekscytu-
jąca, ekstatyczna, nieoczekiwana, niepożądana, nie-
wygodna, niezrównana, niewytłumaczalna, nieele-
gancka. Miłość jest wszędzie. A to między innymi:

Premier zakochujący się od pierwszego wejrze-
nia w jednej z pracownic swojego biura już w kil-
ka chwil po wejściu do siedziby przy 10 Downing 
Street. Pisarz uciekający na południe Francji, aby 
wyleczyć złamane serce i odnajdujący nad brzegiem 
jeziora nową miłość. Zamężna kobieta podejrzewa-
jąca, że jej mąż wymyka jej się z rąk. Młoda mężatka 
błędnie interpretująca dystans jaki ma w stosunku 
do niej najlepszy przyjaciel jej męża. Uczeń pragną-
cy zwrócić na siebie uwagę najbardziej nieosiągalnej 
dziewczyny w szkole. Owdowiały ojczym usiłujący 
nawiązać kontakt z synem, którego prawie nie zna. 
Szukająca miłości pracownica biura zauroczona swo-
im kolegą z pracy. Starzejący się gwiazdor rocka pra-
gnący na swój własny sposób, u zmierzchu kariery 
powrócić na scenę.

... trudno wszystko wymienić, jednak – co fanta-
styczne – nie można się w tym pogubić! Bo reżyser 
i scenarzysta Richard Curtis bardzo sprytnie prze-
plótł i połączył ze sobą liczne wątki, które potrafią 
nas i rozbawić i wzruszyć. Pomagają w tym gwiazdy: 
Bill Nighy, Colin Firth, Emma Thompson, Hugh 
Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Claudia Schif-
fer, Rowan Atkinson.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 247 milionów do-

larów, kosztował 40 milionów.
Claudia Schiffer za jednominutowy epizod dostała 

200 tys. dolarów.
Po zmontowaniu okazało się, że całość trwa 3,5 go-

dziny i 80 minut trzeba było wyciąć, więc postanowiono 
usunąć każdemu bohaterowi jedną scenę.

Prawdziwe drzwi do siedziby premiera na Downing 
Street nie mają dziurki na klucz i otwiera się je w prawo.

Otwierające film sceny powitań ludzi na lotnisku 
były kręcone ukrytą kamerą, która stała przez tydzień 
w hali przylotów na lotnisku Heathrow w Londynie. 

To właśnie miłość
TVN7 piątek 20.35
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U progu nowego roku 32-letnia Brid-
get Jones postanawia wziąć swoje sprawy 
w swoje ręce i zaczyna prowadzić intym-
ny dziennik. Ma wyrobione zdanie na 
temat mężczyzn, seksu, aerobiku, jedze-
nia i wszystkiego, czym żyje współczesna 
kobieta, a co najważniejsze – wali prawdę 
prosto z mostu i niczego nie owija w ba-
wełnę. 

Panna Bridget rekompensuje sobie 
brak jakichkolwiek zainteresowań dużą 
ilością alkoholu i obsesyjnym myśleniem 
o swojej nadwadze. Po kolejnych spędzo-
nych w pojedynkę świętach postanawia 
radykalnie zmienić swoje życie. Jednak to 
wszystko nie jest takie łatwe, gdy rodzina 
jest w rozsypce, wszyscy znajomi dookoła 
przypominają o starzeniu i tykaniu zegara 
biologicznego, a życie zawodowe też już 
kiedyś lepiej się układało. Do tego wszyst-
kiego Bridget staje się często pośmiewi-
skiem na różnych imprezach i spotkaniach 
z powodu swojej gamoniowatej natury 
i niewyparzonego języka.

Wyrzuca jednak wszystkie poradniki 
„Jak zdobyć mężczyznę” i postanawia, że 
od teraz będzie się wiązać tylko z porząd-
nymi facetami.

Właśnie wtedy wpada w oko swojemu 
szefowi, głównie za sprawą minispódnicz-
ki, którą z premedytacją nosi w pracy. Da-
niel Cleaver to uosobienie seksu i macho, 
który traktuje kobiety jak zabawki. To nie 
przeszkadza Bridget się z nim spotykać. 
Ich związek jednak nie trwa długo, gdyż 
okazuje się, że Daniel jest zaręczony z inną. 
Bridget efektownie rzuca pracę w wydaw-
nictwie i zatrudnia się w telewizji. Pra-
wie równocześnie w jej życiu pojawia się 
dawny kolega z dzieciństwa, nieśmiały 
sztywniak, pozorny nudziarz Mark Darcy, 
z którym chciałaby ją zeswatać matka. Po 
bliższym poznaniu okazuje się jednak, że 
Mark to czuły i inteligentny mężczyzna, 
którego podstawową zaletą jest to, że lubi 
Bridget taką jaką jest.

Równouprawnienie kobiety wywal-
czyły mniej więcej sto lat temu. Jednak 
szybko okazało się, że prawo do głosowa-
nia, nienoszenia staników, palenia papie-
rosów i noszenia fryzury na chłopczycę 
to dla zachłannych feministek za mało 
– pisze w recenzji telemagazynu.pl Piotr 
Radecki. 

„Dziennik Bridget Jones”, który po-
wstał na podstawie powieści pod tym sa-
mym tytułem autorstwa Helen Fielding, 

ze znakomitą Renée Zellweger w roli tytu-
łowej, to brutalnie rzecz ujmując, rozpacz-
liwe wołanie o faceta. O mocne, ukochane 
ramię, które ochroni, gdy trzeba, a kiedy 
indziej – przytuli. Bo, by czerpać przyjem-
ność z życia – w czym nie ma nic złego – 
to samodzielność i samostanowienie nie 
wystarczą. Ale jak trwoga – przed samot-
nością, starością – to do… faceta. I w sy-
tuacjach krytycznych panie nagle robią się 
„takie małe, takie słodkie i głupiutkie”.

Kiedy świat obiegła wiadomość, że 
rolę Brytyjki z krwi i kości powierzono 
Amerykance, wielbicielki panny Jones 
zadrżały. Do głównej roli wytypowano 
Renée Zellweger – Amerykankę 
z teksańskim akcentem, która 
choć kojarzyła się wszystkim 
z typową, miłą „dziewczyną 
z sąsiedztwa”, nie pasowała do 
wytworzonego w wyobraźni 
milionów czytelniczek obra-
zu biegnącej za szczęściem, 
śmiesznej, a zarazem bliskiej 
im Bridget – pisze w recenzji fil-
mwebu Ewelina Nasiadko. Panna 
Zellweger zadziwiła jednak wszyst-
kich – i swoich zwolenników i nawet 
najbardziej zagorzałe przeciwniczki. Nie 
dość, że poświęciła swoją świetną figurę 
i do roli przytyła prawie 10 kilo, pozbyła 
się amerykańskiego akcentu, przez pół 
roku pracowała w angielskim wydaw-
nictwie, to stała się prawdziwą Bridget – 
wypadła niezwykle naturalnie jako nieco 
niechlujna dziewczyna, która bardzo się 
stara, ale nie zawsze jej wychodzi. 

Zellweger jest po prostu świetna, po-
magają jej w tym niewątpliwie jej partne-
rzy – Hugh Grant i Colin Firth, grający 
dwóch najważniejszych facetów w życiu 
bohaterki. Hugh Grant to arogancki lecz 
zabójczo przystojny Daniel, przyciąga 
kobiety jak magnes. Nie miał problemów 
z tą rolą, w końcu zagrał w większości 
brytyjskich komedii romantycznych. 
Jest zadziwiająco dobry jako bóg seksu, 
facet, który potrafi podbudować poczu-
cie wartości Bridget, by następnego dnia 
złamać jej serce. Colin to Mark Darcy 
z krwi i kości – adwokat w nieodłącznym 
garniturku, bądź też, co gorsza, sweterku 
od mamy, na naszych oczach zamienia 
się, jak brzydkie kaczątko, z kąśliwego 
nudziarza w interesującego, namiętnego 
mężczyznę, na którego widok miękną pa-
niom nogi.

Pewnie 
nie wiesz...

Film zarobił w ki-
nach na świecie 282 
miliony dolarów, kosz-
tował 25 milionów.

Na planie Renée 
Zellweger paliła ziołowe 
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Podczas jednej z au-
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aktorki. Na swoim biur-
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zdjęcie Jima Carreya 

(znanego aktora), z któ-
rym, wtedy miała romans. 
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wspominali, by jej nie sprawić 
przykrości. 

Jim oświadczył się Renee, jednak 
zaręczyny dość szybko zostały zerwane, 

w grudniu 2000 roku, po około roku znajo-
mości. W lipcu tego roku, a więc 20 lat póź-
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powiedział, że Zellweger była jego ostatnią 
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miłością mojego życia”.
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Film zarobił w kinach na świecie 247 milionów do-

larów, kosztował 40 milionów.
Claudia Schiffer za jednominutowy epizod dostała 

200 tys. dolarów.
Po zmontowaniu okazało się, że całość trwa 3,5 go-

dziny i 80 minut trzeba było wyciąć, więc postanowiono 
usunąć każdemu bohaterowi jedną scenę.

Prawdziwe drzwi do siedziby premiera na Downing 
Street nie mają dziurki na klucz i otwiera się je w prawo.

Otwierające film sceny powitań ludzi na lotnisku 
były kręcone ukrytą kamerą, która stała przez tydzień 
w hali przylotów na lotnisku Heathrow w Londynie. 

To właśnie miłość
TVN7 piątek 20.35
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Mściciel

Nikt 
się nie 
obroni
Moretti wychodzi na wolność po pię-

ciu latach spędzonych w więzieniu. Męż-
czyzna był podejrzany o zabicie oficera 
policji, Franka Castle'a, i jego rodziny. Po-
czątkowo gangster lekceważy informacje 
o tajemniczym mścicielu, który zlikwido-
wał 125 osób z podległej mu organizacji 
przestępczej. 

Od czasu śmierci żony oraz dwojga 
dzieci, którzy zginęli w zamachu przygo-
towanym przez mafię, policjant Frank Ca-
stle (Dolph Lundgren) samotnie walczy 
z przedstawicielami przestępczego świata 
i wymierza im sprawiedliwość. Zwierzch-
nicy i koledzy z pracy są przekonani, że 
Frank zginął w wybuchu razem z rodziną. 
On natomiast ukrywa się w kanałach ście-

kowych miasta. Uzbrojony w najnowocze-
śniejszą broń, dokonuje aktów zemsty. Jest 
przygotowany nawet na największe ryzy-
ko. A przede wszystkim, wcale nie boi się 
śmierci. 

Jego nielegalne akcje, powodują, że 
staje się celem polowania prowadzonego 
zarówno przez policję, jak i bezwzględne-
go szefa mafii.

Filmowa adaptacja „Punishera”, kulto-
wego komiksu amerykańskiego. 

Pewnie nie wiesz...
Dolph Lundgren sam wykonał więk-

szość popisów kaskaderskich w tym filmie.
Aktorzy improwizowali podczas kręce-

nia scen walki, żeby nadać im większy re-
alizm.

W scenie tortur pani Tanaka pyta Pu-
nishera, kto go przysłał, na co ten odpowia-
da, że Batman. Tej kwestii nie było w scena-
riuszu, Dolph Lundgren ją zaimprowizował.

Dolph Lundgren bardzo mało spał 
w czasie kręcenia zdjęć, aby uzyskać zmę-
czony wygląd Franka Castle'a.

Mściciel
Super Polsat 
sobota 20.05

Sicario

Meksykańskie 
porachunki

Trzymająca w napięciu do ostat-
niej sceny opowieść o grupie specjal-
nej rozpracowującej meksykański 
kartel narkotykowy. Główną boha-
terką jest młoda agentka Kate Macer 
(Emily Blunt), która nie zawaha się 
podjąć niebezpieczną walkę z bez-
względnymi mafiosami. 

Kate ma wziąć udział w ściśle 
tajnej operacji CIA mającej na celu 
pojmanie samego szefa kartelu. Ak-
cją dowodzi Matt Graver ( Josh Bro-
lin), stopniowo wprowadzający ją 
w szczegóły operacji. Młoda agentka 
poznaje najbardziej mroczne tajem-
nice przestępczego świata, gdzie nie 
ma żadnych zasad i reguł. Zostaje wystawiona na ciężką próbę za sprawą za-
gadkowego konsultanta meksykańskiego pochodzenia, współpracownika CIA 
(Benicio del Toro).

Grupa operacyjna, w skład której wchodzą żołnierze elitarnej amerykań-
skiej formacji Delta Force, służby agencji federalnej oraz agenci CIA, wyrusza 
do Meksyku. 

Pewnie nie wiesz...
„Sicario” oznacza w języku hiszpańskim „zabójca” lub „bandyta”, po włosku 

oznacza „płatnego zabójcę”. Pochodzi od łacińskiego słowa „sicarius”, oznaczają-
cego „sztylet”.

Emily Blunt rozpoczęła zdjęcia cztery miesiące po tym, jak urodziła córkę Ha-
zel.

Blunt była tak chora z powodu zatrucia pokarmowego podczas kręcenia 
w Meksyku, że między ujęciami otrzymywała kroplówki.

Do nakręcenia strzelaniny na przejściu granicznym Juarez, wybudowano jego 
pełnowymiarową replikę, bo nie można było na kilka dni zamknąć granicy.

Kiedy drużyna wchodzi do tunelu, Emily Blunt uderza głową w sklepienie. Nie 
było tego w scenariuszu, ale zostawiono scenę, by nadać jej autentyczność.

