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W miejscowości Jankowo koło Nowo-
grodu z rzeki Narew wyłowiono ra-
dziecki ponton, element konstrukcji 
lekkiego mostu pontonowego. Pod-
czas działań wojennych taki sprzęt 
służył Armii Czerwonej w przedosta-
niu się na drugą stronę rzeki. 

Same mosty pontonowe mo-
gły unieść różnego rodzaju cię-
żary, nawet do 6 ton. Teraz zna-
lezisko przejęte zostanie przez 
Muzeum Wojska w Białymstoku, 
gdzie po wykonaniu odpowied-
nich i zabezpieczających czyn-
ności udostępnione będzie dla 
zwiedzających. Przy wydobyciu 
cennego okazu, ekipie programu 
Polsatu „Poszukiwacze Historii” 
pomagała Grupa Poszukiwaw-
czo-Ratownicza Scubamaniak, 
która trudni się podobnymi za-
daniami. Całej „operacji” bacznie 
przyglądała się Grupa Medialna 
Narew.

- Nasza działalność głównie 
wiąże się z różnymi czynnościa-
mi pod wodą. Jednak to nie tylko 

poszukiwania, ale również zachę-
canie i propagowanie spędzania 
czasu właśnie w podwodnym 
świecie. Współpracujemy m.in. 
z domem dziecka we Frombor-
ku i w Łomży. Zabieramy dzieci 
na pierwsze wstępne nurkowania 
na basen. 

Zajmujemy się także dzia-
łalnością proekologiczną, czyli 
wszelkiego rodzaju porządkowa-

niem akwenów wodnych. Wszyst-
ko to, co pod wodą zostawiają tu-
ryści, czy też do niej wrzucają, 
staramy się uprzątnąć i przywró-
cić stan równowagi w przyrodzie 
- mówi Andrzej Gutowski, prezes 
Grupy Poszukiwawczo-Ratowni-
czej Scubamaniak.

Drodzy Czytelnicy! 
Niech ta dziecięca radość i cie-

kawość towarzyszy Wam nie tylko 
na myśl spotkania z Siwobrodym. 
Niech ciepło towarzyszące 6 grud-
nia tli się okrągły rok, a wznieca je 
każde spotkanie z najbliższymi. 

Mamy nadzieję, że tak jak 
Maja macie na swoim koncie 
wiele dobrych uczynków i ge-
stów, a Święty Mikołaj trafi do 
Was bez większych kłopotów. Ży-
czymy Wam obfitego spotkania 
z Dobrodziejem! 

Radziecki most pontonowy 
wydobyty z Narwi

Dokończenie na str. 4

Maja  
w obiektywie 

taty Rafała 
Lesickiego



Stefan Krajewski, poseł na Sejm RP 
zorganizował konferencję prasową, 
której głównym tematem było po-
stawienie weta przez partię rządzącą 
w sprawie budżetu unijnego. Zda-
niem parlamentarzysty, słowa o tym, 
że decyzja rządu wzmacnia siłę i po-
zycję  Polski na arenie międzynarodo-
wej nie mają nic wspólnego z prawdą. 

Ten temat odbił się szerokim 
echem nie tylko w Polsce, ale 
również w Europie. Polska oraz 
Węgry zapowiedziały zabloko-
wanie unijnego budżetu na lata 
2021-2027, a tym samym war-
tego 750 mld euro specjalnego 
funduszu odbudowy. Przyczyną 
tego sporu jest powiązanie bu-
dżetu Unii Europejskiej z mecha-
nizmem praworządności w kra-
jach członkowskich. 

Stefan Krajewski, poseł na 
Sejm RP, podczas spotkania 
przekonywał, że trzeba pamię-
tać, iż dla Polski najważniejsze 
są sprawy gospodarcze, czyli de 
facto to, po co weszliśmy do Unii 
Europejskiej. Parlamentarzysta  
uważa jednak, że obecna partia 
rządząca nie do końca ma trzeź-
we spojrzenie na rzeczywistość.

- Kiedy dzisiaj dysku-
tujemy na temat weta wo-
bec budżetu unijnego, je-
steśmy w stanie zrozumieć 
narrację, że 27:1 to jest 
sukces Polski. Ci sami po-
litycy teraz przekonują nas, 
iż postawienie weta umac-
nia Polskę.  Ale, niestety, 
tak się nie dzieję. Wszy-
scy wiemy, że pozyska-
nie środków unijnych jest 
ważne dla każdego samo-
rządowca, przedsiębiorcy, 
ale i tych, którzy inwestują 
w ochronę zdrowia czy roz-
wój infrastruktury. To są 
kluczowe kwestie. Nie może być 
tak, iż krzyczymy „weto” i nie za-
stanawiamy się, co później. Każ-
dy kto przygotowuje budżet wie, 
jak trudne jest funkcjonowanie 
w oparciu o prowizorium budże-
towe i ono nie będzie dla nas ko-
rzystne - mówi Stefan Krajewski.

Stefan Krajewski przytacza 
również słowa polityków obozu 
rządzącego, którzy zaznaczają, iż 
nie ma mowy o żadnym psuciu 
relacji z Unią Europejską oraz że 
polexit nie wchodzi w rachubę. 
Z tego też względu zwrócił uwa-
gę na inicjatywę z jaką wyszło 
Polskie Stronnictwo Ludowe. 
Chodzi tu o wpisanie do Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej 
członkostwa Polski w UE. 

- To już wcześniej propono-
wał Andrzej Duda, i to popierał 
też Radosław Sikorski, czyli wi-
dzimy, że różne środowiska po-
lityczne wyrażają na to zgodę. 
Ważne jest byśmy w Unii Euro-
pejskiej byli na dobrych zasadach 
i mieli silną pozycję. Przecież to 
posłowie i  przedstawiciele rzą-
du z PSL, wprowadzali Polskę do 
UE i nie ma zgody na powolne 
wyprowadzanie jej z tych struk-
tur- tłumaczy poseł.

Równocześnie parlamenta-
rzysta przypomniał, że właśnie 
dzięki przynależności do UE, 

Polska od początku pandemii 
COVID-19 mogła wydać 300 
mld zł na walkę z koronawiru-
sem, a do tego także otrzymała 
700 mld zł na różnorodne inwe-
stycje.

Z kolei Mirosław Lech, wójt 
gminy Korycin przyznał, że 
z ogromnym niepokojem ob-
serwuje to, co w ostatnich tygo-
dniach dzieje się z polityką rządu 
w związku z kształtowaniem unij-
nego budżetu. Jak podkreślił, to 
naród zdecydował, iż należymy 
do Unii Europejskiej, i to on wy-
biera ludzi, którzy w jego imieniu 
mają sprawować władzę. 

- Ich obowiązkiem jest 
współpraca na wielu płaszczy-
znach, różne negocjacje, pilno-
wanie polskich interesów. Unia 
to nie tylko pieniądze. Musimy 
pamiętać, że Polska jest człon-
kiem kultury zachodnioeuropej-
skiej i to nie ulega najmniejszej 
wątpliwości. Stąd też nieprzy-
padkowa obecność naszego 
kraju w tych strukturach, gdzie 
buduje się swoją tożsamość 
i pewne chrześcijańskie warto-
ści. Poprzez różne wojny, komu-
nizm walczyliśmy o to i w końcu 
to mamy. Pilnujmy tego. Rezy-
gnacja z odgrywania ważnej roli 
w Unii Europejskiej i wetowa-
nie budżetu dla mnie jest czymś 

niezrozumiałym i pozbawionym 
zdrowego rozsądku. Jest to ja-
kaś dziwna choroba pewnych 
ludzi, którzy nie kierują się do-
brem narodu i chęcią budowa-
nia lepszej wartości tylko party-
kularnym, partyjnym interesem, 
który prowadzi w stronę upadku 
- wskazuje wójt.

Mirosław Lech przypomniał, 
że od 2004 roku gmina Kory-
cin otrzymała ponad 10 tys. zł 
ze środków unijnych na jedne-
go mieszkańca. Poza tym zreali-
zowanych zostało wiele społecz-
nie ważnych przedsięwzięć, jak 
wsparcie seniorów, dzieci i mło-
dzieży. Równocześnie zaznaczył, 
iż w obecnej rzeczywistości gmi-
ny wiejskie są w trudnym położe-
niu, a przede wszystkim brakuje 
stabilizacji i środków, które moż-
na inwestować w działania pro-
rozwojowe. I tu właśnie możemy 
wrócić do rzeczonego prowizo-
rium budżetowego, gdyż to wła-
śnie małe miejscowości najbar-
dziej na tym ucierpią, poprzez 
brak środków na rozwój regio-
nalny i lokalny.

- W tym roku na 1538 gmin 
wiejskich w Polsce, ponad 1000 
miało bardzo ciężką sytuację. 
Więc jeśli odbierzemy jeszcze 
środki pomocowe w postaci pie-
niędzy unijnych, to o jakim roz-

woju obszarów wiejskich, miast 
i miasteczek możemy mówić? 
Można chyba tylko wołać, by ci 
ludzie w końcu się opamiętali- 
apeluje wójt gminy Korycin. 

Natomiast Michał Zarzecki, 
prezes podlaskiego Forum Mło-
dych Ludowców, wskazywał, iż 
ponad 100 mld euro przekaza-
ne przez Unię Europejską miały 
ogromny wpływ na rozwój go-
spodarstw rolnych, czy szerzej- 
polskiej wsi.

- To są pieniądze na ośrodki 
kultury, świetlice, ale też wsparcie 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Strata tego wszystkiego ozna-
cza cofnięcie się o kilkanaście, 
a może i kilkadziesiąt lat, gdzie 
już nie dogonimy Zachodu. To 
sam Jarosław Kaczyński jeszcze 
jakiś czas temu mówił, że na wyj-
ściu z Unii Europejskiej najbar-
dziej straci polska wieś- alarmuje 
Michał Zarzecki.

Michał Zarzecki poruszył też 
przedmiot wpisania do Konsty-
tucji RP naszej przynależności 
do Unii Europejskiej. Jak stwier-
dził, z takiej opcji skorzystały już 
m.in. Niemcy, Dania czy Francja. 

- To jest naprawdę dobry 
i mądry pomysł, który uwypu-
kli naszą obecność w struktu-
rach europejskich, a  z krajami 
członkowskimi postawi nas na 
równej płaszczyźnie, a nie, jako 
państwo w oślej ławce, które nie 
ma nic dopowiedzenia. Tak wła-
śnie dzieje się za rządów Prawa 
i Sprawiedliwości- dodaje Mi-
chał Zarzecki. 

Mimo głośnych protestów 
PSL czy samorządowców trud-
no powiedzieć czy znajdzie się 
jakikolwiek konsensus. Wiemy 
jednak, że 26 listopada doszło 
do spotkania premiera Mateusza 
Morawieckiego z premierem Wę-
gier Viktorem Orbanem. Warsza-
wa i Budapeszt jeszcze raz dobit-
nie podkreśliły, że nie zmienią 
swojej decyzji i że nie zgadzają 
się na łączenie wypłat z budżetu 
UE na lata 2021–2027 prawo-
rządnością. 

18-400 Łomża, Stary Rynek 13
e-mail: redakcja@narew.info
tel./fax 86 216 71 07

WYDAWCA: Artur Filipkowski
Współpraca: Marlena Siok,  
Wiesław Kołowski, Łukasz Sulkowski 
 
DYREKTOR BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ:
Monika Strzelecka, tel. 600 680 638

e-mail: reklama@narew.info
www.narew.info
„Tygodnik Narew” wydawany jest

przez Fundację Inicjatyw Lokalnych 

„Media Polska”

Druk: Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych 
ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

2 polityka www.narew.info

Poseł Lech Antoni Kołakowski poinformował 
o opuszczeniu struktur Prawa i Sprawiedliwości. 
- Z dniem 24 listopada 2020 roku zostaję posłem 
niezrzeszonym - poinformował w piśmie do 
marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

- Będąc posłem niezrzeszonym będę 
pracował dla dobra mieszkańców Polski 
i regionu. Chcę pomagać ludziom płacą-
cym podatki tak, aby czuli się w Polsce 
znacząco lepiej niż obecnie - stwierdził 
w czasie konferencji prasowej.

Pytany o powody przypomniał uza-
sadnienie swojej wcześniejszej decyzji 

dotyczącej rezygnacji z przynależności 
do PiS w związku z projektem noweli-
zacji ustawy o ochronie zwierząt, tzw. 
"piątki dla zwierząt". Jak mówił, wiele 
złego działo się także w strukturach Pra-
wa i Sprawiedliwości, zwłaszcza w woje-
wództwie podlaskim.

O swoim odejściu z Prawa i Sprawie-
dliwości poseł Lech Antoni Kołakowski 
informował już 17 listopada. Wtedy złożył 
rezygnację z członkostwa w partii, w której 
był od początku. Pytany o swoją przyna-
leżność do PiS, stwierdził, że dotychczas 

nie otrzymał odpowiedzi na złożoną rezy-
gnację z członkostwa w partii.

Opuszczenie przez posła Lecha Ko-
łakowskiego struktur Prawa i Sprawiedli-
wości oznacza, że partia rządząca skurczy 
się do 234 posłów. Co więcej, na moment, 
straciła ona także jeden mandat, na sku-
tek rezygnacji Adama Lipińskiego. Zo-
stał on wiceprezesem NBP. Zastąpić ma 
go Szymon Pogoda. Oznacza to, iż partia 
rządząca w Sejmie obecnie dysponuje 233 
przedstawicielami, natomiast większość 
samodzielna wynosi 231. 

Lech Antoni Kołakowski posłem niezrzeszonym

Poseł Stefan Krajewski: PSL chce wpisania  
do konstytucji członkostwa Polski w UE

Relacja z konferencji w Telewizji Narew 
i na www.narew.info
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W Szpitalu Wojewódzkim im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży przeprowadzone zostały 
pierwsze wysokospecjalistyczne 
zabiegi interwencyjnego 
leczenia zaawansowanej choroby 
wieńcowej. Wykonał je zespół 
Pracowni Hemodynamiki Pionu 
Kardiologicznego, na czele 
z kierownikiem pracowni - dr n. 
med. Grzegorzem Horszczarukiem 
i asystującym mu dr Emanuelem 
Korzeńcem. 

Aterektomia rotacyjna (ro-
tablacja) to specjalna metoda 
leczenia zwapniałych blaszek 
miażdżycowych ciasno zawężają-
cych światło tętnicy wieńcowej. 
Stanowi ona uzupełnienie tra-
dycyjnego zabiegu angioplastyki 
wieńcowej (PCI). W wielu przy-
padkach standardowy sprzęt 
używany w zabiegach PCI nie-
zbyt dobrze radzi sobie z posze-
rzaniem masywnie zwapniałych 
bardzo twardych zmian miaż-
dżycowych. Dzięki zastosowa-
niu rotablacji skuteczność lecze-
nia chorych z takimi zmianami 
znacząco się poprawia. Rotabla-
cja jest przeprowadzana za po-
mocą specjalnego mikrowiertła 
pokrytego drobinkami diamen-
tu,  zwapnienia są w odpowiedni 
sposób nawiercane – co zmniej-
sza ich spoistość i umożliwia 
optymalne poszerzenie zwap-
niałej zmiany w tętnicy wieńco-
wej.  Pierwszy chory poddany 
zabiegowi rotablacji w szpitalu 
w Łomży to 80-letni mężczyzna 
z cukrzycą i masywnie zwapniałą 
zmianą miażdżycową, powodu-
jącą krytyczne zwężenie jednej 

z głównych gałęzi tętnicy wień-
cowej.  Po zabiegu trwającym 
około półtorej godziny, uzyska-
no optymalne poszerzenie na-
czynia. Niemal od razu chory 
poczuł się znacznie lepiej, a jego 
tolerancja wysiłku wyraźnie się 
poprawiła

Kolejnym wysokospecjali-
stycznym zabiegiem z zakresu 
kardiologii interwencyjnej, któ-
ry został niedawno wprowadzo-
ny w łomżyńskim szpitalu jest 
angioplastyka – udrożnienie 
przewlekle niedrożnej tętnicy 
wieńcowej (PCI CTO). Wielu 
chorych z przewlekle zamknię-
tą tętnicą wieńcową odczuwa 
nasilone dolegliwości dławico-
we związane z niedokrwieniem 
mięśnia sercowego nawet przy 
stosowaniu pełnego zakresu le-
czenia farmakologicznego. Wy-
twarzające się w takich przypad-
kach tzw. krążenie oboczne na 
ogół nie wystarcza, by w trakcie 
wysiłku (także tego związanego 
z codziennymi czynnościami) 
zapewnić odpowiedni dopływ 
krwi do terytorium zamknięte-
go naczynia. Udrożnienie prze-
wlekłego zamknięcia tętnicy 
wieńcowej przywraca właściwy 
dopływ krwi do danego obszaru 
mięśnia sercowego, dzięki czemu 
dolegliwości dławicowe ustępu-
ją lub znacznie się zmniejszają.  
Jednakże ze względu na wysoki 
stopień trudności zabiegu PCI 
CTO, którego przeprowadzenie 
wymaga bardzo doświadczone-
go kardiologa interwencyjne-
go oraz odpowiedniego sprzętu, 
więc chorzy z tego rodzaju zmia-
nami mają utrudniony dostęp 
do tej metody leczenia. Z tego 
powodu ich codzienny komfort 
życia może być bardzo upośle-
dzony. Od niedawna, w Szpi-
talu Wojewódzkim w Łomży, 
możliwe stało się przeprowa-
dzanie skutecznych zabiegów 

PCI CTO. Pierwszy z nich wy-
konano u 71 letniej chorej, któ-
ra miała przewlekle niedrożną 
dużą tętnicę wieńcową i nasilone 
dolegliwości. Dzięki zastosowa-
niu specjalnego, dedykowanego 
sprzętu – przewlekle niedrożna 
tętnica wieńcowa została sku-
tecznie udrożniona, a następnie 
poszerzona za pomocą stentów. 
Dolegliwości dławicowe zupeł-
nie ustąpiły, co potwierdzone zo-
stało podczas wizyty kontrolnej.  

Na terenie województwa 
podlaskiego, zabiegi rotablacji 
oraz udrożniania przewlekłych 
zamknięć tętnic wieńcowych 
były dotychczas przeprowadza-
ne jedynie w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym w Białym-
stoku. Teraz są już dostępne rów-
nież w Szpitalu Wojewódzkim 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży. 

Nowoczesne, wysokospecjalistyczne  
zabiegi z kardiologii interwencyjnej  
w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

Pochodzący z Łomży, 20 - letni 
Michał ,,Nisha” Jankowski (zawodnik 
grający w Dotę 2 w zespole Team 
Secret) został e-sportowcem roku 
(w kategorii graczy korzystających 
z pecetów). 

Nagroda przyznana została 
młodemu łomżyniakowi pod-
czas gali The Esports Awards 

2020. Jego wygrana nie powin-
na dziwić. A wszystko dlatego, 
iż ,,Nisha” w tym sezonie ma 
na swoim koncie wygranych aż 
osiem spośród jedenastu najważ-
niejszych turniejów. 

W tym roku Michał "Nisha" 
Jankowski zwyciężył w:
• BEYOND EPIC
• BLAST Bounty Hunt
• DreamLeague Season 13
• ESL One Birmingham
• Gamers Without Borders 2020
• OGA Dota PIT 2020
• OGA Dota PIT S3
• OMEGA League
• WePlay! Pushka League S1: 
Division 1

Michał ,,Nisha” Jankowski 
swoją przygodę z e-sportem roz-
począł mając zaledwie 14 lat. Do 
zespołu Team Secret dołączył 
cztery lata później. To właśnie od 
tego momentu sięga po najwyż-
sze nagrody. Jednak tak napraw-
dę tajniki gier typu Moba zgłębiał 
już od najmłodszych lat, za spra-
wą swoich starszych braci. To oni 
wprowadzili go w świat wirtual-
nego sportu.  

Jak informuje portal www.
gry-online.pl łomżyniak, pod 
względem samych wygranych 
turniejów, to również najle-
piej zarabiający polski gracz 
w e-sporcie. Na tę chwilę, od 
momentu rozpoczęcia swojej 
kariery wygrał ponad 920 tysię-
cy dolarów. 

Łomżyniak Michał 
Jankowski najlepszym 

esportowcem na świecie



Reportaż do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.
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Jak sam podkreśla szef sto-
warzyszenia, każdy z członków 
grupy nurkowanie traktuje jako 
hobby, które jest zjawiskowe i fa-
scynujące.

- Najbardziej urzeka mnie 
czas spędzany pod wodą. Prze-
pełnia mnie wówczas niesamo-
wity spokój. A do tego piękne 
widoki. Wszyscy mówią, iż nasze 
polskie wody są mało przejrzyste. 
Natomiast my wykorzystujemy 
odrobinę wyobraźni  i możemy 
zilustrować sobie Egipt w najlep-
szym wydaniu. Ale najważniejsze 
w tym wszystkim jest to, że nie 
mamy żadnych oporów i proble-
mów pod wodą. Adaptujemy się 
do tej sytuacji. Dostajemy powie-
trze pod takim ciśnieniem, jakie 
panuje na danej głębokości. Za-
wsze mamy butlę ze sprężonym 
tlenem, kamizelki wypornościo-
we, które pomagają nam w utrzy-
maniu nieważkości pod wodą, ale 
też i maski, dzięki którym mamy 
dobrą widoczność - tłumaczy 
Andrzej Gutowski.

Ekipa polsatowskiego pro-
gramu „Poszukiwacze historii” 
już po raz drugi zawitała w oko-
lice Łomży. Tym razem za cel 
postawili sobie wydobycie frag-
mentu konstrukcji radzieckiego 
mostu pontonowego z czasów II 
wojny światowej. 

- Tutaj w grudniu 1944 roku 
zatrzymał się front. Po jednej 
stronie stała Armia Czerwona, 
zaś po drugiej Niemcy. Tak na-
prawdę przez większość jesieni 
i zimy 1944 - 1945 te dwa wojska 
mierzyły się wzrokiem, ale So-
wieci cały czas wysyłali zwiady 
na drugą stronę. Również sape-
rzy gwardii bezustannie przekra-
czali rzekę Narew. Rosjanie już 
przygotowywali się do ofensywy 
styczniowej - wyjaśnia Olaf Pop-
kiewicz, redaktor programu „Po-
szukiwacze Historii”. 

W połowie grudnia 1944 
roku w miejscowości Jankowo 
przy rzece Narew, Armia Czer-
wona postanowiła stworzyć 
przyczółek dla swoich jedno-
stek. Sowieci zamierzali prowa-
dzić razwiedku bojem, czyli " 
rozpoznanie walką", które pole-
ga na pozorowanym uderzeniu 
na nieprzyjaciela. Jego celem 
nie jest przełamanie, tylko zmu-
szenie wrogich wojsk do użycia 
wszystkich środków obrony ja-
kimi na tym odcinku dysponu-
ją. Dzięki temu zyskać można 
informację o jego sile i rozmiesz-
czeniu uzbrojenia. Ale chociaż 

uderzenie jest pozorowane, trze-
ba pamiętać, by nie uderzyć si-
łami zbyt szczupłymi, bo wtedy 
nieprzyjacielski kontratak może 
przynieść zgubę i już żadne in-
formacje nie będą potrzebne.

I właśnie w tym miejscu rzu-
cone zostały kompanie karne 
wchodzące w skład 48 armii, któ-
ra podeszła pod Narew. Pomoc 
w walkach miały zapewnić wła-
śnie m.in. pontony od konstruk-
cji lekkiego mostu pontonowego, 
które miały ok. 6 metrów długo-
ści i ok. 2 metrów szerokości. 

- Prawdę mówiąc można się 
trochę pomylić, gdyż one wyglą-
dają prawie jak łódka z tym, że nie 
mają wyodrębnionej rufy, tylko 
z obydwu stron są dzioby. Te pon-
tony można było łączyć w różnych 
konfiguracjach. Taka przeprawa 
przez rzekę mogła unieść masę do 
6 ton. Więc wiemy, iż ciężarówki 
czy działa mogły spokojnie prze-
jechać. Natomiast jeśli już chodzi 
o średnie i ciężkie czołgi to ab-
solutnie nie - wskazuje redaktor 
„Poszukiwaczy Historii”.

Jak już wiemy radziecki pon-
ton od konstrukcji lekkiego mostu 
pontonowego z czasów II Wojny 
Światowej przejęty zostanie przez 
Muzeum Wojska w Białymstoku. 
Teraz specjaliści i rzeczoznaw-
cy będą wykonywać konserwację 
i odnawianie niecodziennego zna-
leziska. Następnie po wykonaniu 
tychże czynności i odpowiednim 
zabezpieczeniu pontonu, zostanie 
on udostępniony dla wszystkich 
zwiedzających, którzy będą chcie-
li „poczuć smak historii”.

Radziecki most pontonowy  
wydobyty z Narwi

• • •
• • •

• • •
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- Możemy zakończyć czas marzeń i za-
bierać się do pracy - powiedział Marek 
Olbryś, Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego, który wraz z samorzą-
dowcami powiatu łomżyńskiego raz 
Wizny i Jedwabnego wziął w piątek 
(27 listopada ) udział w rozpoczęciu 
remontu drogi Wizna - Jedwabne.

- To pierwszy w wojewódz-
twie i unikalny w skali kraju pro-
jekt, w który zaangażowanych 
jest aż pięć podmiotów: samorzą-
dy Wizny i Jedwabnego, powia-
tu łomżyńskiego i województwa 
podlaskiego oraz budżet państwa 
za sprawą Funduszu Dróg Samo-
rządowych - podkreślał wicemar-
szałek Marek Olbryś.

Jego zdaniem, przekazanie 
placu budowy wykonawcy, któ-
rym jest firma Trakt z Wysokie-
go Mazowieckiego, stało się pięk-
nym finałem dochodzenia do 
kluczowych decyzji. Zaczęło się 
od spotkań z mieszkańcami, któ-
rzy domagali się odbudowy zde-
gradowanej przez minione 30 lat 
drogi. 

- Łomżyńskie starostwo po-
wiatowe stopniowo dałoby sobie 
radę, ale prawdopodobnie kosz-
tem wielu innych inwestycji - tłu-
maczył Marek Olbryś.

Potwierdził to starosta łom-
żyński  Lech Marek Szabłowski.

- Mamy w powiecie około 
530 kilometrów dróg, ale ta na-
leży do najważniejszych, a przy 

tym jest chyba w najgorszym 
stanie technicznym. Chciałbym 
przy tym mocno podkreślić, że 
ma zdecydowanie charakter po-
nadlokalny i tak naprawdę speł-
nia kryteria drogi wojewódz-
kiej. Zwłaszcza, gdy dołączy się 
w drugim etapie - tak planujemy 
- powiat kolneński i tamtejsze 
gminy, bo będzie to najkrótsze 
połączenie z powiatowego Kolna 
do wojewódzkiego Białegostoku. 

A zatem - jak mawia minister in-
frastruktury Andrzej Adamczyk 
- kończymy dzisiaj na tej drodze 
rządy polityków, a zaczynamy in-
żynierów - powiedział Lech Ma-
rek Szabłowski.

Dla burmistrza Adama Nie-
brzydowskiego z Jedwabnego 
i wójta Mariusza Soliwody z Wi-
zny to inwestycje o strategicz-
nym znaczeniu dla dostępności 
komunikacyjnej do kluczowych 

krajowych dróg 64 i przyszłej 
S61, ale także dla rozwoju tych 
rolniczych gmin i poprawy jako-
ści życia mieszkańców. 

Wszyscy uczestnicy spotka-
nia w Wiźnie podkreślali jak de-
cydującym impulsem okazało się 
powstanie rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych, W ca-
łej Polsce korzystają z niego po-
wiaty i gminy. W województwie 
podlaskim pojawił się pionierski 

pomysł dołączenia jeszcze samo-
rządu regionu. O roli marszałka 
Artura Kosickiego i wicemarszał-
ka Marka Olbrysia z wdzięczno-
ścią mówili starosta Lech Ma-
rek Szabłowski, burmistrz Adam 
Niebrzydowski i wójt Mariusz 
Soliwoda, a radny Piotr Modze-
lewski, jako reprezentant Sejmi-
ku, otrzymał podziękowania za 
ostateczną decyzję o dofinanso-
waniu przedsięwzięcia kwotą 2,5 
miliona złotych ze środków wo-
jewództwa.

Wartość ogólna zadania to 
niespełna 13 milionów złotych. 
Około 50 procent pochodzić bę-
dzie z rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych. Jedwabne i Wi-
zna wykładają po 15% kosztów 
(ok. 1,9 mln każda z gmin). Po-
wiat łomżyński w mniejszym za-
kresie włącza się finansowo, ale 
bierze na siebie obowiązki inwe-
stora i organizatora całego przed-
sięwzięcia. Na przecięcie wstęgi 
na przebudowanej drodze (bę-
dzie miała 6 - 8 metrów szeroko-
ści, nową nawierzchnię, pobo-
cza, chodniki w miejscowościach 
i wszystkie niezbędne obiekty in-
żynieryjne) uczestnicy spotkania 
umówili się na 2022 rok. 

- Mam nadzieję na "pączko-
wanie" tego sposobu realizacji 
inwestycji drogowych w całym 
województwie. To zadanie to 
symbol, że dobrej jakości drogi 
należą się nie tylko dużym ośrod-
kom miejskim, ale także terenom 
rolniczym - podsumował wice-
marszałek Marek Olbryś. 

Białystok Południe – Ploski. To pierw-
szy podlaski odcinek drogi ekspre-
sowej S19, na którego na projekt i 
budowę została zawarta umowa. 
Wykonawcą odcinka o długości 12,7 
km będzie firma Mota Engil. Koszt re-
alizacji zadnia to 396,9 mln zł. Jeszcze 
w tym roku jest planowane zawarcie 
umów z wykonawcami kolejnych 
odcinków tej drogi Białystok Zachód 
– Księżyno i Księżyno - Białystok Po-
łudnie.

 - Dotrzymujemy słowa i roz-
poczynamy proces realizacji Via 
Carpatii na Podlasiu! Wyrów-
nujemy szanse regionów Polski, 
a zarazem tworzymy międzyna-
rodowy korytarz transportowy 
- powiedział wiceminister infra-
struktury Rafał Weber.

 W ramach odcinka Białystok 
Południe – Ploski, na którego re-
alizację Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad zawarła 
umowę 27 listopada 2020 r.,   po-
wstanie   dwujezdniowa droga 
ekspresowa z dwoma pasami ru-
chu w każdym kierunku. Rodzaj 
konstrukcji nawierzchni, asfalto-
wą lub betonową, wybierze wy-
konawca na etapie projektu bu-
dowlanego. Zadanie obejmować 
będzie ponadto budowę 16 obiek-
tów inżynierskich, w tym 160-me-
trowego mostu nad doliną Narwi 
i osiem przejść dla zwierząt. Na 
tym fragmencie S19 zaplanowany 
został węzeł Zabłudów, zapewnia-
jący relację Białystok - Zabłudów 
- Juchnowiec Kościelny.

 Uzyskanie decyzji o zezwole-
niu na realizację inwestycji dro-
gowej (ZRID) przewidziano na 
II kwartał 2022 r. Prace budow-
lane będą prowadzone w latach 
2022-2024.

Pierwszy odcinek Via Carpatii  
w województwie podlaskim już w realizacji

Rozpoczyna się przebudowa drogi 
Wizna – Jedwabne  

To pierwszy w województwie 
i unikalny w skali kraju projekt 
- powiedział wicemarszałek 
województwa podlaskiego 
Marek Olbryś

Relacja do obejrzenia w Telewizji Narew 
i na www.narew.info.
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Oddychaj – potrzebne 
koncentratory tlenu!

„Oddychaj!” – to akcja zainicjowana przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej, której 
celem jest zbiórka funduszy na zakup koncentratorów tlenu. Urządzenia ratują 
zdrowie i życie pacjentom, którzy przebywają w hospicjach domowych, są po 
hospitalizacji, mają przewlekłe choroby układu oddechowego, na przykład PO-
ChP. To akcja, której nie można przełożyć na inny termin. Liczy się każda minuta, 
każdy oddech pacjenta walczącego o życie. 

 –  Mamy 30 koncentratorów. Dotychczas były one użytkowa-
ne w domach przez pacjentów przewlekle chorych. Pandemia spra-
wiła, że zgłasza się do nas bardzo wiele osób, które potrzebują do-
mowej tlenoterapii, a my mamy związane ręce, bo po raz pierwszy 

w historii łomżyńskiego Caritas mamy za mało koncentratorów 
do wypożyczenia – mówi ksiądz Andrzej Mikucki, dyrektor Cari-
tas Diecezji Łomżyńskiej. – Obecnie 20 osób czeka w kolejce. Te 
osoby potrzebują naszego wsparcia. Nie ma ani chwili do strace-
nia! Tutaj nie ma czasu na zastanawianie się, czy wspomóc nas, czy 
nie. Trzeba po prostu szybko podjąć decyzję. Podczas jednej minu-
ty człowiek wykonuje około osiemnastu oddechów. Każdy oddech 
jest na wagę złota – dodaje.  

Dramatyczny apel dyrektora Caritas popierają władze uczel-
ni i środowisko medyczne Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży. Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
PWSIiP, wicedyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Łomży („covido-
wego szpitala”), dr n. o zdr. Joanna Chilińska, doskonale wie, jak dra-
matyczne wymiary przybrała walka o oddech pacjenta, gdy choroba 
COVID-19 atakuje silną falą jesiennych infekcji. 

– Musimy dbać o pacjentów, którzy trafiają do naszego szpita-
la, ale także zatroszczyć się o tych, którym w czasach ograniczonych 
możliwości hospitalizacji, może pomóc domowa tlenoterapia. Kon-
centratory, wypożyczane pacjentom do domu, ratują im życie, zdro-
wie, pozwalając przetrwać trudny czas oblężenia szpitali, czas wielkiej 
niepewności i epidemicznej destabilizacji – wyjaśnia doświadczona 
przedstawicielka służby zdrowia. 

Zaznacza jednocześnie, że urządzenia muszą być wypożyczane po 
dokonaniu profesjonalnego wywiadu z pacjentem, a decyzje o ich wy-
pożyczeniu do domu powinny być podejmowane w zgodzie z aktual-
ną wiedzą medyczną. 

A czym jest koncentrator tlenu? To urządzenie, które filtruje po-
wietrze atmosferyczne, usuwa z niego azot oraz inne gazy i dostarcza 
pacjentowi niemalże czysty tlen. Potocznie nazywane są „fabryka-
mi tlenu”. Używają ich między innymi osoby chore na POChP, czyli 
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. To schorzenie, na które cierpi 
ponad 2 miliony dorosłych Polaków i jednocześnie choroba cywiliza-
cyjna, która zbiera coraz większe żniwo. Przenośne modele koncen-
tratorów pozwalają prowadzić pacjentom względnie normalne życie, 
wychodzić z domu, robić zakupy. Zapotrzebowanie na te urządzenia 
dynamicznie wzrasta. 

Osoby, które chcą wziąć udział w akcji „Oddychaj”, Cartias Diece-
zji Łomżyńskiej prosi o dokonywanie wpłat na rachunek, koniecznie 
z dopiskiem: „oddychaj”. 

Nr Konta: 25 8757 0001 0001 6766 2000 0010   
Cel zbiorki: zakup 40 koncentratorów tlenu. 
Czas zbiórki: do 10 grudnia 2020 r. 

W łomżyńskiej katedrze zakończyła 
się renowacja jednego z najstarszych 
zabytkowych nagrobków znajdujące-
go się na ścianie po lewej stronie od 
wejścia do świątyni.

- To renesansowy nagrobek 
Anny i Hieronima Modliszow-
skich. W naszej katedrze znaj-
dują się trzy nagrobki należą-
ce do rodziny Modliszowskich. 
Oprócz nagrobków Anny i Hie-
ronima Modliszowskich znajdu-
ją się tutaj epitafia ich dzieci An-
drzeja i Elżbiety oraz nagrobek 
dziecięcy. Odnowiony nagro-
bek Anny i Hieronima składa 

się z dwóch części, które pier-
wotnie były oddzielone. Zostały 
połączone przez ich syna, który 
jeszcze za swojego życia ufun-
dował nagrobki sobie i żonie. 
Wówczas oba nagrobki zosta-
ły skompilowane w jedno i tak 
pozostało do dzisiaj. Renowację 
udało się przeprowadzić w tak 
trudnym czasie, kiedy szczegól-
nie trudno jest zgromadzić po-
trzebne fundusze. Jednak umo-
wy na wykonawstwo zostały 
podpisane wcześniej i dzięki 
pomocy naszych wiernych oraz 
wsparciu z góry, pomocy bo-

skiej, prace zostały wykonane 
i efekty cieszą oczy. Jest to o tyle 
ciekawy nagrobek, że opisuje 
historię tego małżeństwa. Znaj-
dujące się na nagrobku rzeźby 
dokumentują historię i zasługi 
rodziny dla naszego kraju. Na 
nagrobku umieszczone zostały 
także postacie dzieci, których 
doczekali się małżonkowie - wy-
jaśnia ksiądz kanonik Marian 
Mieczkowski, proboszcz parafii 
katedralnej w Łomży.