Sicario
TVP Kultura piątek 21.15

Nocny pościg

Uratować 
syna

Jimmy Conlon (Liam Neeson), 
niegdyś znany jako Gravedigger (Gra-
barz), jest po pięćdziesiątce i sukcesy 
ma już za sobą. Kiedyś był budzącym 
postrach płatnym zabójcą na usłu-
gach mafiosa Maguire’a (Ed Har-
ris), teraz budzi co najwyżej śmiech 
i politowanie: żyje samotnie, pije jak 
szewc, męczą go wspomnienia z prze-
szłości. Tymczasem jego dawno nie-
widziany syn Mike przypadkowo jest 
świadkiem zabójstwa popełnionego 
przez syna Maguire’a. Jimmy w obro-
nie Mike’a zabija syna byłego szefa, 
który prywatnie jest z nim w dość 
przyjaznych stosunkach. Teraz już 
wie, że nie ma wyboru: krew można 
zmyć tylko krwią i mimo przyjaznych 
stosunków Maguire nie zawaha się 
wysłać swych najemników, by pozby-
li się Jimmy’ego i Mike’a.

To mroczny, brutalny dramat 
sensacyjny o konflikcie dwóch twar-
dzieli, którzy świetnie się znają i na-
wet trochę przyjaźnią, ale te senty-
menty idą w kąt, jeśli w grę wchodzi 
ich kodeks wartości. A ten mówi wy-

raźnie: rodzina rzecz święta, krzyw-
da wyrządzona rodzinie musi być 
pomszczona, niezależnie od tego, 
kto ją wyrządził.

Solidny scenariusz, dobre dia-
logi, fabuła opowiadana wolno, ale 
precyzyjnie, w starym stylu, a przede 
wszystkim ciekawe, niebanalne po-
stacie bohaterów to duże atuty filmu.

Nocny pościg 
TVN piątek 22.20



Jak czytać 
ludzi?

„Większość poważnych problemów 
wynika stąd, że nie umiemy trafnie 
„odczytać” drugiego człowieka i prze-
widzieć, jak postąpi. I dzieje się tak 
wcale nie dlatego, że wszyscy jeste-
śmy nieobliczalni, nałogowo kłamie-
my czy mamy chwiejną osobowość. 
Powodem jest to, że zwykliśmy ukry-
wać lub maskować różne elementy 
naszego życia, których nie chcemy po-
kazać innym, zwłaszcza gdy idzie o coś 
ważnego – miłość, pieniądze, karierę 
czy dobre imię.” (*)

Można nauczyć się „odczyty-
wać” ludzi, poznawać ich charak-
ter, cechy, skłonności, pragnie-
nia, uczucia, obawy, zdolności, 
mocne i słabe strony. Jest to pro-
ces, który wymaga obserwacji 
ludzkich zachowań w wielu sytu-
acjach życiowych, czasami wręcz 
ekstremalnych. Odczytując sy-
gnały, szukając wiarygodności 
i prawdy, można wypracować 
system, który zastąpi zgadywan-
ki, przeczucia, szczęście, intuicję 
i oszczędzi dramatów. System ten 
opiera się na sześciu sygnałach 
pozwalających przewidzieć za-
chowanie człowieka. Są to:

• inwestowanie w cudzy suk-
ces, czyli wiara osoby, która cię 
popiera, że razem skorzystacie na 
twoim sukcesie, 

• trwałość, czyli przekonanie, 
że nasze relacje są długotrwałe,

• wiarygodność potwierdza-
jąca namacalne, widoczne zaan-
gażowanie i kompetencje,

• czyny – w myśl powiedzenia 
„O człowieku świadczą jego czy-

ny nie słowa” – obecne zachowa-
nie powinno być spójne z postę-
powaniem w przeszłości,

• język – sztuka komunikowa-
nia bez osądzania kogokolwiek 
w sposób bezstronny, głęboki 
i nakierowany na ciebie,

• zrównoważenie, czyli doj-
rzałość emocjonalna, odpowie-
dzialność, bez skłonności do 
manipulowania innymi i cech au-
todestrukcyjnych.

Każdy z tych sygnałów ma 
przesłanki pozytywne i negatyw-
ne. Te również powinniśmy po-
trafić zauważyć, zgłębić i właści-
wie je zinterpretować. Większość 
problemów bierze się stąd, że nie 
umiemy trafnie „odczytać” dru-
giego człowieka i przewidzieć, 
jak postąpi. 

Opanowanie podstawo-
wych umiejętności „odczytywa-
nia” ludzi da nam cenną wiedzę, 
niezwykle przydatną zarówno 
w życiu prywatnym, jak i zawo-
dowym.

Potrzebny jest na to czas, ale 
również znajomość pewnych 
sztuczek, dzięki którym można 
dotrzeć do prawdziwych inten-
cji naszych znajomych, przyja-
ciół, partnera, i dzięki którym 
można uniknąć nieprzyjemnych 
konsekwencji, być mniej podat-
nym na manipulacje, wiedzieć na 
co zwracać uwagę w kontaktach 
z otoczeniem.

Gdzie szukać głębszej wiedzy na 
powyższe zagadnienia? 

Klucz do rozpoznawania in-
tencji, motywacji i dążeń drugie-
go człowieka, a w efekcie – przewi-
dywania zachowania otrzymamy 
dzięki książce Robina Dreeke’a  
i Camerona Stauth’a „Jak czytać 
ludzi. Radzi agent FBI”.

Robin Dreeke był szefem 
Wydziału Analizy Behawio-
ralnej FBI. Dzięki swemu do-
świadczeniu w jednej z najbar-
dziej tajemniczych jednostek 
Federalnego Biura Śledczego, 
wypracował on system, który 
pozwala na chłodno, bez emo-
cji, obiektywnie i racjonalnie 
zdiagnozować i przewidzieć 
ludzkie zachowania.

G a z e t a 
S e n i o r aSr e br n i

n r  5

Partner wydania Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego

Dokończenie na str. 13

Związek Nauczycielstwa Polskiego 
to, to co łączy nauczycielską brać. To 
przewodnik szkoły polskiej. To ludzie 
oddani swojej pracy dla dobra dzieci 
i młodzieży. Choć ma 110 lat, to cią-
gle trwa, łączy nauczycieli czynnych 
i emerytów.

 HANIA J.

Krótka historia
Po wyzwoleniu Łomży spod 

okupacji niemieckiej, w 1944 
roku zaczęto organizować oświa-
tę. Wraz z nią powstały struktu-
ry związkowe ZNP . W latach 60. 
przy Oddziale Powiatowym za-
częła działać  Sekcja Nauczycieli 
Emerytów. W latach 1982-1983 
powołano sekcje miejskie eme-
rytów, a następnie  Okręgową 
i Oddziałową Sekcję Emerytów 
i Rencistów. Pierwszą założyciel-
ką i przewodniczącą została Ma-
ria Kujawa. Przewodniczące 
w Sekcji zmieniały się, wśród 
nich były: Halina Gerwat, Ze-
nobia Misiejuk czy Zofia Tyszka 
i wiele innych. W latach 1999-
2019 funkcję przewodniczącej 
Sekcji Emerytów i Rencistów 
pełniła Helena Polewaczyk

Spotkania w sekcji odbywały 
się systematycznie w każdą środę 
o godzinie  16.00. Uczestniczy-
ło w nich od 30 do 70 osób. Byli 
to nauczyciele szkół podstawo-
wych, średnich, nauczyciele wy-
chowania przedszkolnego oraz 
pracownicy oświaty. Tematyka 
spotkań była różna. Dotyczyła 
spraw organizacyjnych, związko-
wych, ale także szeroko pojętej 
kultury i rozrywki. Uroczyście 
obchodzony był Dzień Nauczy-
ciela, podczas którego wręcza-
ne były odznaczenia, podzięko-
wania czy dyplomy zasłużonym 
nauczycielom będącym na eme-
ryturze. A niedawno uroczyście 
obchodzono 60-lecie SEiR przy 
Oddziale ZNP. Sekcja aktywnie 
włączała się do organizacji uro-
czystości obchodów   100 i 110 
rocznicy naszego związku ZNP. 
Nie zapominano o spotkaniach 
opłatkowych czy uroczysto-
ściach imieninowych. Organi-
zowane były wyjazdy do sanato-
rium, teatru, jak również wyjścia 
do kina i muzeum. Sekcja współ-
pracowała z Towarzystwem Zie-
mi Łomżyńskiej oraz Uniwersy-

tetem Złotego Wieku. Trudno 
wymienić pełen zakres działalno-
ści i osiągnięć, ponieważ było ich 
naprawdę wiele. 

Aktywność
Nadszedł rok 2019 pani He-

lena Polewaczyk zrezygnowała 
z pięcioletniej kadencji prze-
wodniczenia. W lutym tego 
roku nową przewodniczącą zo-
stała Barbara Walczuk. W dal-
szym ciągu kontynuowała dzia-
łania i założenia poprzedniczki, 
ale wprowadzała nowe ciekawe 
formy działalności. Ważnym 
w działaniu Oddziałowej Sek-
cji Emerytów i Rencistów   jest 
integracja z osobami młody-
mi w ramach ,,Ścieżki między-
pokoleniowej''. Projekt ten 
pozwolił m.in. na zorganizo-
wanie wieczoru poetyckiego 
z młodzieżą z I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki w Łomży czy spo-
tkanie z przedszkolakami z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka czy 
przy okazji jasełek. 

Emerytowany nauczyciel 
– aktywny senior 

Dokończenie na str. 12

Spotkanie opłatkowe przed pandemią to tradycja Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów z Łomży
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Delegacja członków SEiR 
brała udział w odsłonięciu tablicy 
pamiątkowej w hołdzie nauczy-
cielom i uczniom tajnego  na-
uczania na Ziemi Łomżyńskiej 
w 80 rocznicę powstania TON.

 ,,Skromni wśród wielkich, jak 
mali

 A dla Ojczyzny zrobili tak 
wiele

I bez fanfar Oni ginęli wspa-
niali

Cichej walki Polscy Nauczy-
ciele.''

M. Moraczewski

Nikt z nas się tego nie spo-
dziewał. Nadszedł okres pan-
demii. Nastąpił brak cotygo-
dniowych kontaktów. Wszyscy 
tęsknią za spotkaniami z okazji 
imienin, dnia nauczyciela czy 
spotkania opłatkowego. Pozosta-
ły telefoniczne kontakty i wspo-
mnienia o wieczorkach literac-
kich, spotkaniach z ciekawymi 
i zasłużonymi ludźmi. W tym 
roku nie był uroczystego Świę-
ta Edukacji Narodowej. W sercu 
zostały jednak wysłane życzenia, 
które rozpoczęły się słowami.

,,Jak nie pisać wierszy
Jak nie płonąć w podzięce za 

dar najpiękniejszy za SERCE.''
Bardziej odważne panie wy-

chodzą z domu, odwiedzają gro-
by koleżanek i kolegów, którzy 
odeszli od nas, by zachować ślad 
w pamięci. Zapalają im znicze, na 
których widnieje zielona gałązka, 
biało-czerwona wstążeczka i zna-
czek związku.

,,W dniu Zaduszek w czas je-
sieni odwiedzamy bliskich groby 

zapalamy zasmuceni małe 
lampki – znak żałoby.'' 

W. Broniewski
Chodzą na spacery do lasu, 

parku, czy na bulwary. Zbierają li-

ście, żółte, pomarańczowe i czer-
wone. To liście spadające z drzew,  
symbol jesieni, choć chłodnej 
i deszczowej, ale zachwycającej 
swym pięknem.

Zbierając liście ćwiczą krę-
gosłup, drobne mięśnie palusz-

ków przy robieniu pięknych 
różyczek. Inne panie szydełku-
ją, robią korale, haftują. Bab-
cie czytają bajeczki swoim 
wnukom, a prababcie cieszą 
się nowo narodzonymi pra-
wnuczętami. Pewna grupa po-
zostaje w domu. Uczestniczy 
w transmisjach na żywo róż-
nych wydarzeń, słucha audycji, 
ogląda filmy, teleturnieje.

Niemniej jednak wszyscy tę-
sknią za spotkaniami i zajęciami. 
To właśnie ta aktywność działa 
przeciwdepresyjne i stymulują-
co. Należy wyjść do ludzi, spo-
tkać się w miłym gronie i zrobić 
coś pozytywnego dla siebie i in-
nych.

W ramach sekcji emeryt roz-
wija swoje pasje i zainteresowa-
nia. Wszystkim seniorom życzy-
my spełnienia marzeń, zdrowia 
i długich lat życia. By każdy dzień 
był miły, by ranny budzik srebr-
ne dźwięki układał w takt piosen-
ki. To są życzenia szczere, praw-
dziwe z serca płynące, jak świeże 
kwiaty pachnące na polskiej łące.

Mamy nadzieję, że już niedłu-
go będziemy mogli spotkać się 
i wrócić do aktywności, bo jest 
w nas niezmierzony potencjał 
i mnóstwo planów i pomysłów. 

MARIA ROMANOWSKA

Srebrni

Partner wydania Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego

Następca Adama Bodnara, pod wa-
runkiem, że wreszcie zostanie wybra-
ny, musi być bardziej aktywny w spo-
rze obywatela z organami państwa. 
Przede wszystkim powinien maksy-
malnie koncentrować się na aspek-
tach prawnych. Napływające skargi 
w tym zakresie powinien kierować do 
rozstrzygnięcia również sądowego. 
Położenie akcentów na prawo daje 
szanse działania.