Renowacja nagrobków zo-
stała wykonana pod wnikliwym 
nadzorem konserwatora zabyt-
ków.

- Wykonawcy renowacji za-
dbali o odtworzenie najdrobniej-
szych szczegółów. Na nagrobku 
znalazły się symboliczne wazy 
z płomieniami ognia. Poszerzo-
na została część dolna górnego 
nagrobka przypominająca o tym, 
że kiedyś oba epitafia stanowiły 
oddzielne części. Renowacja na-
grobka została wykonana dzię-
ki ofiarności parafian, za którą 
chciałbym serdecznie podzięko-
wać  - przyznaje ksiądz kanonik 
Marian Mieczkowski proboszcz 
parafii katedralnej.

Do finału zbliża się renowacja 
sąsiedniego nagrobka Nikode-
ma Kossakowskiego. Zostanie on 
odsłonięty po wykonaniu jedne-
go z brakujących elementów.

Na wniosek prezydenta Łomży, Rada 
Miejska podjęła decyzję o powiększe-
niu cmentarza komunalnego przy uli-
cy Przykoszarowej. Miejsc  pochówku 
zaczyna brakować, stąd konieczność  
rozbudowy nekropolii.. 

Zostanie ona powiększo-
na o cztery odrębne prywatne 

działki o łącznej powierzchni 2,4 
hektara. Obecnie to teren nie-
zabudowany porośnięty trawą 
i krzewami. Najbliższe budynki 
mieszkalne znajdują się w odle-
głości ponad 50 metrów od pro-
jektowanego cmentarza. W no-
wej części przybędzie miejsca na 

2889 grobów i 228 nisz w ko-
lumbarium. Jak informuje Urząd 
Miejski w Łomży zakup pierw-
szej nieruchomości planowany 
jest jeszcze w tym roku, a pogrze-
by będą możliwe  w przyszłym.

Zgodnie z decyzją sanepi-
du, pochówki należy rozpocząć 
od terenów położonych najniżej, 
od strony ulicy Przykoszarowej. 
Będą odbywały się w grobach 
murowanych i kolumbarium. 

Konieczne będzie wybudowa-
nie szaletu podłączonego do kana-
lizacji sanitarnej oraz doprowadze-
nie wody do celów porządkowych 
i sanitariatu. Należy wykonać od-
prowadzenie wód deszczowych 
do kanalizacji sanitarnej. Wokół 
cmentarza posadzone zostaną 
drzewa i krzewy. Cmentarz zosta-
nie podzielony alejkami, boczny-
mi i między grobami.

Dotychczas cmentarz ko-
munalny przy ulicy Przykosza-
rowej zajmował powierzchnię 
około 6,5 ha i mógł pomieścić 
5095 grobów. Na terenie cmenta-
rza znajduje się również kolum-
barium z 21 niszami na 84 urny 
z prochami.

Cmentarz komunalny  
w Łomży zostanie powiększony

Katedralne remonty  
w czasie pandemii

Renowacja nagrobka 
została wykonana dzięki 

ofiarności parafian, za 
którą serdecznie dziękuję - 
powiedział ksiądz kanonik 

Marian Mieczkowski, 
proboszcz parafii 

katedralnej w Łomży
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Maja Mieczkowska (13 lat) 
i Bartek Krawczyk ( 12 lat) – 
podopieczni Anny Bureś - otrzy-
mali wyróżnienia w swoich ka-
tegoriach w Międzynarodowym 

Konkursie Plastycznym – Przy-
roda w kolorach 2020. Orga-
nizatorem konkursu od 10 lat 
jest Młodzieżowy Dom Kultury 
w Krakowie.

Na konkurs nadesłano 1433 
prace, najwięcej z Polski, Chin 
i Ukrainy. W tegorocznej edy-
cji przeważały prace malarskie 
i rysunkowe, znaczną część sta-
nowiły fotografie i formy prze-
strzenne.

Gratulujemy Mai, Bartkowi 
i pani instruktor. Życzymy dal-
szych sukcesów. 

Adam Kalinowski w „The Voice of Po-
land” ponownie zachwycił jurorów. 
Tym razem  łomżyniak otwierając  
półfinał  11. edycji programu wyko-
nał utwór Michaela Jacksona „Dirty 
Diana”. 

– To jest niezwykle trudny nu-
mer i niewiele osób może wziąć 
go na warsztat i się z nim zmie-
rzyć. Jak widać istnieje w Polsce 
ktoś taki, jesteś to ty – mówił Mi-
chał Szpak, jeden z jurorów „The 
Voice of Poland”.  Nie był to jed-
nak jedyny wykon Adama. Łom-
żyniak zaprezentował się także 
we własnym singlu „Kamienice”, 
będącym kompromisem mię-
dzy muzyką rockową a radiową, 
i zapewnił sobie miejsce w fina-
le programu. O tytuł najlepszego 
głosu w kraju Adam Kalinowski 
powalczy już 5 grudnia. 

- Bierzesz na warsztat rzecz, 
która jest powszechnie znana, 
jak książka, która jest przeczy-
tana przez milion czytelników, 
i nadajesz temu nową jakość. 
Tak było z Sinead O'Connor, tak 

było z Michaelem Jacksonem. 
Jestem z ciebie tak dumny, bo Ty 
jesteś absolutnie kompletnym 
artystą i wiem, że bardzo zasłu-
gujesz, żeby ten program wygrać 
– podsumowywał oba wykony 
Adama, Baron, jeden z chłopa-
ków z Afromental, w drużynie 
których jest łomżyniak. – Poza 
tym ty nie znikasz w innym re-
pertuarze. Jest ciebie tyle, ile 
było cię poprzednio. W nume-
rze „Kamienice”, który przed-
stawiłeś byłeś ty. To nie było coś 
w twoich ustach. Nie wypowia-
dałeś się za kogoś, wypowiada-
łeś się za siebie. Istniałeś. I tak 
jest przy każdym występie – 
mówił z kolei drugi z chłopaków 
z Afromental – Tomson. 

Czy łomżyniak Adam Ka-
linowski okaże się najlepszym 
głosem w kraju? Tego dowiemy 
się już 5 grudnia.  Aby wesprzeć 
Adama w drodze po wygraną 
w 11. edycji programu „The Vo-
ice of Poland” należy wysłać sms 
o treści 2 pod numer 7350.

Wyśpiewał finał. Adam Kalinowski 
powalczy o tytuł najlepszego głosu w kraju 
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Epicka opowieść o życiu żydowskiego 
gangstera w Nowym Jorku, o brutalnym 
świecie przestępczym, w którym nie ma 
zwycięzców, są tylko przegrani. Ballada 
o miłości i nienawiści, pieniądzach i zdra-
dzie. Ballada o samej prozie życia.

Rok 1922, David Aaronson „Nood-
les” Klucha (Robert De Niro) pozna-
je i zaprzyjaźnia się z Maksem ( James 
Woods). Mają po kilkanaście lat, razem 
dorastają w żydowskim getcie w Nowym 
Jorku. Wkraczają w świat ciemnych in-
teresów i brutalnego prawa przetrwa-
nia. David, który początkowo trudni się 
drobnymi kradzieżami i zwykłą łobuzer-
ką, wkrótce, razem ze swoimi kolegami, 
stanie się najemnikiem okolicznych 
przestępców. Grupka uliczników, której 
Noodles nieformalnie przewodzi, for-
muje się w małoletni, ale bardzo spraw-
ny i bezlitosny gang. Okradają pijanych 
knajpianych gości, żyją z drobnych prze-
krętów. David przeżywa pierwszą miłość 
do ślicznej Deborah ( Jennifer Connel-
ly), która marzy o karierze primabaleri-
ny. Chociaż dziewczyna darzy sympatią 
adoratora nie zamierza nigdy wiązać się 
z nieudacznikiem i chłystkiem. 

Pewnego dnia David popełnia mor-
derstwo i trafia na 10 lat do więzienia. 
Mijają lata. David i Maks znowu razem 
pracują, a ponieważ jest prohibicja, 
największe zyski czerpią z obrotu al-
koholem. Współpracują z potężnym 
gangsterem Frankie Moldanim ( Joe 
Pesci), wspomagają polityka Jimmy’ego 
O’Donnela (Treat Williams). David 
znowu spotyka Deborah, w której ko-
cha się od dzieciństwa – kiedyś chcia-

ła być tancerką, teraz marzy o karierze 
aktorskiej. Tymczasem kończy się pro-
hibicja i gang zaczyna tracić dochody. 
David i Max zaczynają się kłócić o wizję 
przyszłości. Dochodzi do dramatycz-
nych rozstrzygnięć... Planują skok na 
bank. Zgrana niegdyś paczka powoli się 
rozpada, wybuchają między nimi coraz 
większe konflikty.

To nie jest tylko prosta historia 
o dwóch kumplach-gangsterach. To tak-
że gorzka przypowieść o przyjaźni, wier-
ności sobie i zasadom oraz rozliczenie 
z mitem Ameryki jako ziemi obiecanej dla 
emigrantów marzących o lepszym życiu 
– czytamy w recenzji Piotra Radeckiego 
w telemagazynie.pl.

Na sukces filmu składają się: gwiaz-
dorska obsada, sprawna reżyseria, umie-
jętnie łączone, przeplatające się wątki 
czasowe, znakomicie oddane realia, żywa, 
nie pozbawiona humoru akcja oraz genial-
na muzyka Ennio Morricone – czytamy  
w telemagazynie.pl.

Po zakończeniu zdjęć Leone miał 
około dziesięciu godzin materiału, nie-
mal każde ujęcie nadawało się do tego, 
aby znaleźć się w wersji ostatecznej. Po 
pierwszym montażu film trwał niemal 
sześć godzin, była to wersja, w jakiej film 
(w dwóch częściach) pragnął pokazać sam 
twórca. Studio stwierdziło jednak, że to 
wykluczone.

Kolejne cięcia skróciły film do 269 
minut. W takiej wersji zademonstrowano 
go w trakcie festiwalu filmowego w Can-
nes w 1984 r. Film został bardzo dobrze 
przyjęty przez widzów, którzy nagrodzili 
go 15-minutowymi owacjami. 

Amerykanie poszli jednak o kilka kro-
ków dalej. Wbrew woli reżysera skrócili 
film do 139 minut, całkowicie zmieniając 
chronologię wydarzeń. Taki film – nielo-
giczny, pełen absurdalnych scen i nie wy-
jaśnionych wątków – zebrał fatalne recen-
zje i uznany został za jeden z najgorszych 
filmów roku.

Kilka lat później na kasetach wideo 
pojawiła się oryginalna, 221-minutowa 
wersja obrazu i dzieło Leone niemal na-
tychmiast okrzyknięto arcydziełem.

Pewnie nie wiesz...
Sergio Leone odrzucił propozycję wyre-

żyserowania „Ojca Chrzestnego”, by stwo-
rzyć ten film.

Między 1980 a 1982 rokiem Sergio Le-
one przesłuchał ponad 3 000 aktorów do 
ponad 110 ról mówionych.

Do roli Maxa przesłuchiwanych było 
ponad 200 aktorów.

Laureatka Oscara za „Lot nad kukuł-
czym gniazdem” – Louise Fletcher zagrała 
w filmie Leone jedną z drugoplanowych 
ról kobiecych, jednak wszystkie sceny z jej 
udziałem zostały wycięte w montażu.

Clint Eastwood odrzucił rolę Jimmy'ego 
O'Donnella.

Sergio Leone wykonał trzydzieści pięć 
ujęć dużej (i drogiej) sceny tłumu, tylko po 
to, aby nakręcić ją po raz trzydziesty szósty, 
ponieważ zauważył w tłumie dzieciaka pa-
trzącego bezpośrednio w kamerę.

Podczas kręcenia filmu Sergio Leone 
powiedział, że Robert De Niro jest znacz-
nie lepszym aktorem niż Clint Eastwood, 
którego Leone często reżyserował (i o które-

go sukcesy Leone był zazdrosny, ponieważ 
w tym czasie Eastwood miał większe uzna-
nie reżyserskie niż on). Jednak później Le-
one pogodził się z Eastwoodem i wycofał to 
oświadczenie.

Aby przygotować szkic scenariusza, 
Norman Mailer zabarykadował się w po-
koju rzymskiego hotelu z zapasem butelek 
whisky, pudełkami kubańskich cygar i ma-
szyną do pisania. Pracował przez trzy tygo-
dnie.  

Scenariusz wykorzystuje wątki au-
tobiograficznej książki Harry'ego Greya, 
„The Hoods” (Zamaskowani), napisanej 
w więzieniu Sing Sing podczas odsiady-
wania przez autora piętnastoletniego wy-
roku za zabójstwo. Leone tak bardzo ona 
zainteresowała, że zdecydował się poznać 
osobiście gangstera, a włoskie i francuskie 
przekłady jego autobiografii zaopatrzył 
własnym wstępem. 

Dawno temu w Ameryce
TVP Kultura piątek 21.20

HALO TV NA WEEKEND 4–6.12

Gangsterska 
saga

Jeden z najważniejszych filmów współczesnej kinematografii 
z wielkimi rolami Roberta De Niro i Jamesa Woodsa oraz 

genialną muzyką Ennia Morricone. W czasach,  
gdy wchodził na ekrany, był wyśmiany przez krytyków,  

pocięty i przemontowany przez producenta.

Dawno 
temu 

w Ameryce
Mroczna wieża

Super Polsat piątek 20.00

Fantastyczny. Ostatni żyjący rewolwerowiec szuka 

tajemniczej Mrocznej Wieży, by ocalić świat przed 

zagładą. Prowadzi odwieczną walkę z Walterem O'Dimem, 

który chciałby doprowadzić do zburzenia budowli.

Tajemnicza przesyłka

TV Puls piątek 22.05

Sensacyjny. Tommy Wick to pracownik firmy kurierskiej. 

Dostaje zadanie dostarczenia niewielkiej przesyłki 

szefowi niemieckiej mafii. Problemy zaczynają się, kiedy 

ktoś niespodziewanie próbuje ją wykraść kurierowi.

Raport Pelikana

Metro sobota 20.00

Thriller. Studentka prawa i dziennikarz próbują 

zdemaskować osoby prowadzące nielegalne działania 

mające na celu wydobycie ropy naftowej. Ludzie ci zlecili 

zabicie stojących im na drodze dwóch sędziów.

Wataha u drzwi

TVN sobota 23.50

Horror. Czworo przyjaciół spędza wieczór w eleganckim 

domu na wzgórzach Los Angeles. Nie mają pojęcia, że na 

zewnątrz czają się śmiertelnie niebezpieczni ludzie. Gdy 

wdzierają się do środka, kameralne przyjęcie zamienia się 

w koszmar.

Ucieczka z piekła

TV Puls niedziela 20.00

Thriller. Jack przenosi się z rodziną do Azji. Pierwszego 

dnia pobytu w hotelu okazuje się, że wszystkie 

urządzenia elektryczne nie działają. Wkrótce w mieście 

dochodzi do krwawych zamieszek. Mężczyzna z żoną 

i dziećmi szuka bezpiecznego schronienia. 

wybierz  
coś  

dla siebie

Słodki listopad

30 dni na miłość
Nelson Moss (Keanu Reeves) ma wszystko, 

z wyjątkiem ludzkich uczuć. Przystojny, bogaty, au-
torytet w świecie reklamy, jest panem świata, przy-
najmniej we własnym mniemaniu. Całą uwagę sku-
pia na sobie i na pracy, w której liczą się tylko kolejne 
sukcesy, bowiem o porażkach nie może być mowy. 
O sprawach przyziemnych pamięta jego sekretarka. 
To ona przypomina Nelsonowi, że właśnie skończy-
ła się ważność jego prawa jazdy, musi zdać egzamin. 

Wśród osób zdających wspólnie z nim jest Sara, 
czarująca blondynka (Charlize Theron). W czasie 
egzaminu dochodzi do nieporozumienia. Nelson 
ściąga, ale Sara zostaje za to ukarana. Teraz musi od-
czekać miesiąc, nim będzie mogła ponownie ubiegać 
się o prawo jazdy. Ona czekać nie może, ma bardzo 
pilną sprawę do załatwienia, do której konieczny jest 
samochód. Żąda, aby Nelson w ramach zadośćuczy-
nienia został jej kierowcą. Proponuje mu również, 
by spędził z nią najbliższy miesiąc jako jej chłopak, 
a później rozstał się z nią jakby nigdy nic…

Pierwsza reakcja Nelsona jest do przewidzenia; 
bunt, sprzeciw i oburzenie. Jednak po namyśle zmie-
nia zdanie. Wkrótce też zmienia się całe jego życie 
i to za sprawą Sary. 

Słodki listopad
TVN7 piątek 20.30

Jeden z piękniejszych baśniowych filmów, 
w którym wystąpiły także wielkie gwiazdy – Michel-
le Pfeiffer i Robert De Niro.

W niewielkiej wiosce o nazwie Mur mieszka 
młody Tristan Thorn (Charlie Cox). Wioska wzięła 
swoją nazwę od muru, który rozciąga się zaraz za jej 
granicami i którego mieszkańcy od wieków nie mogą 
przekraczać, więc nikt nie wie, co się za nim kryje.

Ale Tristan, by udowodnić siłę uczucia do pięk-
nej Victorii (Sienna Miller), obiecuje przejść przez 
mur i przynieść stamtąd kawałek gwiazdy, która wła-
śnie spadła. Dzielnemu chłopakowi udaje się dostać 
na drugą stronę, lecz nawet nie jest w stanie wyobra-
zić sobie, kogo tam spotka i jakie przygody przeżyje. 
Bo mur jest granicą między światem rzeczywistym 
a światem wyobraźni. Dość powiedzieć, że Tristan 
pozna ową Gwiazdkę, co spadła z nieba, ale również 
złą czarownicę Lamię (Michelle Pfeiffer), która chce 
jej skraść młodość. Jakby tego było mało również 
synowie króla (Peter O’Toole) mają do niej sprawę, 

pojawia się także tyle zagadkowy, co niezwykły kapi-
tan Szekspir (Robert De Niro)...

Pewnie nie wiesz...
Pierwotnie w rolę kapitana miał wcielić się Jack 

Nicholson, ale ostatecznie zdecydowano się na Roberta 
De Niro.

Charlie Cox odniósł kontuzję podczas kręcenia sce-
ny bitwy z czarownicami: ogromny wazon powalił go 
na ziemię i pozbawił przytomności.

Po wyznaniu wzajemnej miłości Yvaine i Tristan 
idą spać do łóżka. Tristan miał pierwotnie nagą klatkę 
piersiową, ale jednak zdecydowano cyfrowo założyć mu 
koszulę. 

Gwiezdny pył
Metro sobota 17.30, niedziela 13.45

Gwiezdny pył

Gwiazda zza muru
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Epicka opowieść o życiu żydowskiego 
gangstera w Nowym Jorku, o brutalnym 
świecie przestępczym, w którym nie ma 
zwycięzców, są tylko przegrani. Ballada 
o miłości i nienawiści, pieniądzach i zdra-
dzie. Ballada o samej prozie życia.

Rok 1922, David Aaronson „Nood-
les” Klucha (Robert De Niro) pozna-
je i zaprzyjaźnia się z Maksem ( James 
Woods). Mają po kilkanaście lat, razem 
dorastają w żydowskim getcie w Nowym 
Jorku. Wkraczają w świat ciemnych in-
teresów i brutalnego prawa przetrwa-
nia. David, który początkowo trudni się 
drobnymi kradzieżami i zwykłą łobuzer-
ką, wkrótce, razem ze swoimi kolegami, 
stanie się najemnikiem okolicznych 
przestępców. Grupka uliczników, której 
Noodles nieformalnie przewodzi, for-
muje się w małoletni, ale bardzo spraw-
ny i bezlitosny gang. Okradają pijanych 
knajpianych gości, żyją z drobnych prze-
krętów. David przeżywa pierwszą miłość 
do ślicznej Deborah ( Jennifer Connel-
ly), która marzy o karierze primabaleri-
ny. Chociaż dziewczyna darzy sympatią 
adoratora nie zamierza nigdy wiązać się 
z nieudacznikiem i chłystkiem. 

Pewnego dnia David popełnia mor-
derstwo i trafia na 10 lat do więzienia. 
Mijają lata. David i Maks znowu razem 
pracują, a ponieważ jest prohibicja, 
największe zyski czerpią z obrotu al-
koholem. Współpracują z potężnym 
gangsterem Frankie Moldanim ( Joe 
Pesci), wspomagają polityka Jimmy’ego 
O’Donnela (Treat Williams). David 
znowu spotyka Deborah, w której ko-
cha się od dzieciństwa – kiedyś chcia-

ła być tancerką, teraz marzy o karierze 
aktorskiej. Tymczasem kończy się pro-
hibicja i gang zaczyna tracić dochody. 
David i Max zaczynają się kłócić o wizję 
przyszłości. Dochodzi do dramatycz-
nych rozstrzygnięć... Planują skok na 
bank. Zgrana niegdyś paczka powoli się 
rozpada, wybuchają między nimi coraz 
większe konflikty.

To nie jest tylko prosta historia 
o dwóch kumplach-gangsterach. To tak-
że gorzka przypowieść o przyjaźni, wier-
ności sobie i zasadom oraz rozliczenie 
z mitem Ameryki jako ziemi obiecanej dla 
emigrantów marzących o lepszym życiu 
– czytamy w recenzji Piotra Radeckiego 
w telemagazynie.pl.

Na sukces filmu składają się: gwiaz-
dorska obsada, sprawna reżyseria, umie-
jętnie łączone, przeplatające się wątki 
czasowe, znakomicie oddane realia, żywa, 
nie pozbawiona humoru akcja oraz genial-
na muzyka Ennio Morricone – czytamy  
w telemagazynie.pl.

Po zakończeniu zdjęć Leone miał 
około dziesięciu godzin materiału, nie-
mal każde ujęcie nadawało się do tego, 
aby znaleźć się w wersji ostatecznej. Po 
pierwszym montażu film trwał niemal 
sześć godzin, była to wersja, w jakiej film 
(w dwóch częściach) pragnął pokazać sam 
twórca. Studio stwierdziło jednak, że to 
wykluczone.

Kolejne cięcia skróciły film do 269 
minut. W takiej wersji zademonstrowano 
go w trakcie festiwalu filmowego w Can-
nes w 1984 r. Film został bardzo dobrze 
przyjęty przez widzów, którzy nagrodzili 
go 15-minutowymi owacjami. 

Amerykanie poszli jednak o kilka kro-
ków dalej. Wbrew woli reżysera skrócili 
film do 139 minut, całkowicie zmieniając 
chronologię wydarzeń. Taki film – nielo-
giczny, pełen absurdalnych scen i nie wy-
jaśnionych wątków – zebrał fatalne recen-
zje i uznany został za jeden z najgorszych 
filmów roku.

Kilka lat później na kasetach wideo 
pojawiła się oryginalna, 221-minutowa 
wersja obrazu i dzieło Leone niemal na-
tychmiast okrzyknięto arcydziełem.

Pewnie nie wiesz...
Sergio Leone odrzucił propozycję wyre-

żyserowania „Ojca Chrzestnego”, by stwo-
rzyć ten film.

Między 1980 a 1982 rokiem Sergio Le-
one przesłuchał ponad 3 000 aktorów do 
ponad 110 ról mówionych.

Do roli Maxa przesłuchiwanych było 
ponad 200 aktorów.

Laureatka Oscara za „Lot nad kukuł-
czym gniazdem” – Louise Fletcher zagrała 
w filmie Leone jedną z drugoplanowych 
ról kobiecych, jednak wszystkie sceny z jej 
udziałem zostały wycięte w montażu.

Clint Eastwood odrzucił rolę Jimmy'ego 
O'Donnella.

Sergio Leone wykonał trzydzieści pięć 
ujęć dużej (i drogiej) sceny tłumu, tylko po 
to, aby nakręcić ją po raz trzydziesty szósty, 
ponieważ zauważył w tłumie dzieciaka pa-
trzącego bezpośrednio w kamerę.

Podczas kręcenia filmu Sergio Leone 
powiedział, że Robert De Niro jest znacz-
nie lepszym aktorem niż Clint Eastwood, 
którego Leone często reżyserował (i o które-

go sukcesy Leone był zazdrosny, ponieważ 
w tym czasie Eastwood miał większe uzna-
nie reżyserskie niż on). Jednak później Le-
one pogodził się z Eastwoodem i wycofał to 
oświadczenie.

Aby przygotować szkic scenariusza, 
Norman Mailer zabarykadował się w po-
koju rzymskiego hotelu z zapasem butelek 
whisky, pudełkami kubańskich cygar i ma-
szyną do pisania. Pracował przez trzy tygo-
dnie.  

Scenariusz wykorzystuje wątki au-
tobiograficznej książki Harry'ego Greya, 
„The Hoods” (Zamaskowani), napisanej 
w więzieniu Sing Sing podczas odsiady-
wania przez autora piętnastoletniego wy-
roku za zabójstwo. Leone tak bardzo ona 
zainteresowała, że zdecydował się poznać 
osobiście gangstera, a włoskie i francuskie 
przekłady jego autobiografii zaopatrzył 
własnym wstępem. 

Dawno temu w Ameryce
TVP Kultura piątek 21.20

HALO TV NA WEEKEND 4–6.12

Gangsterska 
saga

Jeden z najważniejszych filmów współczesnej kinematografii 
z wielkimi rolami Roberta De Niro i Jamesa Woodsa oraz 

genialną muzyką Ennia Morricone. W czasach,  
gdy wchodził na ekrany, był wyśmiany przez krytyków,  

pocięty i przemontowany przez producenta.

Dawno 
temu 

w Ameryce
Mroczna wieża

Super Polsat piątek 20.00

Fantastyczny. Ostatni żyjący rewolwerowiec szuka 

tajemniczej Mrocznej Wieży, by ocalić świat przed 

zagładą. Prowadzi odwieczną walkę z Walterem O'Dimem, 

który chciałby doprowadzić do zburzenia budowli.

Tajemnicza przesyłka

TV Puls piątek 22.05

Sensacyjny. Tommy Wick to pracownik firmy kurierskiej. 

Dostaje zadanie dostarczenia niewielkiej przesyłki 

szefowi niemieckiej mafii. Problemy zaczynają się, kiedy 

ktoś niespodziewanie próbuje ją wykraść kurierowi.

Raport Pelikana

Metro sobota 20.00

Thriller. Studentka prawa i dziennikarz próbują 

zdemaskować osoby prowadzące nielegalne działania 

mające na celu wydobycie ropy naftowej. Ludzie ci zlecili 

zabicie stojących im na drodze dwóch sędziów.

Wataha u drzwi

TVN sobota 23.50

Horror. Czworo przyjaciół spędza wieczór w eleganckim 

domu na wzgórzach Los Angeles. Nie mają pojęcia, że na 

zewnątrz czają się śmiertelnie niebezpieczni ludzie. Gdy 

wdzierają się do środka, kameralne przyjęcie zamienia się 

w koszmar.

Ucieczka z piekła

TV Puls niedziela 20.00

Thriller. Jack przenosi się z rodziną do Azji. Pierwszego 

dnia pobytu w hotelu okazuje się, że wszystkie 

urządzenia elektryczne nie działają. Wkrótce w mieście 

dochodzi do krwawych zamieszek. Mężczyzna z żoną 

i dziećmi szuka bezpiecznego schronienia. 

wybierz  
coś  

dla siebie

Słodki listopad

30 dni na miłość
Nelson Moss (Keanu Reeves) ma wszystko, 

z wyjątkiem ludzkich uczuć. Przystojny, bogaty, au-
torytet w świecie reklamy, jest panem świata, przy-
najmniej we własnym mniemaniu. Całą uwagę sku-
pia na sobie i na pracy, w której liczą się tylko kolejne 
sukcesy, bowiem o porażkach nie może być mowy. 
O sprawach przyziemnych pamięta jego sekretarka. 
To ona przypomina Nelsonowi, że właśnie skończy-
ła się ważność jego prawa jazdy, musi zdać egzamin. 

Wśród osób zdających wspólnie z nim jest Sara, 
czarująca blondynka (Charlize Theron). W czasie 
egzaminu dochodzi do nieporozumienia. Nelson 
ściąga, ale Sara zostaje za to ukarana. Teraz musi od-
czekać miesiąc, nim będzie mogła ponownie ubiegać 
się o prawo jazdy. Ona czekać nie może, ma bardzo 
pilną sprawę do załatwienia, do której konieczny jest 
samochód. Żąda, aby Nelson w ramach zadośćuczy-
nienia został jej kierowcą. Proponuje mu również, 
by spędził z nią najbliższy miesiąc jako jej chłopak, 
a później rozstał się z nią jakby nigdy nic…

Pierwsza reakcja Nelsona jest do przewidzenia; 
bunt, sprzeciw i oburzenie. Jednak po namyśle zmie-
nia zdanie. Wkrótce też zmienia się całe jego życie 
i to za sprawą Sary. 

Słodki listopad
TVN7 piątek 20.30

Jeden z piękniejszych baśniowych filmów, 
w którym wystąpiły także wielkie gwiazdy – Michel-
le Pfeiffer i Robert De Niro.

W niewielkiej wiosce o nazwie Mur mieszka 
młody Tristan Thorn (Charlie Cox). Wioska wzięła 
swoją nazwę od muru, który rozciąga się zaraz za jej 
granicami i którego mieszkańcy od wieków nie mogą 
przekraczać, więc nikt nie wie, co się za nim kryje.

Ale Tristan, by udowodnić siłę uczucia do pięk-
nej Victorii (Sienna Miller), obiecuje przejść przez 
mur i przynieść stamtąd kawałek gwiazdy, która wła-
śnie spadła. Dzielnemu chłopakowi udaje się dostać 
na drugą stronę, lecz nawet nie jest w stanie wyobra-
zić sobie, kogo tam spotka i jakie przygody przeżyje. 
Bo mur jest granicą między światem rzeczywistym 
a światem wyobraźni. Dość powiedzieć, że Tristan 
pozna ową Gwiazdkę, co spadła z nieba, ale również 
złą czarownicę Lamię (Michelle Pfeiffer), która chce 
jej skraść młodość. Jakby tego było mało również 
synowie króla (Peter O’Toole) mają do niej sprawę, 

pojawia się także tyle zagadkowy, co niezwykły kapi-
tan Szekspir (Robert De Niro)...

Pewnie nie wiesz...
Pierwotnie w rolę kapitana miał wcielić się Jack 

Nicholson, ale ostatecznie zdecydowano się na Roberta 
De Niro.

Charlie Cox odniósł kontuzję podczas kręcenia sce-
ny bitwy z czarownicami: ogromny wazon powalił go 
na ziemię i pozbawił przytomności.

Po wyznaniu wzajemnej miłości Yvaine i Tristan 
idą spać do łóżka. Tristan miał pierwotnie nagą klatkę 
piersiową, ale jednak zdecydowano cyfrowo założyć mu 
koszulę. 

Gwiezdny pył
Metro sobota 17.30, niedziela 13.45

Gwiezdny pył

Gwiazda zza muru
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Do ostatniej sceny trzyma  
w napięciu!

Sidney tęskni za ciepłem domowego 
ogniska. Rok wcześniej w tragicznych 
okolicznościach straciła matkę. Ojciec, 
pochłonięty sprawami zawodowymi, 
bywa gościem w domu. Tymczasem 
w okolicy dochodzi do dramatycznych 
wydarzeń. Grasuje seryjny morder-
ca, który swe ofiary wybiera spośród 
uczniów miejscowej szkoły. Dzwoni do 
nich, proponując quiz ze znajomości po-
pularnych filmów grozy. Horror zaczyna 
się, gdy nieszczęśnik popełni błąd.

Casey, którą ktoś dręczył anonimo-
wymi telefonami, oraz jej chłopak zostają 
zamordowani. Okoliczności popełnio-
nych morderstw wskazują, iż sprawcą 
jest ten sam człowiek, znawca i miłośnik 
kina grozy. Na liście podejrzanych jest 
chłopak Sidney.

„Krzyk” Wesa Cravena, twórcy 
„Koszmaru z ulicy wiązów” (1984) 
i czterech kolejnych horrorów o morder-
cy Freddy’m Krugerze, to jeden z naj-
słynniejszych horrorów lat 90. Reżyser 
sięgnął po klasyczny motyw thrillerów 

i horrorów: zbrodniarz w przeraźliwej 
masce na twarzy terroryzuje mieszkań-
ców miasta. Ale zarazem odświeżył go, 
czyniąc ofiarami psychopaty nastolatków 
i ukazując – nierzadko z humorem! – za-
chowania tych jeszcze bardzo młodych 
ludzi, znajdujących się w sytuacji perma-
nentnego zagrożenia.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 173 

miliony dolarów, kosztował 14 milionów.
Scena imprezy pod koniec filmu (nosiła 

numer 118) trwa czterdzieści dwie minuty. 
Została nakręcona w ciągu dwudziestu je-
den sesji od zachodu słońca do wschodu. Po 
zakończeniu zdjęć zrobiono koszulki z na-
pisem „SCENA 118 PRZEŻYŁEM”. Obsa-
da i ekipa żartobliwie nazwali ją „Najdłuż-
szą nocą w historii horroru”.

Do efektów specjalnych zużyto 200 li-
trów „krwi”.

Krzyk
TV Puls2 sobota 22.30

Krzyk

Morderca  
w masce

Dynamiczny, porywający thriller.
Nowojorski reporter Steve Everett (Clint Eastwood) cieszy się złą sławą al-

koholika i kobieciarza. Jego małżeństwo rozpada się, a przyjaciele tracą do niego 
cierpliwość. W końcu Steve zostaje bez domu i bez pracy. Z beznadziejnej sy-
tuacji ratuje go najwierniejszy przyjaciel Alan Mann ( James Woods), redaktor 
naczelny gazety wydawanej w Oakland. Steve ma przeprowadzić wywiad ze ska-
zanym na śmierć Frankiem Louisem Beechumem. Do wykonania wyroku pozo-
stało tylko 12 godzin. Po rozmowie Steve nabiera przekonania, że skazaniec jest 
niewinny. Rozpoczyna dramatyczną walkę z czasem i wymiarem sprawiedliwo-
ści.

Pewnie nie wiesz...
Dwunasty film Clinta Eastwooda, którego był producentem i dwudziesty pierw-

szy, który reżyserował.
W roli Kate Everett, córki Steve'a Everetta, którego gra Clint Eastwood, zagrała 

Francesca Eastwood, prawdziwa córka Eastwooda.
Choć film uzyskał bardzo dobre noty recenzentów, okazał się porażką kasową. 

Zwrócił mniej niż połowę kosztów produkcji, które wyniosły 55 milionów dolarów.

Prawdziwa zbrodnia
Metro sobota 23.00

Człowiek mafii

Wszystko dla dziecka
Frank Pope (Robet De Niro) jest szefem mafii i prowadzi bardzo dochodowe 

kasyno. Jeden z jego pracowników – Vaughn ( Jeffrey Dean Morgan) – znajduje 
się w trudnej życiowej sytuacji. Potrzebuje mnóstwa pieniędzy na operację swo-
jej ciężko chorej córki. Postanawia poprosić o pomoc swojego szefa, ale ten od-
mawia. Zdesperowany ojciec wpada na kolejny plan – obrabować kasyno Franka. 
Do szalonego przedsięwzięcia potrzebuje jednak pomocnika, dlatego werbuje 
swojego kolegę – nerwowego i porywczego Coxa (Dave Bautista). 

Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem. W kasynie wybucha strzelanina, 
a Vaughn i Cox podczas ucieczki są zmuszeni porwać autobus miejski i uczynić 
z pasażerów swoich zakładników. Za nieudolnymi złodziejami wyrusza nie tylko 
patrol miejski, ale także prawa ręka Franka– groźny Doug (Morris Chestnut). 

Człowiek mafii
TV Puls sobota 22.05

Prawdziwa zbrodnia

Tylko  
12 

godzin
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Grudzień to wyjątkowy miesiąc. 
W tym czasie jest wiele radosnych 
obchodów, z których najważniejszym 
jest Boże Narodzenie. Po drodze jed-
nak czeka nas bardzo przyjemny zwy-
czaj jakim są Mikołajki. Co roku obcho-
dzimy je 6 grudnia.

Szóstego grudnia jak dobrze 
wiecie

Święty Mikołaj chodzi po 
świecie

Dźwiga swój worek niezmor-
dowanie

I każdy od niego prezent do-
stanie.

Zwyczaj świętowania i wrę-
czania prezentów związany jest 
z legendą Świętego Mikołaja 
z Miry. Sama tradycja sięga cza-
sów średniowiecznych. Wywodzi 
się od historycznej postaci bisku-
pa Mikołaja z Miry. Krążą o nim 
różne wieści. Jak chociażby ta, że 
urodził się w 270 roku w Patarze 
w Azji Mniejszej.