Urząd Rzecznika Praw Oby-
watelskich ma kilka instrumen-
tów prawnych, którymi może 
wpływać na bieg zdarzeń, któ-
re rozstrzyga sąd. Jeśli działania 
Rzecznika są upolitycznione, 
wówczas są mocno ograniczone.

Rola Rzecznika nie należy 
do łatwych. Jego aktywność nie 
może, nawet w najmniejszym 
stopniu, wspierać działań par-
tii politycznych. Rzecznik musi 
uciec od zaszeregowania poli-
tycznego, mieć zdolność patrze-
nia na ręce osobom, z którymi 
prywatnie sympatyzuje. Wystę-
pując w interesie praw obywa-
teli, w jakimś stopniu, wchodzi 
w konflikt polityczny.

Żenujący był brak posłów na 
sali sejmowej w czasie składania 
raportu z pięcioletniej działalno-
ści Rzecznika. To upadek zwy-
czaju politycznego i zasad spra-
wowania funkcji posła.

W przeddzień tego wyda-

rzenia Sejm uchwalił niesław-
ne podwyżki wynagrodzeń dla 
siebie, pomijając opiekę spo-
łeczną. Prezydent RP pod-
jął decyzję o podwyżkach dla 
swego „dworu”. Prezydent nie 
wyciągnął żadnych wniosków 
z ostatnich wydarzeń w Sej-
mie przygotowanych podwy-

żek dla rządu i posłów, które 
zbulwersowały opinię publicz-
ną. W Kancelarii Prezydenta 
urzędnicy zarabiają bardzo do-
brze. Średnia pensja zasadnicza 
to ponad 10 tys. zł. Około 360 
tys. emerytów otrzymuje gło-
dowe świadczenia. Druga licz-
na grupa niewiele wyżej. 

Dwie Polski, jeden Prezy-
dent.

Niewystarczająco Rzecznik 
poświęcił uwagę problemom 
osób starszych i niesamodziel-
nych. Nie oczekuję od Rzeczni-
ka, by wprowadził zmiany praw-
ne w tym zakresie, ale dobrze, 
ażeby wprowadzał te tematy do 

debaty publicznej. Moja uwaga 
ma charakter ogólny, nie ude-
rzam bezpośrednio w  prof. Ada-
ma Bodnara.

Jesteśmy społeczeństwem 
starzejącym się i już teraz do-
strzegamy, że jako państwo nie 
jesteśmy na to w pełni przygoto-
wani. Dostęp do lekarza specja-
listy, najniższe emerytury rów-
nież w zależności od wieku czy 
rewaloryzacja świadczeń emery-
talnych na skutek wzrostu kosz-
tów utrzymania. To wszystko 
jest po prostu niesprawiedliwe. 
Coraz częściej otrzymujemy in-
formacje o występujących kry-
tycznych zdarzeniach w Domach 
Pomocy Społecznej, czy zakłady 
opiekuńczo-leczniczych.  Obo-
wiązek wsparcia osób starszych 
spoczywa na organach państwa 
we współpracy z samorządem lo-
kalnym.

W obecnie obowiązujących 
przepisach brak jakichkolwiek 
odniesień do stanu obecnego, 
który staje się naszą codzien-
nością. Oczekujemy również 
od Rzecznika Praw Obywatel-
skich, aby w tym temacie akty-
wizował rząd, polityków i usta-
wodawcę. I to co najważniejsze, 
musi on zostać jak najszybciej 
powołany . 

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Emerytowany nauczyciel 
– aktywny senior 

Rzecznik Praw Obywatelskich 
musi działać w imieniu obywatela
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Książka to wielka skarbnica wiedzy. Rozwija wyobraź-
nię, poszerza horyzonty, dostarcza emocji, wzruszeń, 
radości, ciepła, a nawet złości.  Książka otwiera wrota 
do innego świata, w którym wyobraźnia  pracuje na 
pełnych obrotach.  Czytanie jednocześnie uspokaja i re-
dukuje stres.

Polecam powieść  Karoliny Bednarz „Kwiaty 
w pudełku”. Jej treść jakże aktualna.

Japonia. Dla większości Europejczyków kraj, 
w którym kobiety w kimonach kryją twarze za 
wachlarzami, a mężczyźni produkują niezawod-
ne samochody i najlepszy sprzęt elektroniczny 
na świecie.  Ale zupełnie inaczej widzą Japonię 
tamtejsze kobiety.  Ich świat to miejsce nieoczy-
wiste, pełne napięć i sprzeczności, gdzie tradycja 
i nowoczesność splotły się w ciasny węzeł ról spo-
łecznych, ograniczeń i konwenansów, z których 
tylko nielicznym udaje się wyzwolić.  Umierające 
z przemęczenia kobiety z przędzalni były „kwia-
tami narodu”. Żeńską drużynę siatkówki media 
nazywały „kwiatem igrzysk”. Kobiety w biurach 
przez długi czas nazywano „kwiatami biurowymi”, 
jak ikebanę , kwiatową aranżację w Lobby dużych 
korporacji.  Pokazuje też siłę kobiet, które mimo 
różnych trudności coraz głośniej mówią o swoich 
problemach. I coraz częściej mówią dość.

Czytając „ Kwiaty w pudełku”, trudno zapo-
mnieć o wartościach nam bliskich: prawach czło-
wieka do decydowania o sobie, szacunku do in-
nych, akceptacji. TERESA RĘBIŚ

Srebrni

Partner wydania Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego

Publikacja nie jest typowym 
poradnikiem z suchymi rada-
mi. Jest to pewna przeplatan-
ka. Pojawiają się wspomnienia 
autora, epizody z życia i pracy 
w FBI, osoby (zmieniono na-
zwiska), miejsca i wydarzenia. 
Można wysnuć, że książka jest 
też o przyjaźni autora ze współ-
pracownikiem, dla którego był 
on mentorem. O pokładach do-
bra, które drzemią w drugim 
człowieku, a także możliwości 
porozumienia ponad podziała-
mi. Materiał jest bardzo cieka-
wy, książkę czyta się prawie jak 
kryminał, zwłaszcza, że rozpo-
czyna się atakiem na World Tra-
de Center z 11 września 2001 
roku. 

W częściach poradnikowych, 
na podstawie wcześniej przed-
stawionych epizodów, Robin 
Dreeke opisuje reakcje ludzkie. 
Jasnym językiem, w zwięzły spo-

sób, zwraca uwagę czytelnika 
na elementy psychiki człowieka 
oraz metody i sposoby wydoby-
cia na podstawie tego wiedzy, na 
której nam zależy.

Połączenie wspomnień 
z poradnikiem powoduje, że 
w oczach czytelnika autor staje 
się wiarygodny, jest postrzegany 
jako autorytet. Porady wynikają 
z obserwacji Dreeke’a, jego prze-
żyć, analiz z rozszyfrowywania 
psychiki ludzkiej. Są one poparte 
faktami z pracy w FBI. 

Autor nie ma wybujałego 
ego, potrafi mówić o swoich błę-
dach z przeszłości, potrafi się do 
nich przyznać, umie odnieść się 
do konsekwencji, jakie wynikły 
z jego decyzji, ale mówi również 
o tym, co mogłoby się zdarzyć, 
gdyby te decyzje były inne. 

Układ książki jest bardzo 
funkcjonalny, bowiem po prze-
czytaniu lektury, można swobod-
nie wracać tylko do podsumo-
wań znajdujących się na końcu 
każdego rozdziału, by przypo-
mnieć i utrwalić sobie wiedzę.

“Nauczę cię myśleć jak agent: 
w sposób uporządkowany, obiek-
tywnie, racjonalnie 

i chłodno. Z takim nastawie-
niem można precyzyjnie anali-
zować czyny, słowa, mowę ciała, 
opinie, reputację, karierę zawo-

dową i zdolności, czyli te elemen-
ty, które pozwolą ci przewidzieć 
dalsze kroki danej osoby.” (Robin 
Dreeke)

Czy każdy przeciętny czło-
wiek zrealizuje cel przyświeca-
jący autorowi i w relacjach wy-
korzysta wszystkie informacje 
zawarte w książce? Na pewno 
nie. Mamy bowiem własną intu-
icję, dobieramy znajomych czy 
przyjaciół pod kątem wspólnych 
zainteresowań, podobnych po-
glądów, miłości do tych samych 
rzeczy. Trudno wyobrazić so-
bie wykorzystywanie specjali-
stycznej analizy, jaką proponu-
je autor, wobec przypadkowo 
poznanej osoby, ale już wobec 
współpracowników, znajomych, 
przyjaciół czy członków rodziny 
– owszem.

Książka jest przede wszyst-
kim dla ludzi, którzy interesują 
się psychologią, psychiką, ludz-
kim zachowaniem. Ale też dla 
czytelnika lubiącego smaczki, 
sensacje z funkcjonowania FBI, 
z życia pracownika FBI, nie za-
wsze dostępne dla zwykłego 
śmiertelnika. 

Warto po nią sięgnąć. 

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

(*) – cytat z „Jak czytać ludzi. Radzi agent FBI”, Robin Dreeke 
i Cameron Stauth

Jak 
czytać 
ludzi?

Widzenie
Znalazłem się już w innym świecie.

Jestem tym szczęśliwy.
Czy to normalne?

Pytam, co świat ma z ludzi starych?  Czy spogląda na nich 
życzliwie?

Nie udajemy zgnębionych, krzepiąc tym innych.
Mówimy językiem zrozumiałym  -  na pozór.

Ludzie różnią się wiedzą,  nie wiedzą, 
tak jak wiedzieć należy.

Prawdziwa wiedza 
nie unosi się pychą,  

nigdy nie jest syta siebie.
Zawsze rodzi kolejne pytania.

Zawsze jest świadoma swoich granic.
Zawsze jest ciekawa wiedzy innych.

Miłość buduje wspólny dom.
Arogancja nie zaprasza do współpracy, 

do wspólnoty i do budowy domu.
Kto szanuje człowieka, wie co jest najważniejsze w życiu i swego 

życia nie marnuje.
     

SENIOR  STANISŁAW KASEJA

Czytanie książek
Czyli podpowiadamy po jaką pozycję sięgnąć
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Pogarszające się warunki atmosfe-
ryczne, szybko zapadający zmrok 
i śliska nawierzchnia potęgują za-
grożenia, z jakimi muszą mierzyć się 
użytkownicy dróg. Ważne jest, aby 
zarówno kierowcy, jak i i piesi mieli 
świadomość, jak wielki wpływ na bez-
pieczeństwo na drodze mają również 
oni sami.

Policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Łomży każdego 
dnia podejmują starania ukie-
runkowane na poprawę bezpie-
czeństwa osób pieszych. Pełniąc 
służbę na drodze, reagują na każ-
de niebezpieczne zachowanie, 
skutkujące zagrożeniem bezpie-
czeństwa na drodze. W ostatnich 
dniach wpływ na bezpieczeństwo 
na drodze maja również warunki 
pogodowe.Wcześnie zapadają-
cy zmrok, opady deszczu, mgła, 
mokra i śliska nawierzchnia, czę-
sto leżące na jezdni liście mogą 
powodować utrudniania dla kie-
rujących. Niekorzystne warun-

ki atmosferyczne i krótszy dzień 
sprawiają, że piesi na drodze są 
słabo widoczni dla kierujących. 
Korzystanie z drogi, w zmieniają-
cych się warunkach drogowych, 
wymaga zwiększonej uwagi jej 
użytkowników. W trosce o pie-
szych mundurowi przypomina-
ją: dojeżdżając do przejścia dla 
pieszych starajmy się zachować 
maksymalną czujność i koncen-
trację. Zwracajmy uwagę na po-
jazdy, które na sąsiednim pasie 
zatrzymały się, aby przepuścić 
pieszego, nie ma mowy o omija-
niu takiego pojazdu. Poza tere-
nem zabudowanym, zwłaszcza 
w warunkach ograniczonej wi-
doczności pamiętajmy o zacho-
waniu odpowiedniej prędkości, 
tak aby móc bezpiecznie zareago-
wać i nie doprowadzić do zdarze-
nia drogowego.

Po stronie osób pieszych rów-
nież są obowiązki wynikające nie 
tylko z przepisów prawa, ale rów-
nież z rozsądku. Policjanci przy-

pominają pieszym, że przez jezd-
nię należy przechodzić wyłącznie 
w miejscu do tego przeznaczo-
nym, stosować się do sygnaliza-
cji świetlnej, a jeżeli jej nie ma, to 
uważnie rozejrzeć się, czy moż-
na bezpiecznie wejść na drogę. 
Rozwaga może uratować życie, 
natomiast pośpiech doprowa-
dzić do tragedii. Tak, jak uczymy 
najmłodszych zasad bezpiecz-
nego przejścia przez jezdnię, tak 
sami nie powinniśmy o nich za-
pominać. Warto pamiętać o od-
blaskach. Pieszy poruszający się 
po zmroku, poza terenem zabu-
dowanym jest zobowiązany do 
używania elementów odblasko-
wych, które sprawiają, że jeste-
śmy widoczni ze znacznie więk-
szej odległości. Ważne jest, aby 
stosować je nie tylko tam, gdzie 
nakazują to przepisy, ale zawsze, 
gdy widoczność jest ograniczona 
i kierowcy mogą mieć problem 
z dostrzeżeniem nas odpowied-
nio wcześnie.