Mikołaj był jedynakiem 
odziedziczył majątek po rodzi-
cach, który przeznaczył na po-
moc dla ludzi ubogich i podarki 
dla dzieci. Wręczanie prezentów 
stało się powszechne dzięki 
przedstawieniu, wystawionym 6 
grudnia na cześć Świętego Miko-
łaja.

Współcześnie Mikołaj koja-
rzy się z poczciwym brodatym 
staruszkiem ubranym w czer-
wony płaszcz przepasany czar-
nym paskiem, czapkę z pom-
ponem i czarne buty. Mieszka 
w Laponii, gdzie znajduje się 
fabryka zabawek, w której pra-
cują jego pomocnicy - Elfy. Mi-
kołaj rozwozi prezenty za 
pomocą latających sań zaprzę-
gniętych w renifery. Mikołajki 
to wyczekiwane przez dzieci 

święto. Przed nim pojawia się 
gorączka pisania listów do Mi-
kołaja z myślą o prezentach.

List do Mikołaja
Drogi Mikołaju chciałbym dostać 
od Ciebie klocki ,,LEGO" lub dresy 
(rozmiar 145 cm) i coś słodkiego. Po-
zdrawiam Cię i Elfy.

Sławek

Każdy maluch oczekuje wi-
zyty Świętego Mikołaja dźwi-
gającego wór prezentów. Siwo-
brody nie zapomina o żadnym 
z nich. Dzieci zostają obdaro-
wane prezentami, słodyczami, 
miłym uśmiechem i pozdro-

wieniem. W poprzednich la-
tach Mikołaj chodził po ulicach 
Łomży i rozdawał słodycze. 
Duże plakaty zapraszały dzieci 
do udziału w uroczystościach 
mikołajkowych. Atrakcji było 
wiele: zapalanie światełek na 
choince, słodka niespodzianka, 
jazda na lodowisku, upominki 
z udziałem Mikołaja. 

W tym roku Święty Mikołaj 
zaniepokojony jest pandemią. 
Niemniej jednak, jak donoszą 
nasze sprawdzone źródła, nałoży 
maseczkę i będzie podróżował po 
świecie. Przeszedł testy na obec-
ność koronawirusa, których wy-
nik był negatywny i otrzymał od-

powiedni certyfikat podróżniczy 
uprawniający go do swobodnego 
rozdawania prezentów. 

Mrugając okiem, zarówno do 
tych srebrnych, jak i tych, którzy 
posrebrzeć jeszcze nie zdążyli, 
z okazji Dnia Świętego Mikołaja 
wszystkim dzieciom, tym mniej-
szym, i tym większym przesyła-
my moc serdeczności, życząc wy-
jątkowych podarków i uśmiechu 
na twarzy każdego dnia.

A żeby nieco osłodzić ten 
wyjątkowy dzień proponujemy 
przepis na miękkie pierniczki 
i pyszną zimową herbatę z poma-
rańczą, goździkami i pomarań-
czą. 

Miękkie pierniczki
Składniki:
- 80 g masła,
- 1/2 szklanki miodu i tyle 

samo cukru,
- 1 jajko duże lub 2 małe,
- 400 g mąki pszennej,
- 1 łyżeczka cynamonu i przy-

prawy do piernika, 
- 1 łyżka jogurtu naturalnego,
- 1 łyżeczka sody,
- 1/4 łyżeczki soli.

Wykonanie:
Do miski wsypać mąkę, cu-

kier, dodać masło, miód, sodę, 
cynamon, przyprawę do pier-
nika, jogurt i sól. Wyrobić cia-

sto i pozostawić na 30 minut. 
Po tym czasie rozwałkować na 
grubość 3 mm i wykroić do-
wolne kształty. Piec w piekar-
niku w temperaturze 180 stop-
ni 8-15 minut. 

Aromatyczna zimowa herbata 
Składniki:
- ulubiona czarna herbata, 
- 3 plasterki obranego korze-

nia imbiru, 
- laska cynamonu, 
- 4 goździki,
- plaster pomarańczy,
- 1 łyżeczka miodu,
- 1/2 plastra cytryny,
- opcjonalnie kilka wisienek 

lub malin z syropu.

Wykonanie:
Zaparzyć ulubioną czarną 

herbatę. Dodać wszystkie skład-
niki poza miodem i cytryną. Od-
stawić na krótką chwilę, by skład-
niki uwolniły swe aromaty. Na 
koniec dodać miód i cytrynę. 
Wymieszać.

SMACZNEGO!
MARIA ROMANOWSKA 

Srebrny,  
który spełnia marzenia

Święty  
Mikołaj

Święty Mikołaj, dziadek wszystkich 
dzieci (brak ograniczeń wiekowych), 
którego kochają i z utęsknieniem wy-
czekują co roku. My Seniorzy szukamy 
języka dialogu z pokoleniem naszych 
wnuków. Wierzymy, że przekonamy 
ich do siebie. Naszym marzeniem jest 
aby nasze wnuki wyczekiwały wizyty, 
spotkania z nami dziadkami, tak jak 
oczekują na przybycie św. Mikołaja.

Dzieci potrzebują opieki 
dziadków. Zabiegamy o wszech-
stronny rozwój młodego pokole-
nia. W przeciwieństwie do wła-
snych dzieci, wnukom bardziej 
pobłażamy i dajemy więcej swo-
body. Mamy dla nich także czas, 
którego kiedyś nie mieliśmy dla 
naszych dzieci. Teraz bardzo czę-
sto one nie mają go dla swoich. 
Ale jesteśmy My. Przychodzimy 
z cennym darem. 

Nasz dom, nasze wnuki, a za 
szybą zderzamy się z rzeczywi-
stością. Nie wszystkie dzieci są 
szczęśliwe. Nie mają ukochane-
go dziadka Mikołaja, który z peł-
ną wrażliwością poświęciłby swój 
wolny czas bez ograniczeń. 

Potwierdzamy, że ważna w ży-
ciu jest otwartość, prawda i szcze-
rość niż stosowanie ograniczeń. 
Traktowanie dzieci przez doro-
słych w sposób uprzejmy, grzecz-
ny z uśmiechem sprawia, że świat 
staje się dla nich lepszy.

Niech wzorcem będzie św. 
Mikołaj, który każde dziecko ob-
darowuje oczekiwanymi prezen-
tami. Niech każde dziecko pisze 
własną historię. Niech utrwali się 
w ich pamięci nasza życzliwość 
i przyjaźń. Pamięć ich pokole-
nia, a nawet prawnuków o uko-
chanych i niezastąpionych dziad-
kach niech trwa jak najdłużej tak 
jak piękna tradycja św. Mikołaja.

Senior STANISŁAW KASEJA 
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Postanowiłam opowiedzieć tę histo-
rię. Przypomnieć tym, co znają ją z au-
topsji, znali Witkowskich i ich działal-
ność, jak również przedstawić ją tym, 
dla których będzie to ciekawostką, 
że taki zespół był i działał w Łomży. 
Wszyscy członkowie pierwotnego 
składu, moi rodzice także, już nie 
żyją. Znałam ich osobiście, dlatego 
poczułam taką potrzebę, aby o Nich 
wspomnieć. 

Początek 
Zespół „Maryna” założyli moi 

rodzice, czyli Halina i Henryk 
Witkowscy w lutym 1983 roku. 
Na początku działał on przy Za-
rządzie Wojewódzkim Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej 
w Łomży, a następnie przy Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Łomży. Początkowo Klub 
Seniora mieścił się na ulicy 22 
Lipca 4 (obecnie ulica Dworna), 
w bardzo ciasnym pomieszcze-
niu po barze mlecznym. Pamię-
tam ten lokal, bo zespół moich 
dzieci - pracowałam w tym cza-
sie w Państwowym Domu Dziec-
ka - występował dla seniorów na 
kilku uroczystościach. Kierowni-
kiem klubu była pani Halina Za-
jąc. Pani kierownik tak wspomina 
pierwszy kontakt z Haliną Wit-
kowską, który zaowocował tym, 
że z rozmowy wynikł pomysł 
utworzenia artystycznego zespo-
łu seniorów, a moja mama została 
instruktorem muzycznym w klu-
bie.

- Już na pierwsze spotkanie 
z seniorami Halina Witkowska 
przyszła razem z mężem, Hen-
rykiem, który przyniósł na ple-
cach akordeon. Od początku 
u państwa  Witkowskich dało się 
zauważyć chęć pracy, empatię 
i znajomość muzycznego tema-
tu. Pani Halina dość szybko zgro-
madziła wokół siebie seniorów, z  
którymi przygotowała program 
kurpiowski, jakże bliski naszemu 
otoczeniu. Były pierwsze wystę-
py, wyjazdy z prezentacją pro-
gramu. Pierwsze nagrody, wyróż-
nienia i ogromne zadowolenie 
seniorów. Zespół powiększał 
swój repertuar. Przedstawiał pro-
gramy na różne okazje wynikają-
ce z kalendarza:  Dzień Wojska 
Polskiego, obchody Dnia Nie-
podległości, Dzień Matki, Dzień 
Kobiet, Dzień Babci i Dziadka 
itp. Spotkania wigilijne czy z oka-
zji Świąt Wielkanocnych miały 
uroczysty charakter z odpowied-
nio dobranym programem. Swo-
ją działalnością rozsławili Wit-
kowscy Klub Seniora w Łomży 

i okolicy a z czasem i w Polsce. 
Wykonywali swoją pracę spo-
łecznie, dawali radość seniorom 
i nie tylko, byli ambasadorami 
kultury w Łomży – wspomina 
Halina Zając.

Miło usłyszeć taką opinię od 
pani kierownik, która od począt-
ku kibicowała zespołowi, opieko-
wała się nim przez wiele …..wie-
le lat !

W roku 1992 klub przenie-
siono na ulicę Marii Skłodow-
skiej-Curie, gdzie obecnie znaj-
duje się Dzienny Dom Pobytu 
Senior +. Zespół „Maryna” przy-
jął nazwę od nazwy basetli kur-
piowskiej, wielkością zbliżonej 
do wiolonczeli, zwanej maryną. 
Instrument ten do dziś wcho-
dzi w skład kapel kurpiowskich. 
Członkami zespołu byli senio-
rzy, amatorzy, których połączyła 

miłość do muzyki śpiewu i tańca. 
W swoim repertuarze miał pieśni 
patriotyczne, wojskowe, ludowe, 
biesiadne, popularne. Moi ro-
dzice byli bogatą skarbnicą róż-
nych pieśni. Szczególne miejsce 

w działalności zespołu zajmował 
folklor kurpiowski.

W zależności od  rodzaju 
przedstawianego programu, se-
niorzy występowali w strojach 
galowych lub kurpiowskich. Moi 
rodzice, co należy podkreślić, od 
początku do końca swej działal-
ności w „Marynie”, a było to kil-
kadziesiąt lat, prowadzili zespół 
społecznie, czyli bez wynagro-
dzenia. To byli pasjonaci kocha-
jący to, co robili. Próby odbywa-
ły się raz w tygodniu, w środy. 
To był dzień, gdy nic innego się 
nie liczyło, tylko próba. Rodzice 
chodzili na piechotę z Łomży-

cy (nie było wtedy „czerwonia-
ków”). Ojciec dźwigał akordeon 
na plecach w specjalnie uszytym 
pokrowcu z brezentu, żeby było 
lżej.

Sukcesy
Początkowo zespół występo-

wał dla klubowiczów na różnych 
uroczystościach, a gdy wypraco-
wał odpowiedni poziom zaczął 
wyjeżdżać na różne przeglądy, fe-
stiwale i wszędzie tam, gdzie był 
zapraszany.

W I Wojewódzkim Przeglą-
dzie Zespołów Artystycznych 
Klubów Seniora Polskiego Ko-
mitetu Pomocy Społecznej „Ma-
ryna” wypadła najlepiej. W na-
grodę członkowie otrzymali 200 
tysięcy złotych (wtedy była inna 
wartość tej sumy) i 16 miejsc na 
wycieczkę turystyczną po kraju. 
Pieniądze zdobyte jako nagrody 
przeznaczano na potrzeby zespo-
łu i na wycieczki. Stopniowo ścia-
ny klubu zapełniane były dyplo-
mami zdobytymi przez zespół. 
Możliwość częstych wyjazdów 
mobilizowała członków do inten-
sywnej pracy.

Zespół występował na róż-
nych imprezach w kraju, między 
innymi dwukrotnie w Artystycz-
nym Ruchu Seniorów w Byd-
goszczy (rok1985 i 1988), gdzie 
zajmował pierwsze miejsca za 
przedstawione programy kur-
piowskie. Tak na marginesie 
nieskromnie przyznam, że na 
jednym przeglądzie akompanio-
wałam zespołowi w zastępstwie 
mego ojca i chodziłam na próby 
przygotowujące do tego występu.

Tygodnik „Kontakty” w dniu 
15.01.1989 roku pisał tak: „To, 
że w Klubach Seniora Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej 
można z godnością przeżyć je-
sień życia, wiedzą nie tylko zain-
teresowani. Ale o „staruszkach”, 
którzy tańczą skocznego oberka, 
śpiewają chóralne pieśni a na do-
datek rywalizują, kto zrobi to naj-
lepiej – mało kto wiedział”. (gal)

W kolejnej, krótkiej notat-
ce, jaka ukazała się w Tygodniku 
”Kontakty” w dniu 16.07.1989 
roku pod tytułem: „Maryna” robi 
karierę - czytamy; „ Coraz więk-
sze, bo międzynarodowe sukce-
sy odnosi zespół pieśni i tańca 
”Maryna”, działający przy Klubie 

Seniora w Łomży. Prowadzi go 
małżeństwo Witkowskich. Nie-
dawno zespół nagrał dla I progra-
mu radia RFN audycję muzyczną 
pt.”Miodobranie kurpiowskie”. 
W przyszłym roku telewizja chce 
zaprezentować go  w popularnym 
programie dla seniorów”. (gal)

Zespół wielokrotnie wystę-
pował w Łomży, Kolnie, Zbój-
nej, Nowogrodzie, Orzyszu, Kra-
kowie, Łodzi, Grajewie, Stoczku 
Łukowskim, Ciechanowcu, Sta-
wiskach i innych miejscach. 
Wszystkich nie sposób wymienić.

Halina pisała scenariusze na 
różne okazje, przydzielała role, 
pisała wiersze oraz deklamowa-
ła wiersze i monologi, mówi-
ła śmieszne gadki kurpiowskie, 
pięknie śpiewała. Nie miała żad-
nego przygotowania  muzyczne-
go poza wrodzonymi zdolnościa-
mi. Wiele nauczyła się od mojego 
ojca. Henryk zajmował się opra-
cowaniem muzycznym każdego 
występu. Oprócz tego, akompa-
niował zespołowi i wykonywał 
rekwizyty potrzebne do przed-
stawień. Obecnie ja mam do nich 
dostęp i wykorzystuję te rekwizy-
ty jeśli zachodzi potrzeba.

Trzeba nadmienić, że „Mary-
na” to nie tylko śpiew, ale także 
teatr, kabaret, montaże słowno 
– muzyczne. Cały przekrój sztu-
ki artystycznej. Halina i Henryk 
uzupełniali się doskonale. Zespół 
był ewenementem w tamtych la-
tach. Ogromny wkład włożyli 
moi rodzice, którzy zachęcali se-
niorów do aktywności artystycz-
nej, rozbudzali zamiłowanie do 
folkloru. No i sami członkowie 
zespołu, bo bez ich zaangażowa-
nia „Maryna” nie osiągnęłaby ta-
kich sukcesów.

W czasie, gdy zespół prowa-
dzili Witkowscy, był to okres bar-
dzo efektywny i efektowny, jeśli 
chodzi o działalność kulturalną 
w Łomży i poza nią.

Za swoje zasługi w dziedzi-
nie kultury zespół otrzymał Zło-
tą Odznakę Związku Emerytów 
i Rencistów, wiele nagród pie-
niężnych, dyplomy uznania od 
różnych instytucji i władz.

Halina i Henryk niejedno-
krotnie odbierali wyrazy uzna-
nia, przy różnych okazjach, 
za swoją pracę. Dyplomów 
i podziękowań otrzymali bardzo 

 „Maryna”  
Haliny i Henryka Witkowskich  

– to już historia

"Pamięci tych, których nie ma wśród żywych.
Czas przemijania trwa, nie można go zatrzymać,
Możemy tylko powspominać ".

Ślub Haliny i Henryka Witkowskich – 29 maja 1945 rok
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dużo, między innymi od woje-
wodów łomżyńskich : Jerzego 
Ziętary, Mieczysława Bagińskie-
go, Sławomira Zgrzywy, pre-
zydenta Łomży Jana Turkow-
skiego i wielu innych. Zostali 
odznaczeni: 

-  Srebrnymi Odznakami Ho-
norowymi PKPS,

- Zasłużony Działacz Kultury,
- Za Zasługi dla Wojewódz-

twa Łomżyńskiego.

Choroba 
Gdy choroba  Henryka  unie-

możliwiła mu prowadzenie 
działalności w klubie, Halina 
w dalszym ciągu uczestniczyła 
w  zajęciach zespołu. Zmieniali 
się akompaniatorzy ale ona nadal 
aktywnie działała i robiła swoje. 
Liczono się z jej doświadczeniem 
i korzystano z niego. Dowożo-
no na zajęcia, bo miała kłopoty 
z chodzeniem. Gdy wracała do 
domu, zdawała relacje Henry-
kowi co robili na próbie. Dysku-
sjom nie było końca.

Złote Gody 
29 maja 1995 roku Wit-

kowscy obchodzili Złote Gody. 
Otrzymali medale za długo-
letnie pożycie od ówczesnego 
prezydenta Lecha Wałęsy, któ-
re wręczał im prezydent Łom-

ży, Jan Turkowski. Uroczystość 
była bardzo doniosła. Członko-
wie Zespołu „Maryna” przybyli 
w strojach kurpiowskich zarów-
no do kościoł,a jak i do Urzędu 
Stanu Cywilnego. Było bardzo 
kolorowo i wesoło, a jaką sensa-
cję wzbudzali idąc ulicami mia-
sta. W moim domu był uroczysty 
obiad, na którym gościli człon-
kowie zespołu i sąsiedzi. Nie za-
brakło muzyki akordeonowej 
i wspólnego śpiewu, a także mi-
łych wspomnień i anegdot zwią-
zanych z zespołem. Mieszkaliśmy 
na ulicy Wesołej, a więc musiało 
być głośno i wesoło – bo jakże by 
inaczej.

Henryk zmarł w 2001 roku, 
w wieku 85 lat. Halina często 
wspominała te piękne lata w ze-

spole i oglądała zdjęcia z róż-
nych lat.

Jubileusz 
21 czerwca 2017 roku Klub 

Seniora Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łomży ob-
chodził Jubileusz 25–lecia dzia-
łalności (1992 – 2017). Halina 
Witkowska była zaproszona na 
tę uroczystość, ale ze względu na 
wiek nie mogła w niej uczestni-
czyć. W Jej imieniu odebrałam 
podziękowanie za wkład pracy 
w działalność „Maryny” i piękny 
bukiet kwiatów. Gdy zobaczy-
ła co Jej przyniosłam, była bar-
dzo wzruszona. Na uroczystości 
było bardzo dużo miłych wspo-
mnień o moich rodzicach. Słu-
chając tych relacji byłam dumna, 

że jestem ich córką. Poproszono, 
abym też coś opowiedziała. 

Halina zmarła 19 grudnia 
2019 roku.

Niedaleko pada  
jabłko od jabłoni 

Mówi się, że „Niedaleko pada 
jabłko od jabłoni”, tak i ja niedale-
ko odskoczyłam od rodziców.

Na Jubileuszu 25–lecia Klu-
bu Seniora MOPS, zespół se-
niorów wystąpił pod moim kie-
rownictwem. Przedstawiliśmy  
kilka pieśni gwarą, w strojach 

kurpiowskich jako zwiastun 
tego, co zamierzamy robić. Dzień 
11.08.2017 roku jest oficjalnym  
rozpoczęciem reaktywacji ze-
społu „Maryna”, który wznawia 
działalność po długiej  przerwie 
w takiej formie jak działał od 
1970 roku.

Dzisiaj z perspektywy trzech 
lat mojej pracy z „Maryną” wy-
daje się, że godnie kontynuuję 
„dzieło” moich rodziców. Staram 
się jak mogę, aby im dorównać.

DANUTA WAŚKO Z DOMU WITKOWSKA

Klub Seniora w Łomży,  
róg ulicy Sienkiewicza i 22 Lipca  

(obecnie ul. Sienkiewicza i Dworna).  
W środku Halina Witkowska

 Halina Witkowska 
i Czesława Szczech, 

przyjaciółki w Nowogrodzie. 
Obie były wywiezione 
do Niemiec na roboty 

skąd szczęśliwie wróciły 
i przyjaźniły się przez lata

Halina Witkowska  
w swoim żywiole

Zbójna, Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
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Czy dokonaliśmy zmiany Konstytucji? 
Wstrzymywanie opublikowania przez 
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 3 grudnia 2015 r.. w sprawie 
niekonstytucyjności wyboru trzech 
sędziów  do TK. Ustawę o Krajowej Ra-
dzie Sądowniczej zawierającą zmianę 
sposobu wyboru do rady reprezen-
tantów środowiska, których wskazali 
politycy – posłowie.  O niekonstytu-
cyjności poszczególnych rozwiązań 
informowali  eksperci kilkakrotnie.

Mamy większość parlamen-
tarną wspieraną przez Prezy-
denta RP. Trudno rozróżnić, kto 
w aktualnej rzeczywistości spra-
wuje władzę ustawodawczą, a kto 
wykonawczą. Mówimy: rządzą-
cy. Jednak, przynajmniej w teo-
rii, są to dwie odrębne władze, co 
wprost wynika a art. 10 Konsty-
tucji jeszcze obowiązującej.

Nie opublikowano specjalnej 
ustawy koronawirusowej, którą 
Sejm uchwalił, a prezydent An-
drzej Duda podpisał.

Władza wykonawcza ma za-
kusy nie tylko na pozycję władzy 
sądowniczej, lecz przyznaje so-
bie wyższość nad władza ustawo-
dawczą.

Chyba że mamy nową Kon-
stytucję, tylko tego nie zauważy-

łem, bo zajmuję się tym, aby nie 
zachorować na COVID-19.  Szu-
kam informacji. Prasa i Internet 
na ten temat milczą. Czy mamy 
dopasować Konstytucję do rze-
czywistości?   Podpowiadam, 
mieliśmy taką z 1976 roku.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Srebrni

Partner wydania Urząd Marszałkowski województwa Podlaskiego

Czytanie 
książek. Czyli 

podpowiadamy 
po jaką pozycję 

sięgnąć
Książka rozwija wrażliwość na innych 
ludzi.  Rozwija empatię, zaangażowa-
nie  w fikcję literacką.  Pozwala nam 
na postawienie się na miejscu drugie-
go człowieka i zrozumienie go.

W tym wydaniu Gazety Se-
niora „Srebrni”  polecam powieść 
Marii Paszyńskiej  „Owoc gra-
natu”.  Oparta na faktach,  ujęta 
w czterech tomach historia wy-
gnanych kobiet, których tułaczy 
szlak  wiódł z Kresów Rzeczypo-
spolitej przez Syberię aż  na Bliski 
Wschód.

 To opowieść o mało znanym 
epizodzie dziejowym , łączącym  
losy polskich uchodźców  po II 
Wojnie Światowej z losami Irań-
czyków okresu rewolucji , gdy 
Iran staje się państwem wyzna-
niowym rządzonym przez Cho-
meiniego.  Pełna emocji, egzotyki. 
Szczególnie zaskakuje i porusza 

historia dwóch sióstr , których ży-
cie i szczęście zostały zrujnowane 
przez wielką historię. Są tu tra-
giczna miłość, trudne relacje ro-
dzinne, poszukiwanie szczęścia.

 Poruszająca opowieść o sile 
miłości oraz człowieczeństwie 
nieznającym podziałów  religij-
nych czy narodowych.

TERESA RĘBIŚ

Narodowy Fundusz Zdrowia pokazuje, 
że poradnie specjalistyczne udzieliły 
około 30 mln porad mniej. Szpitale 
mają setki tysięcy mniej hospitaliza-
cji. Załamanie ochrony zdrowia w spo-
sób dobitny odbija się na naszej sytu-
acji, głównie chorych seniorów. Jest 
również znacznie mniej badań. 

Dane Narodowego Fundu-
szu Zdrowia wskazują na spa-
dek zakresu drogich badań ob-
razowych. Liczba tomografii 
komputerowych w roku 2020 
uległa zmniejszeniu o 50 %,  -  
z 400 tysięcy do 200, w porówna-
niu do roku 2019. 

W październiku nastąpiła 
w Łomży rekordowa liczba zgo-
nów. Zmarło 91 osób. O 75 % 
więcej, niż rok temu. Pobieżna 
analiza wskazuje, że ich przyczy-
ną są głównie choroby kardio-
logiczne i onkologiczne. W tym 
zakresie bardzo spadła liczba 
świadczeń.

Z przedstawionych danych 
wynika, że z powodu epidemii 
mniej było operacji.  Spadek od-
notowano na oddziałach udaro-
wych. Hospitalizacji  z  powodu  
zawału  serca  było mniej o   30 %.

Dlaczego nie jesteśmy le-
czeni? Sytuacja przerosła Pol-
ską Służbę Zdrowia. Dlaczego 

ci, którzy doradzali premiero-
wi rządu, porzucili pracę? Jako  
pierwszy minister Łukasz Szu-
mowski i jego zastępca Janusz 
Cieszyński, którzy nie zabez-
pieczyli lekarzy i pielęgniarek 
we właściwy sprzęt jak maski 

i respiratory dla chorych. Teraz 
pracę porzucił Janusz Pinkas, 
Główny Inspektor Sanitarny.

W Europie widzę duże zaan-
gażowanie rządów w walce z epi-
demią. U nas specjaliści, którzy 
powinni być liderami tej batalii, 

bez żadnych konsekwencji ucie-
kają z urzędów. Rząd nie zapew-
nił szczepionki przeciw grypie 
dla seniorów 70+,  o której pre-
mier kilkakrotnie zapewniał. Le-
czy medyk, a nie urzędnik.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Dlaczego chorzy umierają?

Przewodnia rola  
władzy wykonawczej
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Historia zamku Windsor, którego mury i wieżycz-
ki wciąż strzegą najgłębszych tajemnic rodziny kró-
lewskiej. 

Zamek w Windsorze od prawie 1000 lat jest sceną, na 
której występowały największe postaci z historii Wiel-
kiej Brytanii. Największy zamek na świecie, był świad-
kiem niezliczonych królewskich narodzin, zgonów i za-
ślubin, a także wytrzymał liczne oblężenia i bitwy. 

Zamek w Windsorze (Windsor Castle) jest rezy-
dencją królów angielskich od 1110 roku. Razem z pa-

łacem Buckingham w Londynie i pałacem Holyrood 
w Edynburgu jest jedną z głównych oficjalnych rezy-
dencji brytyjskich monarchów. Królowa Elżbieta II 
przyjmuje tu oficjalnych i prywatnych gości.

Zamek w Windsorze jest największym zamieszki-
wanym zamkiem na świecie – ma 800 metrów długo-
ści i 19 baszt. Powierzchnia jego podłóg wynosi około 
45 000 m kw. .

W swoich wnętrzach mieści cenne zbiory malar-
stwa, rysunku i wyrobów rzemiosła artystycznego. 

W 1992 część zamku niemal doszczętnie spłonęła. Po-
ważnie ucierpiało ponad 100 pokoi. Koszt restauracji 
zamku wyniósł 37 milionów funtów. Po odbudowie 
zamek ponownie otwarto dla zwiedzających w 1997 
roku.

Windsor. Największa miłość Elżbiety II 
TVP Historia sobota 20.00

Windsor. Największa miłość Elżbiety II 

Historyczne mury

Czekolada – słodko-gorzki biznes

Przysmak 
dzieci

W 2001 roku przemysł czekoladowy, 
pod presją organizacji pozarządowych, 
zobowiązał się do położenia kresu pracy 
dzieci na plantacjach kakao przed 2006 ro-
kiem. Czy ta obietnica została dotrzymana 
19 lat później? 

Wybrzeże Kości Słoniowej, najwięk-
szy na świecie producent kakao (40 
procent światowej produkcji), podjęło 
ogromny wysiłek, aby wykorzenić tę plagę 
w swoim kraju. Zbudowano szkoły i wy-
szkolono rolników. Reklamy telewizyjne 
przypominały, że praca dzieci jest niele-
galna. Dlaczego więc nadal istnieje wy-
korzystywanie dzieci? W odizolowanych 
obszarach lasu, na końcu prawie nieprze-
jezdnych dróg, odkrywa się dzieci-niewol-
ników, zmuszanych do pracy. Na nielegal-

nych plantacjach kakao są traktowane jak 
niewolnicy, zmuszone do dźwigania cię-
żarów i rozpylania herbicydów bez żadnej 
ochrony.

Na Wybrzeże Kości Słoniowej trafia 
też tysiące dzieci z sąsiedniego Burkina 
Faso i Ghany, które zmuszane są do zbie-
rania strąków kakao. Kakao pozyskiwane 
w tak skandalicznych warunkach, trafia na 
półki sklepów na całym świecie m.in. pod 
postacią czekolady. 

W ramach śledztwa dotyczącego pra-
cy dzieci filmowcy rozmawiali w Europie 
z szefami zakładów używających kakao 
i posłami do Parlamentu Europejskiego. 
A problem jest ważny, bo branża kakaowa 
na świecie jest warta ponad 100 miliardów 
dolarów.

Czekolada – słodko-gorzki biznes
Focus TV niedziela 21.55

Zamek Windsor zajmuje 
powierzchnię 5,3 

hektara. Znajduje się  
w nim 1000 pokoi. 

Owoce kakaowca to jagody, które mogą być gładkie lub bruzdkowane. Okryte są grubą 
łupiną i zawierają 20 do 60 płaskich lub kulistych nasion. Ziarna kakaowe są otulone 

czerwonawym miąższem o słodkawym smaku.
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Ile jest warta Ziemia?

Kto jest 
bogaty

Ziemia, która istnieje od 4,6 miliar-
da lat jest pełna bogactw naturalnych od 
węgla, ropy naftowej, wody, aż po cenne 
metale i minerały. Dzięki naturalnym za-
sobom Ziemi, możliwe było powstanie 
największych kultur w naszej historii. Eks-
perci z różnych dziedzin spróbują ocenić 
ile są warte wszystkie zasoby błękitnej 
planety.

Astrofizyk Greg Laughlin z Uniwersy-
tetu Kalifornijskiego opracował formułę 
pozwalającą wycenić poszczególne ciała 
niebieskie. Ze skomplikowanych obliczeń 
wynika, że najdroższą planetą jest Ziemia. 
Jej koszt oszacowano na 5 kwadrylionów 
dolarów (to 5 i 24 zera).

Mars został wyceniony na 15 tys. dola-
rów, a Wenus praktycznie nic nie kosztuje, 
z powodu niekorzystnych warunków do 
życia dla człowieka.

Bank Światowy szacował majątek 
ogólnoświatowy w 2005 roku na około 
716 941 015 620 000 dolarów. Szwajcar-

ski bank Credit Suisse wycenił globalny 
majątek gospodarstw domowych w 2014 
roku na 263 biliony dolarów (263 i 12 
zer).

Specjaliści z Credit Suisse oszacowali, 
że byśmy mogli znaleźć się w bogatszej 
połowie populacji, musimy mieć mają-
tek warty 3650 dolarów. A jeśli jesteśmy 
w posiadaniu dóbr wartych ponad 77 ty-

sięcy dolarów, to będziemy w czołówce 10 
procent najbogatszych osób świata. Na-
tomiast, by dostać się do tego 1 procen-
ta najbogatszych, musimy dysponować 
majątkiem wartym powyżej 798 tysięcy 
dolarów.

W 2018 r. 26 najbogatszych ludzi na 
Ziemi posiadało tyle majątku, co 3,8 mi-
liarda osób z biedniejszej części populacji. 

Jeśli przyjąć, że na świecie jest 7,6 miliar-
da ludzi to znaczy, że 26 najbogatszych ma 
tyle majątku co... połowa ludzkości!

Ile jest warta Ziemia?
WP1 niedziela 17.00

Wyrok skazujący

Walcząca 
siostra

To wydarzyło się naprawdę.
Rankiem 21 maja 1980 roku Katherina 

Brow została zasztyletowana w swoim domu 
w mieście Ayer. Została ponad 30 razy ugodzo-
na nożem. Śledczy na miejscu zbrodni znaleźli 
włosy, krew i dwa obce odciski palców. Znale-
ziono także zakrwawiony nóż w koszu na śmie-
ci. Podejrzanym stał się Kenny Waters (gra go 
Sam Rockwell), mieszkał obok ofiary, ze swoją 
dziewczyną, Brendą Marsh i pracował w taniej 
knajpie, w której pani Brow była częstym klien-
tem.  

Po pierwszym przesłuchaniu został oczysz-
czony z zarzutów. Waters miał mocne alibi, 
badanie na wykrywaczu kłamstw potwierdza-
ło prawdziwość jego zeznań. Dwa lata później 

na podstawie nowych zeznań (choć odciski 
palców i włosy znalezione na miejscu zbrodni 
nie pasowały do niego, miał także alibi) zostaje 
w 1983 roku osądzony i skazany na dożywocie 
bez prawa ubiegania się o wcześniejsze zwol-
nienie. 

Jego siostra Betty Anne Waters (Hilary 
Swank) nie dała za wygraną. Podjęła studia 
prawnicze i doprowadziła do przeprowadze-
nia testów DNA. Ich wyniki wykluczyły Wa-
ters'a jako sprawcę. W 2001 roku został wy-
puszczony.

Historia nie ma happy endu. Po zaledwie 
sześciu miesiącach wolności, Waters zginął na 
skutek poważnych obrażeń jakich doznał gdy 
spadł z wysokości 5 metrów idąc z matką drogą 
na skróty do brata. Miał 47 lat. Siostra powie-
działa o śmierci Kenny'ego: „To smutne, ale 
najważniejsze jest to, że Kenny zmarł wolny 
i niewinny”.

Wyrok skazujący
Nowa TV piątek 21.55

Lęk pierwotny

Morderstwo 
arcybiskupa

Martin Vail (Richard Gere) jest gwiazdą wśród adwokatów. Uta-
lentowany, przystojny, potrafi oczarować sędziów przysięgłych i wy-
bronić nawet samego czarta. Właśnie trafia się sprawa, o jakiej mógł 
tylko marzyć. Znany i wpływowy arcybiskup Chicago (Stanley An-
derson) został zamordowany w swojej rezydencji. Domniemanego 
sprawcę schwytano tuż po zabójstwie. 

Aaron Stampler (Edward Norton) z wdzięcznością przyjmuje 
taki prezent od losu. Inaczej musiałby przystać na obrońcę z urzędu. 
Vail jest pewien wygranej, jego klient wygląda i zachowuje się, jak 
niewinne, skrzywdzone przez los dziecko. Do tego jest praktykują-
cym katolikiem, który nigdy nie skrzywdziłby swego dobroczyńcy 
– arcybiskupa.

Prokurator, Janet Venable (Laura Linney), notabene była uczen-
nica i ekskochanka Vaila, wszelkimi dostępnymi metodami stara się 
obalić argumenty obrony. Janet prawie daje za wygraną, gdy okazuje 
się, że wbrew panującej opinii, arcybiskup nie był postacią krysta-
liczną, a nawet został uwikłany w skandal. Oskarżeniu nie poma-
ga nawet opinia biegłego psychiatry, doktor Arrington (Frances 
McDormand), która udowadnia, że Aaron Stampler cierpi na roz-
dwojenie osobowości. 

Pewnie nie wiesz...
Kiedy Edward Norton stawił się wraz z ponad 2 tysiącami innych 

kandydatów na casting, miał na koncie jedynie role teatralne. Jego zdję-
cia próbne stały się w Hollywood sensacją. W wyścigu o rolę pokonał m.in. 
Matta Damona. Norton olśnił wszystkich kreacją Aarona. Młody aktor 
otrzymał m.in. nominację do Oscara, a był po raz pierwszy na ekranie.

Film zarobił w kinach na świecie 103 miliony dolarów, kosztował 
30 milionów.

Charakterystyczne jąkanie się Aarona było pomysłem Edwarda 
Nortona – nie było go w scenariuszu.

Plakat na ścianie w biurze Martina Veila (Richard Gere) pochodzi 
z polskiego filmu „Morderca zostawia ślad” (1967), w którym po raz 
ostatni wystąpił Zbigniew Cybulski.