Praca policjantów ruchu dro-
gowego powinna być wsparta 
odpowiedzialnością i zdrowym 
rozsądkiem ze strony wszyst-
kich uczestników ruchu. Mó-
wimy przede wszystkim o prze-
strzeganiu przepisów prawa 
– fundamentu bezpieczeństwa 

na drogach. Nie bez znaczenia 
pozostaje relacja „kierowca – 
pieszy”, którą powinien cecho-
wać wzajemny szacunek. Tylko 
wtedy, przy jednoczesnym prze-
strzeganiu przepisów będziemy 
mogli czuć się bezpiecznie na 
drodze.

Jesienią i zimą 
bezpiecznie na drodze 

Oszuści  
ponownie się 
uaktywnili.  

Policja apeluje  
o ostrożność

Oszuści ponownie uaktywnili się na terenie 
powiatu łomżyńskiego. Tym razem oszukali 
63-latkę, która chcąc pomóc rzekomej "wnucz-
ce" straciła swoje oszczędności. Kobieta prze-
kazała oszustom 74 tysiące złotych oraz 4 
tysiące euro. Policjanci z Komendy Miejskiej 
Policji w Łomży kolejny raz apelują o rozsądek 
i ostrożność w trakcie podejmowania decyzji 
finansowych.

19 listopada około godziny 12:00, do 
mieszkanki powiatu łomżyńskiego za-
dzwoniła młoda kobieta. Oszustka po-
dając się za wnuczkę rozmówczyni, po-
wiedziała, że miała wypadek drogowy 
i potrzebuje pilnie pieniędzy, aby unik-
nąć odpowiedzialności karnej. 63-latka 
zaniepokojona całą sytuacją, przekazała 
pieniądze mężczyźnie, który przyszedł 
pod jej dom. Kobieta ogółem straciła 74 
tysiące złotych i 4 tysiące euro. Pomimo 
wielu policyjnych apeli, nadal oszustom 
przekazywane są oszczędności, często ca-
łego życia.

Policja z Komendy Miejskiej Policji 
w Łomży kolejny raz apeluje o rozsądek 
i ostrożność przy podejmowaniu decyzji 
finansowych.

Urodziny geniusza 
u Łomżyńskich 
Filharmoników

W czwartek 26 listopada 2020 r. o godz. 18:30 
na www.facebook.com/filharmonialomza od-
będzie się bezpośrednia darmowa transmisja 
koncertu z okazji 250. rocznicy urodzin Ludwiga 

van Beethovena. Jako soliści wystąpią: wspa-
niała skrzypaczka Karolina Nowotczyńska oraz 
znany łomżyńskim melomanom włoski pianista 
Antonio di Cristofano. Orkiestrę Filharmonii Ka-
meralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży 
poprowadzi znakomity hiszpański dyrygent 
Juan José Navarro.

Juan José Navarro jest dyrektorem Sin-
fónica San Indalecio de Almería oraz pro-
fesorem i dyrygentem w Real Conserva-
torio Profesional de Música of Almeria. 
Laureat I nagrody na konkursie dyrygenc-
kim w Walencji oraz II nagrody na kon-
kursie w Murcii. Dyryguje wieloma orkie-
strami w Hiszpanii, we Włoszech, Francji, 
w USA, Niemczech, Korei Południowej, 
Rumunii i Holandii.

Karolina Nowotczyńska ma na swo-
im koncie szereg nagród w prestiżowych 
konkursach międzynarodowych, m.in. 
I miejsce, oraz wszystkie nagrody spe-
cjalne w Międzynarodowym Konkursie 
Skrzypcowym w Osace ( Japonia 2016), 
I miejsce w Międzynarodowym Konkur-

sie w Padwie (2014), I miejsce w Mię-
dzynarodowym Konkursie Kameralnym 
im. J. Brahmsa w Gdańsku (2015), a także 
I miejsce w konkursie Classic Pure Vien-
na w Wiedniu (2018). Artystka prowadzi 
również aktywną działalność koncertową. 
Wielokrotnie występowała w wielu kra-
jach Europy jak i poza nią. Od roku 2013 
jest koncertmistrzem Elbląskiej Orkiestry 
Kameralnej, a od roku 2019 także dyrekto-

rem tej instytucji.
Antonio di Cristofa-

no występuje jako solista 
i kameralista na całym 
świecie, m.in. we Wło-
szech, w Rumunii, Mek-
syku, USA, Albanii, Tur-
cji, Czechach, Austrii, 
Kanadzie, Izraelu, na 
Słowacji. W 2006 i 2007 
debiutował w Carne-
gie Hall w Nowym Jor-
ku oraz w Konzerthaus 
i Musikverein Golden 
Hall w Wiedniu. Jest czę-
sto zapraszany jako juror 
w Międzynarodowych 
Konkursach Pianistycz-
nych.

W programie kon-
certu znajdą się dwa 

dzieła Ludwiga van Beethovena: Koncert 
skrzypcowy D-dur op. 61 oraz Koncert 
fortepianowy nr 5 Es-dur op. 73.

Więcej informacji o koncercie:
http://filharmonia.lomza.pl/wydarze-

nia/najblizsze-koncerty/item/642-uro-
dziny-geniusza.html
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Na terenie dzisiejszej Jordanii, wśród pustynnych gór 
poprzecinanych wąwozami, leżą ruiny starożytnej stolicy 
królestwa Nabatejczyków. Wykuta w skale Petra budzi za-
chwyt i zdumienie. 

Petra to niezliczone skarby architektury: kolosalne 
budynki wykute w skałach, setki grobowców, świątyń 
i łaźni... Była bogatym i dostatnim miastem, mimo że 
znajduje się w sercu bardzo niegościnnego regionu. Dla-
czego więc Nabatejczycy postanowili tu zbudować swoją 
stolicę? A przede wszystkim, jak udało im się przekształcić 
pustynię w piękne miasto?

Zobaczymy, jak budowano jego najbardziej spektaku-
larne budynki i dowiemy się jakich niesamowitych tech-
nik używano już ponad 2 tysiące lat temu. Przekonamy 
się jak zbierano deszczówkę, aby zapewnić miastu wodę. 
Odkryjemy również tajemnice konstrukcyjne pierwszych 
antysejsmicznych budynków w historii ludzkości. Ten 
dokument dzięki wykorzystaniu grafiki komputerowej, 
wywiadom z ludźmi nauki oraz dokładnej dokumenta-
cji filmowej niezwykłych zabytków tego miasta pozwala 
przenieść się do starożytnej Petry i odkryć jej skrywane 
tajemnice.

Petra po grecku znaczy „skała”. Nabatejczycy zwali 
Petrę – Rakmu, co oznacza „wielobarwna”. Położona jest 
w skalnej dolinie, do której prowadzi jedna wąska droga 
wśród skał – wąwóz As-Sik. 

Petra: sekrety starożytnych budowniczych
TVP1 sobota 13.20

Petra: Sekrety starożytnych budowniczych

Barwna skała

Nieznani wojownicy Kartaginy

Czy to 
możliwe?

Czy to możliwe, że Ameryka Połu-
dniowa została odkryta i zasiedlona przez 
marynarzy śródziemnomorskich ponad 
2000 lat temu? Historia zaczyna się w 146 
roku p.n.e., kiedy Rzym podbił Kartaginę. 
Ocalałych, którzy zostali rzymskimi nie-
wolnikami, spotkał przerażający los. Ale 
czy jacyś zbiegowie mogli przekroczyć 
Ocean Atlantycki, aby postawić stopę 
w Ameryce Południowej?

Współczesna nauka znalazła dowo-
dy na poparcie tego twierdzenia: cyn-
kowo-miedziany topór ma 1500 lat, 
a cynk i miedź była nieznanym materia-
łem w Ameryce Południowej aż do przy-
bycia Europejczyków. Znaleziono czaszki 
z otworami trepanacyjnymi, co było cel-
tycką praktyką medyczną. Niektóre mu-

mie mają oznaki gruźlicy, choroby, która 
nie istniała w Ameryce Południowej aż do 
przybycia Europejczyków. Ta historyczna 
łamigłówka sprawia, że jest prawdopodob-
ne, że marynarze i uchodźcy z Kartaginy 
uciekli do Ameryki Południowej.

Kartagina była dominującą potęgą 
morską na Morzu Śródziemnym przez co 
najmniej kilka stuleci. Łodzie z Kartaginy 
pływały do Afryki, dzisiejszej Hiszpanii 
i Anglii. 

Kartagina w starożytności była bardzo 
dużym miastem położonym na wybrzeżu 
Morza Śródziemnego w Afryce, prawie na-
przeciwko Rzymu. Liczyła od 500 do 750 
tysięcy mieszkańców. 

Obecnie Kartagina jest przedmie-
ściem Tunisu i liczy nieco ponad 20 tysię-
cy mieszkańców.

Nieznani wojownicy Kartaginy
TVP Historia piątek 23.30

Najsłynniejszy zabytek 
Petry, Al-Chazna – zwana 

przez Beduinów „Skarbcem 
Faraona” – wykuta  

w skale piętrowa  
budowla ma ponad  

40 m wysokości oraz 25 m 
szerokości. Nie jest jasne 
przeznaczenie budowli, 

chociaż ostatnio przeważa 
pogląd, że był to grobowiec 
(a nie świątynia) któregoś 

z władców Petry.

Port wojskowy miał kolisty kształt. Po środku znajdowała się wyspa, do której także 
przybijały statki. Port handlowy miał kształt prostokąta o wymiarach  

456 na 356 metrów. Cumowało w nim 200 statków.
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Loteria – od milionera do zera

Pieniądze 
(wielkie)  

i szczęście
(wielkie?)

W Stanach Zjednoczonych każdego 
roku sprzedaje się prawie 80 miliardów 
kuponów totolotka i zdrapek. Szczę-
śliwcy w jednej chwili stają się właści-
cielami fortun, budząc ogromne zain-

teresowanie opinii publicznej. David 
i Erica, którzy wygrali 62 miliony dola-
rów, przyrzekli sobie, że zrobią wszyst-

ko, by bogactwo nie przewróciło im 
w głowie. Z kolei 51-letni pielęgniarz 
Jack, gdy zyskał wielkie pieniądze, od 

razu rzucił pracę i zaczął je wydawać. 
Christina, sprzątaczka w biurze, pobiła 
rekord świata w wypłatach w grach on-
line. Wygrała 90 milionów euro. Chri-
stina ma nadzieję odbyć wymarzoną 
podróż po Stanach Zjednoczonych. 
Zadba również o to, aby leczyć swoją 
matkę, która pomagała w wyborze zwy-
cięskich liczb.

Zwycięzcy loterii narażeni są na nie-
skończoną liczbę pokus. Jedna trzecia 
błyskawicznych milionerów kończy jako 
bankruci. W programie widzowie zoba-
czą, jak naprawdę wygląda życie tych wy-
brańców losu. 

Loteria – od milionera do zera
Focus TV niedziela 21.55

Polscy szczęściarze wygrali w jednej z loterii w 2020 roku – 21 752 127 zł, a w 2019 roku – 45 000 000 zł.

Trzydziestu trzech

Kapsuła życia
Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia kata-

strofy górniczej, do której doszło w 2010 roku w kopalni 
złota i miedzi w Chile. Pod ziemią zostało wówczas uwię-
zionych trzydziestu trzech górników.

Po siedemnastu dniach i siedmiu nieudanych próbach 
udało się wydrążyć otwór, przez który możliwy był kontakt 
z zasypanymi. Stał on się jedynym łącznikiem górników 
ze światem i nadzieją na ich ocalenie. Przez 69 dni gór-
nicy uwięzieni byli w śmiertelnej pułapce, w ciemności 
i w temperaturze 35 stopni C. Kiedy zostali wydobyci na 
powierzchnię, media okrzyknęły ich bohaterami.

Nigdy wcześniej nie udało się wydobyć na powierzch-
nię ludzi uwięzionych na tak dużej głębokości. Los 33, jak 
popularnie nazywa ich prasa, stają się międzynarodowym 
symbolem odwagi i wytrzymałości. 

Orlando Arriagada, mieszkający w Kanadzie chilijski 
reżyser, rozmawiał z górnikami, z członkami ich rodzin, 
uczestnikami ekspedycji ratunkowej, politykami. Spoglą-
dając poza transmitowane na cały świat sceny dramatu 
i radości, Arriagada zdecydował się ukazać ludzką stronę 
całej tej historii, bez ogródek obnażając przy tym cynizm 
mediów i świata polityki, wykorzystujących katastrofę 
w Copiapó do własnych celów. 

Pewnie nie wiesz...
W filmie miała wystąpić Jennifer Lopez, ale zrezygnowała 

z roli, zastąpiła ją Juliette Binoche.
Zdjęcia kręcono w kopalniach w Nemocón (Kolumbia) 

oraz w Copiapó (Chile), gdzie miała miejsce ta katastrofa.
Złodzieje ukradli ekipie cztery iPody i parę kamer Sony 

Handycam. 
Film pokazuje, że kapsułę ratunkową po raz pierwszy 

spuszczono pustą. Naprawdę był w niej ratownik Manuel 
González, podejmując ogromne ryzyko sprawdzenia czy kap-
suła działa. Po nim zjechało pięciu następnych ratowników. 
González był również ostatnim, który wyjechał na powierzch-
nię. Był więc jedynym, który samotnie przebywał w kopalni 
i sam wszedł do kapsuły.