Lęk pierwotny
TVP2 piątek 23.40

Po 18 latach 
spędzonych 
w więzieniu 
Kenny Waters 
ze swoją 
siostrą, 
Betty Anne 
Waters, która 
doprowadziła 
do jego 
uniewinnienia.
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Smerfy: poszukiwacze zaginionej wioski

Największa tajemnica
W całej wiosce Smerfów każdy smerf ma swoje zadania do wykonania. Smerfetka, która jako jedyna 

kobieta w wiosce nie ma nic do robienia, postanawia wyruszyć w drogę na poszukiwanie smerfnych 
koleżanek. Kierując się tajemniczą mapą, wraz z przyjaciółmi – Ważniakiem, Osiłkiem i Ciamajdą – 
wybierają się na wyprawę do Zakazanego Lasu. Nie wiedzą jednak, że w ślad za nimi podążą podstępny 
czarodziej Gargamel wraz ze swoim nierozgarniętym kotem Klakierem. Smerfy wyprzedzając Gar-
gamela trafiają do tajemniczej zaginionej wioski, aby poznać i odkryć największą tajemnicę w historii 
Smerfów.

Smerfy: poszukiwacze zaginionej wioski
Polsat piątek 20.05

Uwolnić orkę

Nietypowa para przyjaciół
Dwunastolatek Jesse jest trudnym dzieckiem. Matka porzuciła go po porodzie, a chłopiec 

trafił do domu dziecka. Uciekł z placówki i włóczył się z podobnymi mu rozbitkami. W końcu 
trafił do rodziny zastępczej, ale nie może znaleźć porozumienia z opiekunami. 

Orka Willy podobnie jak Jesse została oddzielona od rodziców. Trafiła do oceanarium, 
w którym miała być główną atrakcją, ale nikt nie jest w stanie jej wytresować. Losy 
zbuntowanego chłopca i zwierzęcia splatają się, gdy Jesse zostaje przyłapany na malowaniu 
graffiti w oceanarium.

Uwolnić orkę
TVN7 sobota 12.55

Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki

Nowy władca
Dorotka powraca do Oz. Zostaje wezwana przez Stracha na 

Wróble, Tchórzliwego Lwa i Blaszanego Drwala. Okazuje się, że pod 
jej nieobecność władzę przejął tu brat Złej Czarownicy z Zacho-
du, Złośliwy Błazen. Chcąc uratować Oz, Dorotka musi się z nim 
zmierzyć. W tym celu udaje się do Szmaragdowego Grodu. Droga 
obfituje w przygody oraz w spotkania z dawnymi znajomymi oraz 
z nowymi sojusznikami.

Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki
TV Puls2 sobota 11.25

Prawie jak gladiator

Tymon w Koloseum
Po wybuchu wulkanu w Pompejach mały Tymon zostaje 

uratowany przez generała Katona, założyciela najbardziej znanej 
szkoły gladiatorów. Chłopak dorasta wśród walecznych młodzień-
ców, którzy marzą o wielkiej karierze. Tymon nie ma podobnych 
ambicji, co denerwuje przybranego ojca. Na dodatek w ogóle nie 
przejmuje się nadwagą i brakiem kondycji. Wszystko zmienia się 
za sprawą pięknej dziewczyny. Aby zdobyć serce Lucylli, córki 
Katona, Tymon musi wygrać prestiżowe zawody organizowane 
w słynnym Koloseum.

Prawie jak gladiator
TV6 sobota 10.00
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Smerfy: poszukiwacze zaginionej wioski

Największa tajemnica
W całej wiosce Smerfów każdy smerf ma swoje zadania do wykonania. Smerfetka, która jako jedyna 

kobieta w wiosce nie ma nic do robienia, postanawia wyruszyć w drogę na poszukiwanie smerfnych 
koleżanek. Kierując się tajemniczą mapą, wraz z przyjaciółmi – Ważniakiem, Osiłkiem i Ciamajdą – 
wybierają się na wyprawę do Zakazanego Lasu. Nie wiedzą jednak, że w ślad za nimi podążą podstępny 
czarodziej Gargamel wraz ze swoim nierozgarniętym kotem Klakierem. Smerfy wyprzedzając Gar-
gamela trafiają do tajemniczej zaginionej wioski, aby poznać i odkryć największą tajemnicę w historii 
Smerfów.

Smerfy: poszukiwacze zaginionej wioski
Polsat piątek 20.05

Uwolnić orkę

Nietypowa para przyjaciół
Dwunastolatek Jesse jest trudnym dzieckiem. Matka porzuciła go po porodzie, a chłopiec 

trafił do domu dziecka. Uciekł z placówki i włóczył się z podobnymi mu rozbitkami. W końcu 
trafił do rodziny zastępczej, ale nie może znaleźć porozumienia z opiekunami. 

Orka Willy podobnie jak Jesse została oddzielona od rodziców. Trafiła do oceanarium, 
w którym miała być główną atrakcją, ale nikt nie jest w stanie jej wytresować. Losy 
zbuntowanego chłopca i zwierzęcia splatają się, gdy Jesse zostaje przyłapany na malowaniu 
graffiti w oceanarium.

Uwolnić orkę
TVN7 sobota 12.55

Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki

Nowy władca
Dorotka powraca do Oz. Zostaje wezwana przez Stracha na 

Wróble, Tchórzliwego Lwa i Blaszanego Drwala. Okazuje się, że pod 
jej nieobecność władzę przejął tu brat Złej Czarownicy z Zacho-
du, Złośliwy Błazen. Chcąc uratować Oz, Dorotka musi się z nim 
zmierzyć. W tym celu udaje się do Szmaragdowego Grodu. Droga 
obfituje w przygody oraz w spotkania z dawnymi znajomymi oraz 
z nowymi sojusznikami.

Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki
TV Puls2 sobota 11.25

Prawie jak gladiator

Tymon w Koloseum
Po wybuchu wulkanu w Pompejach mały Tymon zostaje 

uratowany przez generała Katona, założyciela najbardziej znanej 
szkoły gladiatorów. Chłopak dorasta wśród walecznych młodzień-
ców, którzy marzą o wielkiej karierze. Tymon nie ma podobnych 
ambicji, co denerwuje przybranego ojca. Na dodatek w ogóle nie 
przejmuje się nadwagą i brakiem kondycji. Wszystko zmienia się 
za sprawą pięknej dziewczyny. Aby zdobyć serce Lucylli, córki 
Katona, Tymon musi wygrać prestiżowe zawody organizowane 
w słynnym Koloseum.

Prawie jak gladiator
TV6 sobota 10.00
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Marlena Siok: - Karola, jest 25 listopada, go-
dzina 21:30, zapalają się światła, aleja gwiazd 
startuje. Rozpoczyna się IX edycja programu Top 
Model. Mimo, że nie w finałowej 3, łomżynianka 
Karolina Kuczyńska wychodzi na wybieg pewna 
siebie, z głową uniesioną do góry i ogromnym 
uśmiechem – chyba wdzięczności…

Karolina Kuczyńska:- Tak jak wspo-
mniałaś, szkoda, że nie w finałowej trójce, 
ale idąc do programu nie dążyłam do tego, 
by być w finale. Dawałam z siebie wszyst-
ko i robiłam to, tylko i wyłącznie dla siebie. 
W programie bardzo się rozwinęłam i uwie-
rzyłam w siebie. Wychodząc ten ostatni raz 
na wybieg,  by stanąć przed kamerę powie-
działam sobie, że pokażę wszystkim, co po-
trafią łomżynianki (śmiech). 
M.S: - Jak się okazuje potrafią naprawdę wiele. 
A kiedy 12 tygodni temu wybiegałaś na boisko 
Top Model, by rozegrać mecz życia można po-
wiedzieć, spodziewałaś się, że uda się wygrać 
pierwszą połowę i zajść tak daleko?

K.K: - Nigdy w życiu. To była ostatnia 
rzecz, o której myślałam. Tak naprawdę, 
gdy wysyłałam zgłoszenie do programu 
nawet nie sądziłam, że się dostanę. Mój na-
rzeczony mówił, żebym to zrobiła i tak się 
stało. Parę dni później był telefon, wtedy 
Filip jeszcze bardziej przekonywał mnie, 
że teraz to na pewno się dostanę. Nato-
miast ja sama mówiłam, że jeszcze przede 
mną casting jurorski i bootcamp. Wiedzia-
łam, że tam będą setki pięknych dziew-
czyn. Ale na szczęście przeszłam casting, 
a na bootcampie weszłam do „Top Model”. 
Byłam totalnie zaskoczona, wręcz wzru-
szona. W programie nie było to pokazane, 
ale po prostu popłakałam się ze szczęścia. 
Nie każdemu przecież to się udaje. Dla 
mnie to był ogromny sukces. I nie ważne 
na jakim etapie odpadłam. Dla mnie to 
było coś niezwykłego.
M.S: - Zyskując drugą szansę, wracając do pro-
gramu i jadąc do Grecji, by wziąć udział w pół-
finale programu miałaś nadzieję, że wygranie 
jest do zrobienia?

K.K: - Wracając do Grecji nie łudziłam 
się, że będę w finale. Były ode mnie lep-
sze osoby. Jednak przez wyjazd do Grecji 
udowodniłam, przede wszystkim sobie, 
że nadaję się do tego. Dostałam mnóstwo 
pokazów i castingów. Sam reżyser całego 
greckiego Fashion Week był ze mnie bar-
dzo zadowolony. Dla mnie to było zwy-
cięstwo, a to, że nie weszłam do finału,  
naprawdę nic nie znaczy. Zauważmy, że 
osoby, które nie były w finale, chociażby 
z poprzedniej edycji, robią dużo większą 
karierę niż te, które wygrały bądź uczest-
niczyły w finale. 
M.S: - A, który etap był dla Ciebie najbardziej 
ekscytujący, wyjątkowy? Casting, bootcamp, 
a może wyjazd do Grecji?

K.K:- Jeśli chodzi o półfinał w Gre-
cji, to podchodziłam do tego już bardziej 
na luzie. Skoro wróciłam i chcieli mnie 
z powrotem, to wiedziałam, że faktycznie 
mogę to robić i pokazuję, że jestem profe-
sjonalna. Ale myślę, że sam bootcamp był 
największym przełomem, bo wyróżniłam 
się na tle 21 osób. I to było wyjątkowe. 
Spośród młodych i pięknych dziewczyn 
wybrali mnie, szarą Kuczyńską jak ja to 
mówię, gdzieś z Łomży, i na dodatek jesz-
cze matkę. Stwierdziłam wtedy, że wygra-
łam życie.
M.S: - Dzisiaj nie żałujesz tej decyzji, wywróce-
nia swego życia do góry nogami?

K.K: - Jak wystartowaliśmy z emisją 
programu, muszę przyznać, że trochę ża-
łowałam. To trwało wiele tygodni. Byli-
śmy zamknięci, a w każdym oprócz za-
angażowania buzowały emocje i dawały 
o sobie znać nerwy i stres. Wyobraź so-
bie, siedzisz z czternastką nieznanych to-
bie ludzi, bez telefonu i kontaktu ze świa-
tem. Kłębiły się różne myśli, wydarzały 
się różne sytuacje. Dlatego, gdy ogląda-

łam to w telewizji to dosłownie czasami 
nie wierzyłam w to, co widzę, bo w wie-
lu sytuacjach wcale tak nie było i streso-
wałam się przed emisją każdego odcinka. 
W związku z tym na pewno gdzieś tam 
na początku żałowałam. Jednak z cza-
sem, jak to wszystko się rozkręcało, jak 
pisali do mnie ludzie, niektórzy oczy-
wiście odbierali mnie źle, inni lepiej, jak 
zaczęły napływać pierwsze oferty współ-
pracy, to stwierdziłam, że to była najlep-
sza decyzja w moim życiu. Takie progra-
my otwierają wiele możliwości. Zdaję 
sobie sprawę, że może to być ostatnia 
szansa w moim życiu, kiedy mogłam 
spotkać wspaniałych ludzi i zobaczyć jak 
wygląda ogromna produkcja. Nie każde-
mu jest dane. 
M.S: - Czujesz, że to jest twój świat?

K.K: - Myślę, że absolutnie to jest mój 
świat. Czuję się w nim jak ryba w wodzie. 
Niezwykle fantastycznie, pewna siebie 
i doceniona. Jestem otwarta, bardzo szcze-
ra i pracowita, więc jak najbardziej on mi 
pasuje.

M.S: - A fakt, że zmieniałaś miejsce zamieszka-
nia i podróżowałaś zmienia trochę postrzeganie 
tej rzeczywistości?

K.K: - Do Oslo wyjechałam za pracą. 
To spojrzenie na wszystko z innej perspek-
tywy na pewno zmienia twoje podejście 
do życia. Nie oszukujmy się, za zagranicą 
pracuje się zupełnie inaczej, moim zda-
niem ciężej. Nie jest łatwo, więc myślę, iż 
to mi dodało takiej twardej skóry i jeszcze 
większego powera. 
M.S: - Ta umiejętność twardego stąpanie po zie-
mi przydają się w świecie modelingu?

K.K: - Sądzę, że to jest absolutnie 
potrzebne, by w ogóle zjawić się w tym 
świecie i sobie poradzić. Modeling jest 
trudnym zawodem. Ja wiem, że wszyst-
kim  wydaje się, że stajesz na ładnie cię 
umalują, uczeszą i ubiorą, a ty tylko sta-
niesz do zdjęcia i po wszystkim. Wcale 
tak nie jest. To naprawdę wymagający 
kawałek chleba i walka o przetrwanie. 
Trzeba mieć twardą skórę. Kiedy trzeba 
tupnąć nogą i powiedzieć, że będzie tak 
jak ja chcę. 

To jest absolutnie mój świat
Czy kiedy 12 tygodni temu wybiegała na boisko Top Model, by rozegrać mecz życia, spodziewała się, że 

zajdzie tak daleko? Czy nie żałuje decyzji, która wywróciła jej świat do góry nogami? O przygodzie, jaką była 
IX edycja programu Top Model, w której udało jej się dotrzeć aż do półfinału, a także sukcesem, którym chce 

podzielić się z innymi, z łomżynianką Karoliną Kuczyńską rozmawia Marlena Siok. 



19piękna Łomża

M.S: - Z jednej strony niesamowita przygoda 
i ogromna szansa od losu, zaś z drugiej syn i na-
rzeczony. Serce mocno było rozdarte? 

K.K: - Wiele osób pyta mnie jak za-
mierzam pogodzić pracę w modelingu 
i rodzicielstwo, dom. Prawda jest taka, 
że w dzisiejszych czasach cały prawdzi-
wy modeling przenosi się w social media. 
Klienci już nie robią katalogów, upadają 
magazyny. Z uwagi na pandemię ogromne 
pokazy, projekty czy kampanie są odwoły-
wane. W sumie to dobrze i niedobrze, ale 
mamy możliwość pokazania się w social 
mediach i tak naprawdę nigdzie nie muszę 
wyjeżdżać. To jest praca z domu. A nawet 
jeśli musiałabym gdzieś wyjechać to mogę 
postawić warunek, że chcę jechać z synem. 
To jest kwestia dogadania się. Jeśli się chce 
i mocno o to zabiega, to wszystko jest się 
w stanie poukładać. 
M.S: - A jak syn zareagował widząc mamę na 
szklanym ekranie?

KK: - Jak co tydzień oglądaliśmy od-
cinki to był bardzo nieśmiały. Nie mógł 
na początku zrozumieć, jak to się dzieje, 
że w miejscu gdzie pojawiają się jego ulu-
bione bajki, nagle widzi mamę. Ale to było 
bardzo urocze (śmiech).
M.S: - Zazwyczaj raczej jest chłopcem otwar-
tym…

K.K: - Zgadza się, ale widziałam, że był 
trochę zawstydzony. Nie chciał nic powie-
dzieć i buźkę zasłaniał rączkami (śmiech). 
Minęło trochę czasu za nim się z tym 
oswoił. 
M.S: - A narzeczony był bardziej dumny czy raczej 
zazdrosny?

K.K:- Myślę, że chyba bardziej zazdro-
sny (śmiech). To jest dla niego trudna 
i nowa sytuacja i ja to rozumiem, bo w na-
szym życiu dużo się zmieniło, ale on na-
dal pozostaje tą głową rodziny. Jest moim 
wparciem i prawdziwą ostoją.
M.S: - Był gotów na te zmiany?

KK:- Totalnie nie (śmiech). Sądzę, że 
on jeszcze bardziej się w tym gubi niż ja.
M.S: -Widząc, jak opowiadasz o całej przygodzie, 
jak wiele jest w Tobie pasji, mogę powiedzieć, że 
Ty po prostu się spełniłaś… 

K.K:- Zdecydowanie tak.
M.S:- Jaka Karolina kilkanaście tygodni temu 
wchodziła w tę produkcję, a jaka Karolina poże-
gnała się z Top Model? Czy coś się w Tobie zmie-
niło?

K.K:- Z reguły jestem bardzo charak-
terną osobą i nigdy nie boję się powiedzieć 
tego, co myślę. Niekiedy jest to przydatne, 
a niekiedy powoduje pewne zgrzyty. Ale 
na pewno program dodał mi pewności sie-
bie i myślę, że nauczał także w pewien spo-
sób pokory. Udowodnił mi, że trzeba uwa-
żać na to, co się mówi. W telewizji pewne 
rzeczy mogą zostać pokazane w zupełnie 
inny sposób, niż ma to miejsce w rzeczywi-
stości. Ten program oglądało miliony osób 
i nie do wszystkich trafia w taki sposób, jak 
byś chciała to, co mówisz. Gdy coś już po-
płynie w eter potem bardzo trudno jest 
przekonać do siebie odbiorców. Z pewno-
ścią nauczyłam się w dyplomatyczny spo-
sób mówić to, co myślę (śmiech). 
M.S: - Mikołaj Śmieszek twoim zdaniem zasługu-
je na miano zwycięzcy tego programu?

K.K:- Absolutnie tak. Nie znam zwy-
cięzców poprzednich edycji, ale uważam, 
że w stu procentach zasłużył na wygraną.  
On jest bardzo prawdziwy w tym co robi. 

Jest fajnym chłopakiem, który nie miał ci-
śnienia i parcia na szkło. Stawał, robił dobrą 
robotę i nigdy przy tym nie narzekał. Nie 
wszedł w żaden konflikt, a wręcz przeciw-
nie starał się wszystkich wspierać. Jeszcze 
raz powiem, że zasłużył, by być wygranym. 
M.S: - Warto pozostać sobą czy może znacznie 
bardziej opłaca się „ubrać maskę”, by osiągnąć 
cel?

K.K:- Sądzę, że przed kamerą da radę 
wyczuć, że ktoś udaje. Były takie osoby 
w tej edycji, które udawały, nie były sobą 
i można to było odczuć już w pierwszych 
odcinkach. Dopiero jak wszystko obejrza-
łam to zrozumiałam, dlaczego ktoś odpa-
dał. Tam nie chodziło stricte o modeling, 
ale też o charakter i dlatego Śmieszek wy-
grał. Dlatego powinniśmy być sobą. We-
dług mnie to najlepsza recepta na cały suk-
ces w tym programie.
M.S:- W takim razie co dalej Karola?

K.K: - Na cały grudzień mam zaplano-
wane prac, które będę wykonywać. Sama 
też coś szykuję. Po finale weszły mi intere-
sujące współprace z projektantami, więc 
będzie ciekawie.
M. S: - No właśnie... Przed nami okres Świąt Bo-
żego Narodzenia. W swoich mediach społeczno-
ściowych opublikowałaś wzruszające listy, które 
napisali mieszkańcy jednego z Domów Samot-
nej Maski w regionie. Wiem, że chcesz zostać ich 
Świętym Mikołajem… 

K.K: - Wszyscy chyba zdążyli zauwa-
żyć, że jasno i otwarcie mówię skąd jestem. 
Nie wstydzę się tego. Niektórzy wyjeżdża-
ją i mówią, że pochodzą np. z Białegosto-
ku, a nie z Łomży. Tak się dzieje. Sama 
byłam świadkiem takich historii. A co 
chciałabym zrobić? Pod Łomżą znajduje 
się Dom Samotnej Matki, którego miesz-
kańcy mają pewne marzenia. Wykorzystu-
jąc swoje statystyki w mediach społeczno-
ściowych, a także zasięg publikowanych 
przeze mnie informacji poprosiłam tę pla-
cówkę, by każdy z mieszkańców napisał 
list do Świętego Mikołaja, w którym zdra-
dzi co chciałby dostać i jakie jest jego ma-
rzenie. Opublikowałam je na swoim Insta-
gramie, a następnie wspólnie z osobami, 
które mnie wesprą chcemy przed święta-
mi dostarczyć prezenty właśnie do Domu 
Samotnej Matki. 
M.S: - Czyli razem z Karoliną Kuczyńską każdy 
może zostać Świętym Mikołajem? 

K.K: - Dokładnie tak. Będę też starała 
się zorganizować zbiórkę na remont da-
chu, bo wiem, że na to potrzebne jest aż 
40 tysięcy złotych. Zobaczymy jak powie-
dzie się ta akcja. Jeżeli nam się uda i dużo 
osób się w nią zaangażuje, to na pewno 
będę działała dalej i starała się pomóc. To 
jest piękne. Przecież nie na tym to wszyst-
ko polega, byśmy wszystko zgarniali dla 
siebie. Jeśli ktoś mi pomógł stanąć w takim 
miejscu, jak Top Model, to ja też mogę 
oddać tę pałeczkę dobroci komuś inne-
mu i po prostu pomóc. Chcę to wykorzy-
stać i mam nadzieję, że jak najwięcej osób 
przyłączy się do tej akcji.
M.S:- Karola czego mogę Ci zatem życzyć?

K.K:- Myślę, że chyba wytrwałości, 
bo jednak utrzymać się w tym świecie na 
naprawdę wysokim poziomie jest bardzo 
trudno. 

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji Narew 
i na www.narew.info.
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Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w całej Polsce 
projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), 
czyli system zdalnego monitoringu pacjentów 
z COVID-19. 

W jego ramach każdy, kto ma pozy-
tywny wynik testu na koronawirusa, może 
otrzymać pulsoksymetr. To urządzenie 
bada poziom saturacji, czyli nasycenia 
krwi tętniczej tlenem i przekazuje dane do 
centrum monitoringu. Dzięki temu, w ra-
zie pogorszenia parametrów, do pacjenta 
szybko zostanie wezwane pogotowie ra-
tunkowe.

Kto może otrzymać pulsoksymetr?
Pacjenci, którzy ukończyli 55 lat są au-

tomatycznie włączeni do programu Do-
mowej Opieki Medycznej (DOM). Po 
stwierdzeniu pozytywnego wyniku na 
COVID-19 pracownik Poczty Polskiej do-
starczy urządzenie do domu pacjenta.

Jeśli pacjent ma mniej niż 55 lat, wtedy, 
by otrzymać urządzenie:

• musi wypełnić formularz kontaktowy 
Pulsocare, który znajduje się na stronie Mi-
nisterstwa Zdrowia: https://form.govtech.
gov.pl/ankieta/580284/formularz-pulsoca-
re-dla-osob-ktore-ukonczyly-55-rok-zycia.
html,

• zostanie zakwalifikowany przez leka-
rza podstawowej opieki zdrowotnej, który 
jest zarejestrowany w systemie DOM. Le-

karz podstawowej opieki zdrowotnej po 
otrzymaniu informacji, że u pacjenta zdia-
gnozowano COVID-19, na podstawie wy-
wiadu medycznego, może go zakwalifiko-
wać do programu telemonitoringu. Wtedy 
pacjent otrzyma dane do logowania w sys-

temie przez SMS, a pulsoksymetr zostanie 
dostarczony do jego domu przez listono-
sza Poczty Polskiej. Informacja o tym, że 
dana osoba potrzebuje sprzętu do telemo-
nitoringu, będzie automatycznie przeka-
zywana do Poczty Polskiej.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie
Od 21 marca, do momentu wyda-

wania 587 numeru Tygodnika Narew 
w województwie podlaskim zanoto-
wano 25916 zachorowań. Jak wynika 
z danych Ministerstwa Zdrowia, liczba 
zgonów z powodu koronawirusa w wo-
jewództwie podlaskim od początku epi-
demii wynosi 480. 

Jeśli chodzi o powiat łomżyński 
obecnie 1047 osoby z regionu podda-
wane są rygorowi izolacji. 695 z nich 
to mieszkańcy Łomży, natomiast 352, 
to mieszkańcy powiatu łomżyńskie-
go. Na dzień 30 listopada w Szpitalu 
Wojewódzkim im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży przebywa 90 
pacjentów zakażonych Covid-19. 12 
z nich podłączonych jest do respiratora. 
Ponadto dwie osoby czekają na wynik 
tekstu na obecność koronawirusa. 

Ministerstwo Zdrowia publikuje tak-
że parametr tj. ilość zakażeń na 10 tysięcy 
mieszkańców. Dla łomży 30 listopada wy-
nosił on 1.27, zaś dla powiatu łomżyńskie-
go 0.79. Natomiast dla województwa pod-
laskiego 1. 

Jeśli chodzi o zabezpieczenie szpital-
ne Covid-19 w województwie podlaskim 
na 1655 łóżek dla pacjentów zakażonych 
koronawirusem, na 26 listopada zajętych 
było 863. Natomiast na 110 respiratorów, 
było 79 z nich. 

Adam Gapliński, prezes NBP ogło-
sił rozpoczęcie prac nad narodową 
strategią bezpieczeństwa gotówki. 
By wesprzeć koniunkturę pieniądza 
oraz ograniczyć wzrost bezrobocia 
Bank Centralny m.in. trzykrotnie 
obniżył stopy procentowe czy zaofe-
rował innym bankom możliwość re-
finansowania kredytów udzielonych 
przedsiębiorstwom w formie kredytu 
wekslowego. 

Celem tych operacji jest 
zmiana długoterminowej struk-
tury płynności w sektorze 
bankowym czy wzmocnienie 
mechanizmu transmisji mone-
tarnej.  Jak zaznaczał Adam Ga-
pliński, wszystkie kroki podję-
te przez NBP przyczyniły się 
do ograniczenia spadku PKB 
w Polsce w 2020 roku, a także 
wspierać mają ożywienie ak-
tywności w roku kolejnym. 

- Według szacunków dokona-
ne poluzowanie polityki pienięż-
nej zwiększy PKB o 1,4 %. Ale to 
poluzowanie polityki pieniężnej, 
zwiększenie płynności oraz ob-
niżenie wymogów kapitałowych 
wspiera także sektor bankowy. 
Mniejsze bezrobocie i mniej-

sza skala upadłości firm to 
mniejsze straty gotówkowe 
w tym sektorze. Po za tym 
właściwa reakcja banku cen-
tralnego na obecną sytu-
ację gospodarczą nie byłaby 
możliwa, gdyby Polska znaj-
dowała się w strefie euro - 
wskazuje prezes NBP.

W takim przypadku de-
cyzje podejmowałby Euro-
pejski Bank Centralny na 
podstawie sytuacji w naj-
większych gospodarek stre-
fy euro, a w efekcie reakcja 
polityki pieniężnej nie by-
łaby dostosowana do krajo-
wych procesów  makroeko-
nomicznych. 

Prezes NBP podkreślił, 
iż gotówka w czasach pande-
mii COVID-19 przestała być 
tylko instrumentem płatni-
czym, a stała się istotnym 
elementem stabilizacji infra-
struktury całego państwa.

- Narodowy Bank Polski 
jako emitent narodowej walu-
ty zawsze będzie obrońcą go-
tówki, polskich banknotów 
i monet, ponieważ zwłaszcza 
w trudnych sytuacjach za-
pewnia ona bezpieczne i nie-
przerwane funkcjonowanie 
gospodarki, pozbawione ze-
wnętrznych wpływów i ryzy-
ka przerwania realizacji zo-
bowiązań - mówi szef banku 
centralnego.

Ponadto Adam Gapliń-
ski zaznaczył, iż gotówka 
musi podlegać specjalnie 
ochronie i nie może być po-
strzegana poprzez pryzmat 
kosztów i zysków. NBP po-
siada odpowiednią ilością 
gotówki na pokrycie za-
potrzebowania klientów 
banku. Mimo, iż w okre-
sie pandemii wypłacono 
tyle banknotów, ile w ciągu 
trzech poprzednich lat.

Co ciekawe, według badań 
zleconych przez NBP ponad 9 % 
respondentów wskazało, iż mia-
ło problem z płaceniem gotówką 
w supermarketach czy piekarniach. 
Bank centralny jest zdania, że bank-
noty i monety, jako prawny środek 
płatniczy powinien być akceptowa-
ny we wszystkich transakcjach. 

- Przedsiębiorca nie może 
uzależniać zawarcia umowy  
z konsumentem w związku ze 
sprzedażą towaru od dokonania 
zapłaty w formie bezgotówko-
wej oraz odmówić przyjęcia za-
płaty znakami pieniężnymi emi-
towanymi przez NBP - tłumaczy 
Adam Galiński. 

Zapewnił on również, iż NBP 
ponowi swój postulat o wpro-
wadzenie stosownego przepisu 
w ustawie o Usługach Płatniczych, 
który wzmocni prawa konsumen-
tów, rozstrzygając jednoznacznie, 
że mają oni prawo dokonywać płat-
ności w formie gotówkowej zawsze 
i wszędzie. Bank uważa, iż wszyst-
kie instrumenty płatnicze powinny 
być wspierane w równym stopniu, 
a ich wybór jest wyłącznym pra-
wem konsumentów i obywateli.

Stan epidemii. Ministerstwo zdrowia 
ropozczyna system zdalnego 

monitorowania pacjentów z Covid-19

Prezes NBP zapowiada narodową  
strategię bezpieczeństwa gotówki
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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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Konkurs plastyczno - literacki, "List do 
świętego Mikołaja" , konkurs kolęd 
i pastorałek, czy recytatorski - "Sło-
wem wymaluj święta", to tylko część 
świątecznych propozycji Kolneńskie-
go Ośrodka Kultury i Sportu.

 - Sytuacja epidemiologiczna 
nie pozwala nam na prowadze-
nie zajęć grupowych, ani indy-
widualnych. Nie możemy także 
organizować koncertów. Z tego 
powodu jest nam smutno. Jed-
nak z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach Kolna i regionu 
przygotowaliśmy kilka propozy-
cji w formie konkursów. Dzie-
ci i młodzież, które lubią śpie-
wać zapraszam do udziału w XIV 
Konkursie Kolęd i Pastorałek 
o "Kryształowego Aniołka". Aby 
wziąć udział w konkursie nale-
ży wybrać jedną kolędę bądź pa-
storałkę. Może być także piosen-
ka o charakterze świątecznym. 
Wybrany utwór należy nagrać 
w formie filmiku i wysłać na ad-
res internetowy KOKiS . Nagro-
dą są kryształowe anioły. Osoby   
z najciekawszymi   interpretacja-
mi nagrodzimy także figurkami 
w kształcie kotów i Mikołajów 
oraz rękodzielniczymi ozdobami 
choinkowymi. Przesłane  nagra-
nia udostępnimy w grudniu na 

naszej stronie w mediach spo-
łecznościowych. Osoba z naj-
większą liczbą lajków otrzyma    
nagrodę publiczności. W podob-
ny sposób, czyli w postaci   fil-
miku, należy przysłać nagranie 
recytacji wiersza. Szczegóły do-
tyczące udziału w konkursach za-
mieszczamy na stronie interne-
towej KOKiS. Zapraszamy także 
do udziału w konkursie " List do 
świętego Mikołaja" - powiedziała 
Anna Podeszwik z Kolneńskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu.

Przedświąteczną ofertę Kol-
neńskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu wzbogacają opowiada-
nia  Teatru przy Stoliku. Pracow-
nicy ośrodka kultury, członkowie 
zespołów działających w KOKi-
S-ie, w otoczeniu świątecznych 
dekoracji, czytają utwory zwią-
zane z czasem Bożego  Narodze-
nia. W spektaklu "Podłużna pacz-
ka w mikołajkowym papierze"   
Pawła Berensowicza występują 
Dorota Klimek, Eugeniusz Re-
gliński, Paweł Podeszwik i Anna 
Podeszwik. Z kolei "Serce choin-
ki" to spektakl   autorstwa Grze-
gorza Kasdebke. 

Oba przedstawienia teatru 
przy stoliku można oglądać w TV 
Narew i na www.narew.info. 

W  świątecznym nastroju w Kolnie

Dorota Klimek, Daria Podeszwik i Anna Podeszwik zapraszają na spektakl "Serce choinki"
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Ponowne zwycięstwo 
zawodniczek UKS 4 Łomża

Zawodniczki reprezentujące UKS 4 Łomża pokonały na wyjeździe aż 75:51 dru-
żynę UKS LA Basket Warszawa. To kolejne zwycięstwo zespołu z Łomży w Mazo-
wieckiej Lidze U-13.

- Nasze dziewczęta wiodły prym od samego początku, dzięki cze-
mu wysunęły się na prowadzenie już w pierwszych minutach meczu. 
Grały bardzo dobrze, były skupione i zaangażowane. Spokojna i prze-
myślana gra pozwoliła im na wygraną - mówi Daniel Chojnowski, tre-
ner UKS 4 Łomża.

Warto zaznaczyć, że wygrana UKS 4 Łomża z UKS LA Basket 
Warszawa pozwoliła utrzymać pozycję lidera w ligowej tabeli.

- Gratulujemy wszystkim zawodniczkom świetnych wyników i ży-
czymy dalszych sukcesów! Cieszymy się, że Wasza ciężka  i solidna 
praca daje tak świetne rezultaty- wskazuje Marcin Piotrowski, prezes 
UKS 4 Łomża.

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Generała Władysława An-
dersa grające w UKS 4 Łomża kolejny 
raz pokazały jak powinna wyglądać 
prawdziwa koszykówka. Rozgromiły 
zespół ze Szkoły Podstawowej nr 9 
w Łomży wynikiem 103:9. Tym sa-
mym zajęły I miejsce w Mistrzostwach 
Miasta w Piłce Koszykowej Dziewcząt, 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. 

- To był fantastyczny mecz! 
Koszykarki grały fenomenal-
nie! Były skupione i niezwykle 
zaangażowane. Ich przewagę 
było czuć niemal od pierwszego 
gwizdka sędziego. Dużo prze-
myślanych akcji, mnóstwo cel-
nych rzutów, to poprowadzi-

ło dziewczęta do zwycięstwa! 
Ich forma i umiejętności są na-
stępstwem solidnych trenin-
gów i mnóstwa cennej wiedzy 
przekazanej przez trenerów. 
Gratulujemy wszystkim zawod-
niczkom świetnie rozegranego 
spotkania. Jesteśmy przekonani, 
że dzięki dalszej sumiennej pra-
cy macie szansę, by osiągać jesz-
cze większe sukcesy – komentu-
je  prezes UKS 4 Łomża Marcin 
Piotrowski. 

Zarząd UKS 4 Łomża dzięku-
je sponsorom:

Urząd Miasta Łomża
Mariusz Chrzanowski - Pre-

zydent Miasta Łomży

Andrzej Stypułkowski - Wi-
ceprezydent Miasta Łomży

PEPEES S.A
Kawiarnio-Restauracja Łom-

żanka Spółdzielnia Socjalna

Zarząd UKS 4 Łomża podzię-
kowania składa również dyrekto-
rowi Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących Nr 
4 im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Łomży Arturowi Ciborowskie-
mu za udostępnienie sali gimna-
stycznej, na której zawodniczki 
mogą trenować oraz rozgrywać 
swoje mecze.

29 listopada dwoje zawodników UKS 
Butterfly Łomża, Kaja Kurpiewska i  
Filip Rudczyk uczestniczyło w Otwar-
tych Zawodach Pływackich o Puchar 
Północnego Mazowsza pod Patrona-
tem Burmistrza Miasta Mławy.

Był to pierwszy start zawod-
ników UKS Butterfly Łomża 

z rocznika 2009 od 
początku pandemii. 
Długie godziny spę-
dzone na basenie, 
były jednak bardzo 
dobrze wykorzysta-
ne, gdyż zawodnicy 
ustanowili wspania-
łe rekordy życiowe.

Filip Rudczyk 
zdobył 3 brązowe 
medale:

- Na 100 metrów 
styl dowolny: 1:13, 
45 (r.ż)

- Na 100 metrów 
grzbiet: 1:22,53 (r.ż)

- Na 100 me-
trów styl zmienny: 
1:26,30 (r.ż)

Kaja Kurpiewska
- Na 100 metrów styl dowol-

ny: 1:19,55 (r.ż)
- Na 100 metrów styl klasycz-

ny: 1:45, 07
- Na 100 metrów styl zmien-

ny: 1:31, 03 (r.ż)

Jak podkreśla trener Bartosz 
Kutny Mławskie zawody, jak 
zwykle, stały na bardzo wyso-
kim poziomie, gdyż brało w nich 
udział najlepsi zawodnicy z Pół-
nocnego Mazowsza i Warszawy. 

Start w nich był etapem przygo-
towań podopiecznych trenera 
Bartosza Kutny do Mistrzostw 
Województwa Podlaskiego, któ-
re w najbliższy weekend odbędą 
się w Suwałkach.

Medale i życiowe rekordy 
zawodników UKS Butterfly Łomża

Jak zawsze najlepsze!
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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