Trzydziestu trzech
Metro sobota 20.00

Do zakochania jeden krok

Zwariowani 
przyjaciele

Kiedy Sandra Abbott odkrywa, że jej mąż Mike, z któ-
rym przeżyła 35 lat, zdradza ją z jej najlepszą przyjaciółką 
Pamelą, po prostu odchodzi z domu. Szuka ukojenia i za-
pomnienia chroniąc się u swojej starszej siostry Bif, miesz-
kającej w Londynie. Do tej pory nie utrzymywały ze sobą 
bliższych kontaktów, zresztą zawsze bardzo się różniły cha-
rakterami, temperamentem, preferowały inny styl życia. Bif 
to kobieta wyzwolona, nie uznaje stałych związków, często 
zmienia partnerów, interesuje ją tylko dobra zabawa. Spo-
kojna i zrównoważona Sandra, do tej pory nie tolerowała 
takich zachowań. Ale właśnie teraz okazuje się, że zmiana 
była jej potrzebna, by poznać prawdziwy smak życia i za-
kosztować nowych wrażeń. Podąża więc za swoją siostrą 
i jej przyjaciółmi, całkowicie daje się wciągnąć w wir ich 
szalonych uciech. Sandra szybko przekonuje się, że trzeci 
wiek, emerytura i rozwód nie stanowią żadnej przeszkody 
do zmiany dotychczasowego życia, do rozpoczęcia wszyst-
kiego od nowa. 

Pewnie nie wiesz...
Pewien recenzent napisał, że ZUS powinien wysyłać DVD 

z tym filmem wszystkim emerytom. Zapomnieliby wtedy o wy-
sokości emerytury oraz zaoszczędzili na lekach. Młodsi nato-
miast powinni go oglądać co jakiś czas i składać przysięgę, że nie 
stetryczeją na starość tylko będą twórczo poszerzać możliwości 
pokazane przez bohaterów filmu.

Celia Imrie (Bif) z planu filmowego codziennie szybkim sa-
mochodem jechała na drugi koniec Londynu do teatru The Old 
Vic, gdzie występowała w „Królu Lirze” z Glendą Jackson. 

Z wyjątkiem pięciu głównych aktorek i aktorów, wszystkich 
pozostałych grają zawodowi tancerze.

Aktor, Timothy Spall (filmowy Charlie Glover), w rzeczywi-
stości jest właścicielem holenderskiej barki.

Do zakochania jeden krok
TVP Kultura sobota 20.00, niedziela 12.55

Kobiety mafii

Będzie się 
działo!

Funkcjonariuszka Bela zostaje wy-
rzucona z policji. Dostaje jednak pro-
pozycję „nie do odrzucenia” od ABW. 
Bela przechodzi więc szkolenie pod 
okiem FBI i zaczyna pracę pod przy-
krywką – będzie działała w grupie prze-
stępczej. Kobieta ma rozpracować szlak 
przemytu narkotyków przez grupę mo-
kotowską. Bela musi wkupić się w łaski 
zaufanych ludzi z kierownictwa mafii. 
Podszywa się więc pod prostytutkę i zo-
staje kochanką Cienia, jednego z ludzi 
przywódcy mafii.

To soczysta sensacyjna pulpa, ru-
chomy komiks wypełniony po brzegi 
przerysowaną przemocą, brudnym 
seksem i niegrzecznym, nierzadko gro-
teskowym humorem. Jest to również 
film z poprawnie skonstruowaną fabułą, 
co na tle dokonań reżysera Patryka Vegi 
wydaje się wartym odnotowania osią-
gnięciem.

Film kręcono w Polsce, Maroko, 
Hiszpanii, Danii i Szwecji.

Królowe warszawskiego półświatka 
powracają w gangsterskiej superpro-
dukcji „Kobiety mafii 2”.

To inspirowana prawdziwymi wy-
darzeniami historia sensacyjna, rozgry-
wająca się równocześnie na trzech kon-
tynentach i w sześciu krajach: w Polsce, 
Niemczech, Hiszpanii, Maroku, Ko-
lumbii i Dubaju. Przemyt narkotyków 
na niespotykaną dotąd skalę, porwania 
i zabójstwa na zlecenie, kradzież naj-
droższych, luksusowych samochodów, 
widmo globalnego terroryzmu i machi-
nacje południowoamerykańskich kar-
teli – to rozwinięcie wątków znanych 
z części pierwszej, z tą samą obsadą 
i zastrzykiem zupełnie nowej, świeżej 
krwi. To festiwal akcji i moc efektów 
specjalnych, ale przede wszystkim po-
tężna dawka humoru, ogromne emocje, 
porywające historie miłosne i pełno-
krwiste bohaterki, dzięki którym w pol-
skiej mafii naprawdę zapanują nowe 
porządki.

Kobiety mafii
TV Puls piątek 21.50

Kobiety mafii 2
TV Puls sobota 20.00, niedziela 22.30
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Przygody Kubusia Puchatka

Małe co nieco
W Stumilowym Lesie roi się od niezwykłych bohaterów. Kubuś Puchatek ma nieustającą ochotę na 

małe co nieco, Prosiaczek boi się nowości, Tygrysek jest rozbrykany, Królik wierzy w siłę umysłu, a ży-
ciem Kłapouchego rządzi melancholia. Każdy z nich jest inny, ale łączy ich piękna przyjaźń na dobre 
i złe. Razem przeżywają masę ekscytujących przygód.

To klasyczna opowieść o przygodach uroczego misia o bardzo małym rozumku, która wzbudza 
zachwyt od pokoleń! Kubuś Puchatek, ulubiony bohater z książek A.A. Milne'a, wraz z zaprzyjaźnio-
nymi zwierzętami i chłopcem Krzysiem w serii zabawnych i niebezpiecznych przygód. Film składa się 
z trzech krótkometrażowych obrazów Disneya: „Kubuś Puchatek i miododajne drzewo”, „Wiatrodzień 
Kubusia Puchatka” i „Kubuś Puchatek i rozbrykany Tygrys”.

Przygody Kubusia Puchatka
TV Puls2 sobota 11.40

Fineasz i Ferb: Podróż w drugim wymiarze

Urodziny 
Dziobaka

Fineasz Flynn ma przyrodniego brata 
Ferba Fletchera. Starszej siostrze chłopaków, 
Fretce, nie podobają się ich szalone pomysły 
i robi wszystko, aby rodzice dowiedzieli się 
o ich postępkach. Nigdy jednak nie udaje jej 
się złapać ich na gorącym uczynku. W każdej 
przygodzie Fineaszowi i Ferbowi towarzy-
szy Pan Dziobak, który wydaje się potulnym 
domowym zwierzątkiem, lecz w tajemnicy 
przed wszystkimi, nawet przed chłopcami, re-
alizuje swoje drugie wcielenie – jest Agentem 
P, który ratuje świat, walcząc ze złym dokto-
rem Dundersztycem.  

Fineasz i Ferb: Podróż w drugim wymiarze
TV Puls2 sobota 18.30, niedziela 12.25

Kiedy smoka boli głowa

Smoluszek 
opowiada...

Stary król (Karel Gott) po przejściu na emeryturę oddaje kró-
lestwo synowi, a sam wraz z żoną przeprowadza się do sielskiej 
okolicy, gdzie zakłada wyjątkową kuźnię. Każde wakacje spędzają 
u nich wnuki, Barborka i Tomik, których ulubieńcem jest pomocnik 
kowala – smok Smoluszek. Ma on dwie głowy, które nie zawsze się 
ze sobą zgadzają, jedna z nich mówi po czesku, druga po słowacku. 
Pewnego dnia dzieci znajdują w komnacie smoka starą mapę. Jest 
ona pretekstem dla Smoluszka do opowiedzenia im zapierającej 
dech w piersiach historii o wielkiej miłości księżniczki i księcia oraz 
pewnej baśniowej krainie.

Kiedy smoka boli głowa
TV6 sobota 9.35

Roszpunka

Zamknięta w wieży
Śliczna dziewczyna, nazwana Roszpunką, żyje uwięziona przez 

złą czarownicę w wieży bez schodów i drzwi. Jedynie wiedźma, 
może dostać się do Roszpunki, wspinając się po jej długich włosach.

Pewnego dnia, w okolice miejsca uwięzienia dziewczyny dosta-
je się młody książę, który zauroczony pięknym śpiewem nieznajo-
mej, używając podstępu dostaje się do wieży. Mężczyzna zaczyna 
codziennie odwiedzać Roszpunkę i w końcu młodzi zakochują się 
w sobie. Wkrótce czarownica odkrywa, że ktoś odwiedza uwięzioną. 
Rozwścieczona tym faktem, postanawia młodych rozdzielić. 

Roszpunka
TV Puls 

niedziela 13.50
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Przygody Kubusia Puchatka

Małe co nieco
W Stumilowym Lesie roi się od niezwykłych bohaterów. Kubuś Puchatek ma nieustającą ochotę na 

małe co nieco, Prosiaczek boi się nowości, Tygrysek jest rozbrykany, Królik wierzy w siłę umysłu, a ży-
ciem Kłapouchego rządzi melancholia. Każdy z nich jest inny, ale łączy ich piękna przyjaźń na dobre 
i złe. Razem przeżywają masę ekscytujących przygód.

To klasyczna opowieść o przygodach uroczego misia o bardzo małym rozumku, która wzbudza 
zachwyt od pokoleń! Kubuś Puchatek, ulubiony bohater z książek A.A. Milne'a, wraz z zaprzyjaźnio-
nymi zwierzętami i chłopcem Krzysiem w serii zabawnych i niebezpiecznych przygód. Film składa się 
z trzech krótkometrażowych obrazów Disneya: „Kubuś Puchatek i miododajne drzewo”, „Wiatrodzień 
Kubusia Puchatka” i „Kubuś Puchatek i rozbrykany Tygrys”.

Przygody Kubusia Puchatka
TV Puls2 sobota 11.40

Fineasz i Ferb: Podróż w drugim wymiarze

Urodziny 
Dziobaka

Fineasz Flynn ma przyrodniego brata 
Ferba Fletchera. Starszej siostrze chłopaków, 
Fretce, nie podobają się ich szalone pomysły 
i robi wszystko, aby rodzice dowiedzieli się 
o ich postępkach. Nigdy jednak nie udaje jej 
się złapać ich na gorącym uczynku. W każdej 
przygodzie Fineaszowi i Ferbowi towarzy-
szy Pan Dziobak, który wydaje się potulnym 
domowym zwierzątkiem, lecz w tajemnicy 
przed wszystkimi, nawet przed chłopcami, re-
alizuje swoje drugie wcielenie – jest Agentem 
P, który ratuje świat, walcząc ze złym dokto-
rem Dundersztycem.  

Fineasz i Ferb: Podróż w drugim wymiarze
TV Puls2 sobota 18.30, niedziela 12.25

Kiedy smoka boli głowa

Smoluszek 
opowiada...

Stary król (Karel Gott) po przejściu na emeryturę oddaje kró-
lestwo synowi, a sam wraz z żoną przeprowadza się do sielskiej 
okolicy, gdzie zakłada wyjątkową kuźnię. Każde wakacje spędzają 
u nich wnuki, Barborka i Tomik, których ulubieńcem jest pomocnik 
kowala – smok Smoluszek. Ma on dwie głowy, które nie zawsze się 
ze sobą zgadzają, jedna z nich mówi po czesku, druga po słowacku. 
Pewnego dnia dzieci znajdują w komnacie smoka starą mapę. Jest 
ona pretekstem dla Smoluszka do opowiedzenia im zapierającej 
dech w piersiach historii o wielkiej miłości księżniczki i księcia oraz 
pewnej baśniowej krainie.

Kiedy smoka boli głowa
TV6 sobota 9.35

Roszpunka

Zamknięta w wieży
Śliczna dziewczyna, nazwana Roszpunką, żyje uwięziona przez 

złą czarownicę w wieży bez schodów i drzwi. Jedynie wiedźma, 
może dostać się do Roszpunki, wspinając się po jej długich włosach.

Pewnego dnia, w okolice miejsca uwięzienia dziewczyny dosta-
je się młody książę, który zauroczony pięknym śpiewem nieznajo-
mej, używając podstępu dostaje się do wieży. Mężczyzna zaczyna 
codziennie odwiedzać Roszpunkę i w końcu młodzi zakochują się 
w sobie. Wkrótce czarownica odkrywa, że ktoś odwiedza uwięzioną. 
Rozwścieczona tym faktem, postanawia młodych rozdzielić. 

Roszpunka
TV Puls 

niedziela 13.50
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Ponad 2,7 mln zł dotacji z budżetu 
województwa trafi do jednostek 
zdrowia, w tym 300 tys. zł do Szpitala 
Wojewódzkiego im. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Łomży. Pieniądze 
zostaną przeznaczone m.in. na zakup 
respiratorów, specjalistyczne łóżka 
dla chorych na COVID-19 oraz środki 
dezynfekcji i ochrony osobistej.

- Kolejne środki trafią do na-
szych jednostek. Pozwolą one na 
zakup środków ochrony osobi-
stej oraz środków dezynfekcyj-
nych, które jak wiemy, bardzo 
szybko się zużywają. Pieniądze 
z budżetu województwa wesprą 
też powstający obecnie w szpita-
lu wojewódzkim w Białymstoku 
oddział dla pacjentów chorych 
na COVID-19 – mówi Artur Ko-
sicki, marszałek województwa 
podlaskiego.

Z łącznej puli wynoszącej 
1,91 mln zł wsparcie trafi do dzie-
więciu jednostek. Po 300 tys. zł 

otrzymają: Szpital Wojewódzki 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży, Wojewódzki 
Szpital Zespolony im. J. Śnia-
deckiego w Białymstoku, Bia-
łostockie Centrum Onkologii,  
Specjalistyczny Psychiatryczny 
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Suwałkach 
oraz Szpital Wojewódzki im. dr. 
Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

170 tys. zł otrzyma Woje-
wódzka Stacja Pogotowia Ra-
tunkowego w Białymstoku, na-
tomiast 150 tys. zł Wojewódzka 
Stacja Pogotowia Ratunkowe-
go SP ZOZ w Łomży. Pomoc na 
ten cel otrzymają także: Samo-
dzielny Publiczny Zespół Opie-
ki Paliatywnej im. Jana Pawła II 
w Suwałkach - 75 tys. zł i SP ZOZ 
Ośrodek Rehabilitacji w Suwał-
kach - 15 tys. zł.

Kwoty oszacowano na pod-
stawie analizy zużycia środków 

ochrony indywidualnej w okre-
sie od 1 października 2020 roku, 
a środki wystarczyć mają do koń-
ca roku.

Ponad 800 tys. zł na respirato-
ry i łóżka dla pacjentów „covido-
wych” w Śniadecji, a z tego ponad 
581 tys. zł zostanie przeznaczo-

nych na zakup czterech respirato-
rów i prace związane z utworze-
niem łóżek intensywnej terapii dla 
pacjentów chorych na COVID-19.

Pieniądze zostaną przezna-
czone na:

– zakup 4 respiratorów (2 sta-
cjonarne oraz 2 transportowe),

– roboty budowlane,
– remont instalacji gazów me-

dycznych,
– remont instalacji elektrycz-

nej i teleinformatycznej,
– wymiana ścianek i drzwi,
– remont wentylacji.
Za 218 tys. zł w Wojewódz-

kim Szpitalu Zespolonym im. 
J. Śniadeckiego zostanie uru-
chomionych 85 łóżek zakaź-
nych. W ramach dofinansowa-
nia planowane jest częściowe 
sfinansowanie prac moderniza-
cji instalacji gazów medycznych, 
elektrycznej, teleinformatycznej 
i zakupu rozdzielaczy tlenu.

Artur Kosicki, marszałek wojewódz-
twa podlaskiego oraz Paweł Jun-
german, skarbnik województwa 
przedstawili założenia budżetu wo-
jewództwa podlaskiego na 2021 rok. 
Kluczowe elementy przyszłorocznej 
strategii finansowej to utrzymanie 
wysokich wydatków na inwestycje, 
większe środki na ochronę zdrowia 
oraz transport, a także nowy fundusz 
wspierający gminy i powiaty

- Określając przygotowany 
budżet jednym zdaniem, można 
powiedzieć, że jest stabilny i pro-
rozwojowy. Stabilny, bo utrzy-
mujemy praktycznie wszystkie 
działania, które były planowane 
i realizowane w 2020 r., a proroz-
wojowy bo przeznaczamy w nie-
których dziedzinach dodatkowe 
środki finansowe- wyjaśnia Artur 
Kosicki.

Dochody i wydatki budżetowe, 
mniejszy deficyt

Niespełna 546 mln zł. Na taką 
wysokość planuje się dochody 
budżetu w przyszłym roku. Z ko-
lei wydatki mają wynieść ponad 
643 mln zł, a to oznacza mniejszy 
niż w roku bieżącym deficyt.

- Zostanie on pokryty przy-
chodami pochodzącymi z za-
ciągniętych kredytów   w kwocie 
47 094 330 zł, wolnych środków 
40 943 001 zł oraz przychodów 
wynikających z rozliczenia środ-
ków na realizacje zadań z udzia-
łem środków Unii Europejskiej 
w kwocie 3 367 600 zł, a także 

ze spłat pożyczek udzielonych 
w ubiegłych latach na kwotę 5 
869 868 zł - tłumaczy Paweł Jun-
german.

Ponadto planuje się utworze-
nie różnego rodzaju rezerw, w  
tym kryzysową i ogólną wyno-
szące po 5 mln zł.

Trzecią z rezerw ma być 
10-milionowy fundusz wsparcia 
gmin i powiatów. W założeniu 
ma on na celu pomoc w realizacji 
różnych inwestycji poszczegól-
nych samorządów.

- Wielokrotnie, jako zarząd 
województwa podlaskiego, za-
powiadaliśmy wsparcie dla sa-
morządów niższego szczebla. To 
bardzo ważne, aby mogły one ko-
rzystać z dodatkowych pieniędzy 
na rozwój. Obiecaliśmy, że fun-
dusz powstanie i słowa dotrzy-
mujemy- mów marszałek woje-
wództwa podlaskiego.

Więcej pieniędzy na transport 
i inwestycje drogowe

W porównaniu z rokiem 
2020, teraz więcej środków 
przeznaczonych ma być na 
transport. Na realizację kra-
jowych pasażerskich przewo-
zów kolejowych przewidzia-
no kwotę 38 mln zł (w roku 
2020 było to ponad 30 mln zł). 
Z kolei 15 mln zł z przeznacze-
niem na lokalny transport au-
tobusowy pozwoli spółce PKS 
Nova na zrealizowanie połą-
czeń o długości 4 mln km. I to 

też jest nowość, gdyż takiego 
wsparcia w zeszłorocznym bu-
dżecie nie było.

Samorząd województwa pod-
laskiego zamierza utrzymać wy-
sokie wydatki na remonty dróg 
wojewódzkich. Podobnie jak 
w ubiegłym roku na ten cel za-
pisano 40 mln zł. Spory wzrost 
planowany jest w części budże-
tu przeznaczonej na wkłady wła-
sne do inwestycji drogowych. 
Ma to być ponad 67 mln zł, gdzie 
w 2020 roku była to kwota nie-
spełna 46 mln zł. Na tym samym 
poziomie, a więc 13 mln zł pla-
nuje się wydatki na utrzymanie 
dróg wojewódzkich.

Większe wsparcie ochrony zdrowia, 
aktywności fizycznej i kultury

Jednostki ochrony zdrowia 
nadzorowane przez samorząd 
województwa mają być wspar-
te w przyszłym roku kwotą po-
nad 25 mln zł. To duża zmiana, 
gdyż w ubiegłorocznym budże-
cie na ten cel przewidziano nie-
spełna 17 mln zł. Jak wyjaśniał 
marszałek Kosicki, ponad 8 mln 
z tej puli to pieniądze z przezna-
czeniem na wkłady własne w in-
westycjach z Funduszy Europej-
skich.

Również więcej środków wes-
prze aktywność fizyczną i sport 
w naszym regonie. W 2021 roku 
przewidziane są wydatki w wyso-
kości ponad 4,8 mln zł na kulturę 
fizyczną, w tym dotacje na sport 
- 4 mln zł. Dla porównania, w ze-
szłym roku było to odpowiednio 
ponad 3,4 mln zł i 1,5 mln zł.

Wydatki na kulturę i ochro-
nę dziedzictwa kulturowego po-
chłoną blisko 75 mln zł. Część 
z tych środków, a dokładnie 10,5 
mln zł, wesprze przebudowę, roz-
budowę i remont Teatru Drama-
tycznego w Białymstoku.

Utrzymane dotacje na OSP, zabytki, 
rolnictwo i kulturę wsi

- Utrzymujemy nasze sztan-
darowe wsparcie dotyczące stra-
ży pożarnych i zabytków – zazna-
czył Artur Kosicki.

Oznacza to, że środki finan-
sowe zaplanowane na wydatki na 
zakup sprzętu ratowniczo-gaśni-
czego, umundurowania oraz mo-

dernizacji wyposażenia jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w województwie podlaskim wy-
niosą 2 mln zł. Taka sama kwota 
jest zapisana w budżecie z prze-
znaczeniem na ochronę zabytków.

Artur Kosicki zapewnił także 
o kontynuacji samorządowych 
programów związanych z obsza-
rami wiejskimi. To m.in. 600 tys. 
zł na Program Odnowy Wsi Wo-
jewództwa Podlaskiego, 250 tys. 
na program skierowany do kół 
gospodyń wiejskich, 100 tys. zł 
na wsparcie pszczelarstwa.

Najważniejsze inwestycje
Mówiąc o szeregu planowa-

nych inwestycji drogowych Artur 
Kosicki podkreślił, że samorząd 
zamierza poszukiwać funduszy 
m.in. w programach rządowych, 
a zwłaszcza w Funduszu Dróg Sa-
morządowych i programie budo-
wy obwodnic w ramach dróg wo-
jewódzkich.

- Będziemy się przyglądali ja-
kie programy finansowane z bu-
dżetu państwa będą się pojawiać 
i tam również będziemy szuka-
li źródeł finansowania. Chcemy, 
żeby 2021 rok był taki sam jak 
rok bieżący, a w  zakresie wydat-
ków na niektóre dziedziny nawet 
lepszy- mówi marszałek woje-
wództwa podlaskiego

Pierwsze czytanie budżetu 
planowane jest podczas najbliż-
szej grudniowej sesji Sejmiku 
Województwa Podlaskiego.

300 tys. zł dla Szpitala Wojewódzkiego  
w Łomży na walkę z COVID-19

Budżet województwa podlaskiego na rok 2021
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Białostocka Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad do 4 
grudnia przedłużyła konsultacje 
społeczne w sprawie przebiegu 
drogi ekspresowej S16 na odcinku 
Ełk – Knyszyn, która na tym odcinku 
ma połączyć międzynarodową 
trasę tranzytową Via Baltica z S19, 
która stanowi polski odcinek innej 
międzynarodowej trasy Via Carpatia.

Biuro projektowe Schu-
essler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. 
na zlecenie GDDKiA przygo-
towało trzy warianty przejścia 
przez Biebrzański Park Narodo-
wy. Wariant 1 liczący 60,2 km 
przechodzi przez dolinę Biebrzy 
w Osowcu Twierdzy, obok pla-
nowanej Rail Baltica i istniejącej 
drogi krajowej nr 65. Wariant 2 
(liczący 62,1 km) i wariant 3 (li-
czący 62,3 km) przecinają dolinę 
Biebrzy pomiędzy wsią Szafran-
ki a Osowcem Twierdzą w miej-
scu, gdzie do tej pory nie było 
żadnej infrastruktury. Wszystkie 
trzy warianty idą niemal w jed-
nym korytarzu i zaczynają się 
w węźle Guty koło Szczuczyna, 
a kończą w węźle Knyszyn. Jako 
korytarz alternatywny projek-
tant zaproponował przebieg dro-
gi ekspresowej wzdłuż istniejącej 
drogi krajowej nr 8, przez Szczu-
czyn i Augustów, czyli w przebie-
gu jaki kilkanaście lat temu został 
zakwestionowany przez Komisję 
Europejską jako ówcześnie pro-
ponowany korytarz dla Via Bal-
tica.

Stanowisko Fundacji Dla Biebrzy 
w sprawie S16 Ełk – Knyszyn

Fundacja Dla Biebrzy oce-
nia negatywnie wszystkie zapro-
ponowane warianty drogi eks-
presowej S16 na odcinku Ełk 
– Knyszyn oraz tzw. wariant al-
ternatywny Knyszyn – Augustów 
– Raczki i wnosi o analizę wa-
riantu alternatywnego całkowi-
cie omijającego Biebrzański Park 
Narodowy od zachodu i połu-
dnia w korytarzu: Łomża (węzeł 
z S61) – Zambrów (węzeł z S8) 
– Bielsk Podlaski (węzeł z S19).

Uzasadnienie:
Wszystkie zaproponowane 

dotąd warianty przecinają Bie-
brzański Park Narodowy i będą 
znacząco negatywnie oddzia-
ływać na obszary Natura 2000: 

PLB200006 Ostoja Biebrzań-
ska, PLH200008 Dolina Biebrzy, 
PLB 200003 Puszcza Knyszyń-
ska i PLH200006 Ostoja Kny-
szyńska.

Wariant 1 przecinający dolinę 
Biebrzy w śladzie istniejącej dro-
gi krajowej nr 65 dodatkowo, ma-
jąc na uwadze oddziaływanie sku-
mulowane od planowanej S16, 
istniejącej DK65 i planowanej 
międzynarodowej linii kolejowej 
Rail Baltica, stworzy barierę eko-
logiczną pomiędzy środkowym, 
a południowym basenem doliny 
Biebrzy. W jednym miejscu sku-
pią się trzy różne szlaki komu-
nikacyjne tworząc obszar o sze-
rokości od 150 do ponad 300 m 
całkowicie uniemożliwiający mi-
gracje dzikich zwierząt. Fatal-
na (a wręcz kuriozalna) i nieczy-
telna proponowana organizacja 
ruchu w rejonie Osowca-Twier-
dzy i w pobliskim węźle spowo-
duje dodatkowe utrudnienia dla 
mieszkańców i turystów odwie-
dzających rejon, poprzez znaczne 
wydłużenie drogi przejazdu dla 
ruchu lokalnego i turystycznego 
zmierzającego ze szlaku tzw. Car-
skiej Drogi w kierunku Gonią-
dza i Osowca-Twierdzy. Zdaniem 
Fundacji dla Biebrzy, propono-
wane rozwiązania ingerują w za-
bytkową część Osowca-Twierdzy 
oraz w tzw. Carską Drogę, która 
jest jedną z większych atrakcji tu-
rystycznych tego regionu. Szcze-
gólne niedogodności czekają 
mieszkańców Osowca-Twierdzy 
związane z hałasem od drogi eks-
presowej, a także od planowanej 
drogi gminnej (najprawdopodob-
niej zastępującej obecną DK65), 
która zostanie poprowadzona tuż 
pod blokami. Według fundacji, 
realizacja S16 w wariancie 1 stoi 
też w wyraźnym konflikcie z pro-
jektem PKP PLK modernizacji li-
nii kolejowej do przekroju dwu-
torowego i prędkości 250 km/h. 
Obiekty inżynierskie zrealizowa-
ne przez PLK nad obecnymi prze-
jazdami kolejowymi będą musiały 
być rozebrane.

Warianty 2 i 3 przecinają ba-
gienną dolinę Biebrzy w miejscu 
zupełnie nowym, gdzie nie ma 
aktualnie żadnej infrastruktury 
transportowej, a rolnicza i tury-
styczna działalność człowieka 
jest tu zgodna z naturalnymi pro-
cesami przyrodniczymi. Jak prze-
konuje Fundacja dla Biebrzy, re-
alizacja drogi w tych wariantach 
spowoduje, że cały obszar pomię-
dzy S16 a DK65 i linią kolejową, 
wskutek oddziaływania skumulo-

wanego, stanie się przyrodniczą 
pustynią. Proponowana dla tych 
wariantów ledwie kilometro-
wa estakada nad doliną Biebrzy 
spowoduje, że znaczna część tor-
fowisk doliny (która ma w tym 
miejscu od 1,5 do 2 km) zostanie 
zdegradowana przez budowę na-
sypów oraz mogą zostać zakłóco-
ne stosunki wodne w torfowisku. 
Proponowanie na tym etapie do-
kumentacji estakady długiej na 
ledwie na 1 km fundacja uznaje 
za skandaliczne. 

Proponowany tzw. wariant 
alternatywny idący śladem dro-
gi krajowej nr 8 według Fundacji 
dla Biebrzy dodatkowo może ne-
gatywnie oddziaływać na obszary 
Natura 2000: PLB 200002 Pusz-
cza Augustowska i PLH200005 
Ostoja Augustowska i stworzy 
istotną barierę ekologiczną dla 
migracji dzikich zwierząt pomię-
dzy Puszczą Augustowską, Doli-
ną Biebrzy i Puszczą Knyszyńską. 

- Nie sposób zapomnieć, że 
jest to pomysł nawiązujący do 
starego, kontrowersyjnego i osta-
tecznie zmienionego, przebiegu 
drogi Via Baltica, który w po-
przedniej dekadzie zakwestiono-
wała Komisja Europejska – tłu-
maczy Fundacja dla Biebrzy.

Propozycja wariantu alternatywnego
Droga ekspresowa S16 na od-

cinku Ełk – Knyszyn jest łączni-
kiem pomiędzy S61 a S19, które-
go budowa jest konieczna jedynie 
z powodu zapewnienia ciągłości 
dla szlaku komunikacyjnego tzw. 
Via Carpatia wiodącego z Fin-
landii do Grecji. Nie ma żadne-
go uzasadnienia dla budowy dro-
gi ekspresowej na odcinku Ełk 
– Knyszyn dla zapewnienia połą-
czenia ekspresowego pomiędzy 
tymi miastami. Natężenie ruchu 

wg GPR 2015 na DK65 wynosi 
około 4-5 tys. pojazdów na dobę. 
Jak informuje fundacja, większe 
natężenie jest jedynie w okolicy 
Białegostoku, Moniek i pomię-
dzy Grajewem a Ełkiem, ale jest 
to głównie ruch lokalny, który po-
zostanie na istniejącej drodze i nie 
przeniesie się na drogę ekspreso-
wą. 

- W ciągu DK65, by zapewnić 
wystarczającą swobodę ruchu, 
wystarczy w przyszłości zbudo-
wać obwodnicę Moniek i Gra-
jewa oraz być może dobudować 
drugą jezdnię pomiędzy Gra-
jewem a Ełkiem – przekonuje 
Fundacja dla Biebrzy.

Według fundacji łącznik po-
między S61 a S19, dla ruchu tran-
zytowego w ciągu tzw. Via Carpa-
ria należy zbudować w korytarzu 
Łomża (węzeł z S61) – Zambrów 
(węzeł z S8) – Bielsk Podlaski 
(węzeł z S19), czyli w korytarzu 
dróg krajowych nr 63 i 66.

Długość tego korytarza dla 
proponowanego przez fundację 
wariantu alternatywnego wyno-
si około 84 kilometry i jest po-
równywalna z długością koryta-
rza Ełk – Białystok wynoszącą 
około 80 km (mając na uwadze, 
że GDDKiA Białystok zamierza 
budować S19 pomiędzy Białym-
stokiem a Sokółką po starodro-
żu, obecnie należy mówić już nie 
o S16 pomiędzy Ełkiem a Kny-
szynem, ale o S16 pomiędzy Eł-
kiem a Białymstokiem).

- Mając na uwadze, że roz-
ważany jest aktualnie nowy wa-
riant pomiędzy Białymstokiem, 
Augustowem a Raczkami, czy-
li całkowicie odbiegający od ko-
rytarza wskazanego w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 16 
kwietnia 2016 r., apelujemy, aby 
do dalszych analiz włączyć także 

zachodni wariant alternatywny 
w korytarzu Łomża – Zambrów 
– Bielsk Podlaski, który w całości 
przebiega w województwie pod-
laskim, a więc może być realizo-
wany przez GDDKiA o. Białystok 
w ramach podpisanej umowy 
na dokumentację z firmą Schu-
essler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. 
Uważamy, że wariant ten będzie 
– w rozumieniu wymogów praw-
nych unijnej Dyrektywy Siedli-
skowej – realną alternatywą dla 
drogi ekspresowej stanowiącej 
fragment europejskiego korytarza 
transportowego, która wg. obec-
nych założeń będzie znacząco, ne-
gatywnie oddziaływać na obszary 
Natura 2000 – pisze na swej stro-
nie Fundacja dla Biebrzy.

Konsultacje online
- Bardzo mocno zachęcamy 

wszystkich zainteresowanych by 
wyrazili swoje zdanie wypełnia-
jąc formularz i wysyłając go na 
adres e-mailowy do biura projek-
towego - mówi prezes fundacji 
Małgorzata Stanek. - Szczegóło-
we instrukcje fundacja zamieści-
ła na swojej stronie internetowej: 
www.dlabiebrzy.pl. Dodatkowo 
apelujemy do wszystkich oby-
wateli, by wyrazili swój sprzeciw 
wobec planów zniszczenia Bie-
brzańskiego Parku Narodowego 
poprzez podpisanie petycji do 
Ministrów Klimatu i Środowi-
ska oraz Infrastruktury – dodaje 
Małgorzata Stanek. 

Konsultacje w dobie pandemii
Konsultacje miały trwać do 8 

listopada, jednak zostały przedłu-
żone do 4 grudnia 2020 r. 

- Najprawdopodobniej mogło 
się okazać, że do GDDKiA na-
płynęło zbyt wiele negatywnych 
opinii dotyczących trzech pro-
ponowanych wariantów. Z naszej 
strony pobrano ponad 14 tys.. 
formularzy, więc domyślamy się, 
że postanowiono przedłużyć czas 
trwania konsultacji by móc zrów-
noważyć je głosami popierający-
mi zaproponowane warianty. – 
twierdzi Małgorzata Stanek.

Głos sprzeciwu
Centrum Ochrony Mokra-

deł negatywnie zaopiniowało 
wszystkie trzy warianty przed-
stawione w ramach konsultacji 
społecznych w Studium tech-
niczno - ekonomiczno - śro-
dowiskowym wysłanym do 
białostockiej GDDKiA. Swój 
sprzeciw wobec propozycji dro-
gowców wyraziła także Rada 
Naukowa Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, która w oficjalnym 
stanowisku podkreśla znaczenie 
oddziaływania drogi na środo-
wisko i zaleca wybór wariantu 
omijającego tereny najbardziej 
cenne przyrodniczo, w tym Bie-
brzański Park Narodowy. 

Zabierz głos w sprawie drogi 
ekspresowej przed dolinę Biebrzy
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W Starostwie Powiatowym w Łomży 
odbyło się posiedzenie zarządu Łom-
żyńskiego Forum Samorządowego 
podczas, którego przedstawiono wi-
zję realizacji projektów „Bony Edu-
kacyjne - II Edycja”, który podnosić 
ma umiejętności i kwalifikacje za-
wodowe, a także „Profilaktyka wad 
postawy”. Zaprezentowano również 
plany dotyczące projektów w ramach 
inicjatywy „Naturalnie z Narwią”, któ-
ry z założenia jest programem inwe-
stycji w zatrudnienie i rozwój. W spo-
tkaniu udział wzięli m.in. Lech Marek 
Szabłowski, prezes ŁFS, a także Marek 
Olbryś, wicemarszałek województwa 
podlaskiego. 

- To są tzw. projekty3.2.1, 
3.2.2, czyli podnoszenie kwa-
lifikacji i umiejętności miesz-
kańców. Za kilkanaście dni roz-
poczniemy nabór wniosków. 
Osoby zainteresowane będą mo-
gły w sposób elektroniczny ubie-
gać się o wsparcie, które będzie 
przyznawane przez Łomżyńskie 
Forum Samorządowe i partne-
rów- mówi Lech Marek Szabłow-
ski, prezes ŁFS i starosta łomżyń-
ski.

Łomżyńskie Forum Samo-
rządowe wraz z partnerami, 
czyli powiatem łomżyńskim, 
bielskim, kolneńskim, zambrow-
skim, wysokomazowieckim, haj-
nowskim i siemiatyckim oraz 
Naczelną Organizacją Technicz-
ną pozyskało fundusze na reali-
zację projektu „Kompleksowy 
system rozwijania kompetencji 
i umiejętności osób dorosłych 
zgodnie z potrzebami regional-
nej gospodarki - II Edycja”, czy-

li tzw. bonów szkoleniowych, 
edukacyjnych dla mieszkańców 
całego subregionu łomżyńskie-
go, którzy będą mogli skorzystać 
z dwóch form wsparcia. Wartość 
całego przedsięwzięcia to blisko 
25 mln zł.

-  Można uzyskać bon eduka-
cyjny na pomoc w zakresie kur-
sów maturalnych lub kursów ję-
zykowych, komputerowych czy 
studiów podyplomowych, ale 
także odbywać się będą kursy 
zawodowe kończące się egzami-
nem. Ze względu na pandemię 
COVID-19 sytuacja na rynku 
pracy wciąż się zmienia, ale chce-
my wspierać osoby, które muszą 
trochę zmienić swój kierunek 
i wzbogacić swoje umiejętności 
właśnie pod kątem rynku pracy- 
wyjaśnia Dariusz Budrowski, dy-
rektor biura ŁFS.

W projekcie udział mogą 
wziąć osoby powyżej 18 roku ży-
cia uczestniczące w kształceniu 
ustawicznym i to jest podstawo-
wy warunek. Z kolei drugi do-
tyczy tzw. osób priorytetowych. 
Ponad 80 % osób korzystających 
ze wsparcia w projekcie musi być 
powyżej 50 roku życia albo bez 
wykształcenia wyższego, gdyż to 
właśnie one najbardziej potrze-
bują pomocy

- Ponad 2 tys. osób skorzysta 
z bonów edukacyjnych i liczy-
my na to, że to wsparcie przyczy-
ni się do zmniejszenia negatyw-
nych skutków pandemii, ale także 
zrealizuje potrzeby zawodowe 
mieszkańców, którzy chcą w tym 
zakresie wzmocnić swoje umie-

jętności i dostosować się do ryn-
ku pracy- wskazuje Dariusz Bu-
drowski.

W przypadku języków ob-
cych i studiów podyplomowych 
wartość dotacji wynosić będzie 
do 9 tys. zł. Natomiast w zakresie 
szkolnictwa zawodowego to są 
to środki w wysokości 15 tys. zł, 
jednakże przy udziale własnym 
beneficjenta, który stanowi 15 % 
kosztów.

- Pierwsza edycja programu 
cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem, skorzystało z tego 
wiele osób i teraz oczekiwania 
też są ogromne. Jesteśmy w sy-
tuacji dość trudnej gospodarczo, 
gdyż ludzie tracą pracę, ale często 
są takie rzeczy, że w innych zawo-
dach przy zdobyciu konkretnych 
umiejętności jest szansa na to, 
by zdobyć zatrudnienie w innej 
firmie czy podjąć własną działal-
ność gospodarczą- zauważa Lech 
Marek Szabłowski. 

Warto wspomnieć, że środki 
pozyskane na projekt pochodzą 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pod-
laskiego, a dedykowane są przez 
samorząd województwa właśnie 
na przedsięwzięcie Łomżyńskie-
go Forum Samorządowego. 

- Ta inicjatywa jest cenna 
gdyż, trafia do społeczności, 
która potrzebuje takowej pomo-
cy. Łomżyńskie Forum Samo-
rządowe doskonale spełnia te 
warunki, pomaga gminom, sta-
nowiącym  1/3 województwa 
podlaskiego. Warto pamiętać, 
iż w obecnym systemie gospo-

darczym wyuczony zawód nie 
zawsze wykonywać można do 
końca życia, więc trzeba szyb-
ko reagować na potrzeby rynku. 
Jest to duża pomoc dla młodego 
człowieka, który wchodzi na ry-
nek pracy - tłumaczy Marek Ol-
bryś.

Łomżyńskie Forum Samo-
rządowe pozyskało także środ-
ki na pięć projektów społecz-
nych dedykowanych młodzieży, 
a mianowicie program „Profilak-
tyki wad postawy w Subregionie 
Łomżyńskim”, którego łączna 
wartość wynosi 2,5 mln zł. 

- Dzieci ze szkół podstawo-
wych będą zdiagnozowane przez 
specjalistów i te, u których zosta-
ną zdiagnozowane wady przejdą 
działania rehabilitacyjne, a będą 
to zajęcia zarówno korekcyj-
ne jak i sportowe, które zakoń-
czą się ćwiczeniami na basenie. 
Myślę, że rodzice na tym zyska-
ją, gdyż ich pociechy będą miały 
ten aspekt rehabilitacyjno-lecz-
niczy, a z kolei dla dzieci będzie 
to świetna zabawa. Na tę chwilę 
trudno określić termin realizacji 
projektu, nie mniej jednak musi 
on być zakończony do końca 
roku - wyjaśnia Dariusz Budrow-
ski.

Wicemarszałek województwa 
podlaskiego zauważył również, iż 
Łomżyńskie Forum Samorządo-
we największe środki przeznacza 
na rozwój gospodarczy czy pro-
gramy strukturalne.

- Są to oczyszczalnie ścieków, 
dopłaty do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, ochro-

na środowiska czy remonty dróg. 
To wszystko pomaga w rozwoju 
przede wszystkim gminy. Pamię-
tajmy, że w pojedynkę ta gmina 
za wiele nie osiągnie, natomiast 
jak jest ich kilkadziesiąt to można 
robić wielkie rzeczy- stwierdza 
Marek Olbryś.

Łomżyńskie Forum Samo-
rządowe zaprezentowało też pla-
ny dotyczące projektów inwe-
stycyjnych w ramach inicjatywy 
„Naturalnie z Narwią”, który jest 
programem inwestycji w zatrud-
nienie i rozwój. Przedsięwzięcie 
skierowane jest do mieszkańców, 
biznesu, jednostek samorządu te-
rytorialnego, organizacji samo-
rządowych, miast czy obszarów 
wiejskich, i ma na celu wyróżnie-
nie województwa na tle kraju. 

W swej kreatywnej przestrzeni 
publicznej projekt obejmować bę-
dzie m.in. rewitalizacją terenów, 
adaptacją i remont, czyli dosto-
sowanie do potrzeb mieszkańców 
niewykorzystanych budynków, 
magazynów czy opuszczonych 
domów. Ponadto zajmować się 
będzie infrastrukturą retencji 
wód, budową i wyposażaniem 
przedsięwzięć wytwarzania ener-
gii z odnawialnych źródeł czy dbać 
o miejsca kultury i pamięci.

W skład inicjatywy „Natural-
nie z Narwią” wchodzi 47 samo-
rządów z trzech województw: 
podlaskie, mazowieckie oraz 
warmińsko-mazurskie. Cała po-
wierzchnia projektu wynosi ok. 9 
tys. km², a liczba ludności na tym 
terenie to 410 tys. mieszkańców.

Łomżyńskie Forum Samorzą-
dowe zamierza przyjąć w swe sze-
regi  kolejnych członków, a mowa 
tu o gminie Stawiski, gminie Za-
mbrów, mieście Zambrów oraz 
powiecie zambrowskim.

- Łomżyńskie Forum Sa-
morządowe potwierdza, że 
jest znakomitym pomysłem. 
To jedna trzecia województwa 
podlaskiego z ogromnym po-
tencjałem. Nie tylko ludnościo-
wym i terytorialnym, ale także, 
a może przede wszystkim, wie-
dzy, doświadczenia i kreatyw-
ności tych, którzy te samorządy 
tworzą. Gromadzą się w Forum 
miasta i gminy, które radzą so-
bie dobrze, ale doszły do wnio-
sku, że wspólnie mogą robić 
jeszcze więcej. Dla nas, jako 
samorządu województwa, to 
bardzo dobry partner w reali-
zacji projektów gospodarczych 
i społecznych – podsumował 
spotkanie wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

Łomżyńskie Forum Samorządowe  
edukuje podlaskie społeczeństwo

Od lewej Józef Zajkowski, Małgorzata Gronostajska, członek zarządu ŁFS, Lech Marek Szabłowski, prezes ŁFS, Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego, 
Jarosław Siekierko, członek zarządu ŁFS
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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

Kupie stary motocykl typu MZ, Simson, Jawa, 
SHL itp. Może być do remontu. 
Tel. 519 718 409.

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 powie-
rzonego. Projekt GRATIS. Doświadczenie, 
szybko i solidnie. Tel. 602 520 783.

Usługi dekarskie- Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-
wych, kominy z klinkieru, podbitki, mon-
taż okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 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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Mikołajkowe nagrody czekają!  
Konkurs dla najmłodszych!

Mikołajki to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci. Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną 
Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski zaprasza najmłodszych mieszkańców miasta na świętowanie tego 
magicznego czasu w inny sposób nich dotychczas, ale również nie mniej atrakcyjny.

Dla przedszkolaków oraz dzieci z klas 1-3 został przygotowany mikołajkowy konkurs plastyczny 
pt. "List do Świętego Mikołaja", którego tematem przewodnim są świąteczne marzenia dzieci. Zdję-
cia listu w formie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką lub w formie literacko-plastycznej 
wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesyłać do dnia 30 listopada na adres mailowy: u.
nowakowska@um.lomza.pl. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strona www.lomza.pl.

Miasto ogłasza również coroczny konkurs świąteczny pn. "Najładniejsza bombka choinkowa", skie-
rowany do dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest promocja inicjatyw miej-
skich wśród najmłodszych mieszkańców Łomży oraz podtrzymywanie i pielęgnacja tradycji bożonaro-
dzeniowych. "Bombkowe" prace będzie można zgłaszać w terminie od 23 listopada do 11 grudnia.

DANIA 
NA WYNOS

ZADZWOŃ I ZAMÓW   TEl. 512 113 853
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W miniony weekend w Siedlcach 
odbyły się zawody o Puchar 
Świata w trójboju siłowym. W XPC 
Powerlifting Word Cup 2020 wziął 
udział łomżanin Paweł Gębusiak, 
który nie tylko zwyciężył, ale także 
ustanowił nowe rekordy Polski 
i Europy w konkurencji Deadlift RAW 
w kategorii osób niepełnosprawnych 
Paralympic Open. 

Zawodnik z Łomży w swoim 
pierwszym podejściu podniósł 
160 kg. W drugim zanotował 185 
kg co było nowym rekordem Pol-
ski i Europy. Paweł Gębusiak po-
bił dotychczasowy najlepszy wy-
nik o 5 kg. Trzecie podejście to 
próba poprawienia rekordu o ko-
lejne 15 kg. Niestety ciężar 200 
kg okazał się nie do przejścia. 

- Jestem zadowolony ze swo-
jego występu, bo w 100 procen-
tach wykonałem swoje założe-
nia. Chciałem przede wszystkim 

ustanowić nowy rekord. W trze-
ciej próbie poszedłem na żywioł 
i próbowałem podnieść 200 kg, 
Niestety się nie udało, ale była to 
dla mnie niezwykle cenna lekcja, 

z której z pewnością wyciągnę 
wnioski – przyznaje Paweł Gębu-
siak.

Paweł Gębusiak cierpi na 
porażenie mózgowe. Mimo to 

nie rezygnuje w własnych ma-
rzeń i planów. Jego wyniki po-
winny budzić podziw wśród 
każdego adepta sportów siło-
wych. 

Jego największym marze-
niem jest stawanie w szranki ze 
zdrowymi zawodnikami, a trzeba 
przyznać, że już niewiele mu do 
tego brakuje. 

Od Młodzika do Olimpijczyka 
13 listopada zostały zor-
ganizowane I eliminacje 
znanej serii Od Młodzika 
do Olimpijczyka. Zawody 
organizowane przez AZS 
Warszawa, uważane są za 
jedne z najbardziej presti-
żowych imprez pływackich 
w Polsce dla młodych za-
wodników, wieku od 9 do 
13 lat.

Na pływalni OSiR 
Targówek widoczni byli 
dwaj, wyróżniający się 
zawodnicy UKS But-
terfly Łomża z rocznika 
2007: Miłosza Parzycha 
I Ignacego Balkiewicza. 

Podopieczni tre-
nera Tomasza Droz-
dowskiego, startując 
w gronie prawie 250 
zawodników, pomimo 
bardzo silnej konku-
rencji spisali się bardzo 
dobrze. Miłosz Parzych zajął wysokie, IV miejsce na dystansie 100 m 
grzbietem, osiągając czas 1:09,35. Do brązowego medalu brakowało 
naprawdę niewiele. Na dystansie 200 m stylem zmiennym, pomimo 
ustanowienia rekordu życiowego (2:34,54), Miłosz zajął 11 miejsce. 
Natomiast Ignacy Balkiewicz na 100 m stylem dowolnym pobił re-
kord życiowy o 3 sek. (1:04,73), zaś na 100 m stylem grzbietowym 
pobił rekord życiowy o 2 sek. (1:15,17). 

Rozegrane zawody stanowią cenne doświadczenie dla zawodni-
ków, którzy mieli możliwość rywalizacji z najlepszymi zawodnikami 
w Polsce w swojej kategorii wiekowej. 

Jak informuje kpt. Łukasz Wilczew-
ski oficer prasowy 1 Podlaskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej im. gen. 
Bryg. Władysława Liniarskiego ps. 
“Mścisław” ponad 40 kandydatów 
przekroczyło w piątek (20 listopada) 
bramy koszar, aby rozpocząć szkole-
nie podstawowe w 1 Podlaskiej Bry-
gadzie Obrony Terytorialnej. Wśród 
nich jest Magdalena Warakomska 
- reprezentantka Polski w short trac-
ku na Zimowych Igrzyskach Olimpij-
skich 2018.

Od 17 października Wojska 
Obrony Terytorialnej zmieniły 
model funkcjonowania ze szko-
leniowego na przeciwkryzysowy. 
Zawieszone zostały szkolenia ro-
tacyjne i zintegrowane, ale nadal 
prowadzony jest nabór do forma-
cji.

Szer. Magdalena Warakomska 
jest jedną z dwunastu kobiet, któ-
re rozpoczęły - piąte w tym roku - 
szkolenie podstawowe. Łyżwiar-
stwo szybkie trenuje od 15 lat.

- Uprawiam short track. Jest 
to szybka jazda na krótkim to-
rze. Trenowałam w kadrze na-
rodowej. Moim największym 
osiągnięciem był start na trzech 
dystansach podczas Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich 2018 

w Pjongczang - mówi szer. Mag-
dalena Warakomska.

Na pytanie o to, co ją skłoniło 
do wstąpienia w szeregi Teryto-
rialsów, odpowiada: 

- Wcześniej nie miałam ta-
kiej szansy. Całe życie spędzi-
łam uprawiając sport. Teraz 
mam trochę więcej czasu. Bar-
dzo chciałabym pomagać naszej 
Ojczyźnie, moje dodatkowe 
ręce się przydadzą szczególnie 
teraz podczas pandemii. Sta-
wiam sobie bardzo wysokie 
progi jako sportowiec. Moja 

rodzina bardzo mnie wspiera 
i mówi, że dam radę.

I dodaje z uśmiechem: Bo 
kto, jak nie ja?

Szkolenie podstawowe skie-
rowane jest do kandydatów 
bez przeszkolenia wojskowego 
i trwa nieprzerwanie 16 dni. Jego 
głównym celem jest zapozna-
nie ochotników z najważniejszy-
mi kompetencjami, które są nie-
zbędne na współczesnym polu 
walki. Jednocześnie stanowi ono 
bazę do dalszego rozwoju umie-
jętności w kolejnych lat służby.

Obecne szkolenie realizowa-
ne jest z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa sanitarnego. Wszy-
scy kandydaci przejdą testy na 
obecność koronawirusa. „Szes-
nastka” zakończy się przysięgą 
wojskową, która odbędzie się 5 
grudnia na terenie białostockich 
koszar.

Nabór do 1 Podlaskiej Bryga-
dy Obrony Terytorialnej ma cha-
rakter ciągły. Praktyczne informa-
cje, w tym wsparcie w procesie 
naboru, udzielają przedstawiciele 
Mobilnego Zespołu Rekrutacyj-
nego (tel. 798 607 494). Wnioski 
o powołanie do służby można tak-
że składać za pomocą platformy 
internetowej ePUAP oraz w Woj-
skowych Komendach Uzupełnień 
(w Białymstoku, Bielsku Podla-
skim, Łomży i Suwałkach).

Rekordzista Polski  
i Europy Paweł Gębusiak

Olimpijka z Pjongczang dołącza 
do Terytorialsów 

Od lewej rekordzista Polski i Europy Paweł Gębusiak i Marcin Gębusiak
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tel. 503 010 038

OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy ogłasza prze-
targ ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
używanej przyczepy ciężarowej AUTOSAN D-734
Miejsce i termin odbycia przetargu ustnego (licyta-
cji): 27.11.2020 r. godz. 9:00, siedziba MPGKIM ZB w 
Łomży, ul. Akademicka 22.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden Oferent zaoferował 
cenę wywoławczą.
Przyczepa ciężarowa, rolnicza, AUTOSAN 
D-734 rok prod. 1990, Cena wywoławcza:  
1500,00 zł brutto
Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena 
wywoławcza.
Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz Oferenta, 
który złoży ofertę z najwyższą ceną, nie niższą niż 
cena wywoławcza.
Oferent, którego oferta zostanie uznana jako naj-
korzystniejsza będzie zobowiązany zapłacić cenę 
nabycia na wskazany rachunek bankowy lub w ka-
sie MPGKiM ZB w Łomży w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni.
Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi 
niezwłocznie po zapłacie ceny sprzedaży.
Oferenci mogą zapoznać się ze stanem technicz-
nym przyczepy w siedzibie MPGKiM ZB w Łomży w 
godz. 8:00 do 14:00


