
Terenowy oddział Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Łomży został oficjalnie otwar-
ty. Placówka znajdująca się przy 
Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego jest pierwszą 
tego typu w mieście, a sama inwe-
stycja wyczekiwana była przez wiele 
lat. W uroczystości udział wzięli m.in. 
Piotr Marek Radziwon, dyrektor Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Białymstoku, 
Marek Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego oraz Sebastian 
Twaróg, zastępca dyrektora Narodo-
wego Centrum Krwi.

Terenowy oddział Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Łomży jest 
już do dyspozycji nie tylko dla tu-
tejszych mieszkańców, ale i całego 
subregionu łomżyńskiego. Przy-

pomnijmy, że wcześniej punkty 
oddawania krwi znajdowały się 
w budynkach Szpitala Wojewódz-
kiego im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Inwestycja ta wyczeki-
wana była już dłuższy czas. Przez 
lata pojawiało się wiele przeszkód, 
które jednak udało się pokonać.

- Zdani byliśmy również na 
osoby, dzięki którym w końcu 
to zrobiliśmy. Tutaj chciałbym 
przypomnieć o marszałku Mar-
ku Olbrysiu, który „przyspieszył” 

nam tę inwestycję. Gdyby nie 
jego nieoceniona pomoc pew-
nie nie mielibyśmy tego szczęścia 
przy powstawaniu łomżyńskiego 
oddziału. To jest ostatnia placów-
ka, którą chcieliśmy stworzyć 
i zmodernizować - mówi Piotr 
Marek Radziwon, dyrektor Re-
gionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Bia-
łymstoku.
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Łomżyńscy krwiodawcy maja w końcu swoje miejsce. 
Terenowy oddział RCKiK już otwarty



W minioną sobotę i niedzielę Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży zamieni-
ła się w regionalne centrum logistycz-
ne Szlachetnej Paczki, do którego 
trafiło mnóstwo prezentów, małych 
I dużych z pralkami, lodówkami, środ-
kami czystości, żywnością, opałem, 
materiałami budowlanymi  kompu-
terami. U progu Anno Domini 2021 
świąteczne paczki powędrowały do 

potrzebujących rodzin, z serdecznymi 
życzeniami radości i spełnienia. 

Szlachetna paczka to akcja 
pomocy osobom, które znala-

zły się w sposób niezawiniony 
w trudnej sytuacji materialnej. 
W wyniku pandemii Covid-19, 
co czwarty Polak utracił dochód. 
Państwowa Wyższa Szkoła In-
formatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży włączyła się, jak co 

roku, w akcję przedświątecznej 
pomocy: jako centrum logistycz-
ne Szlachetnej Paczki (rozładu-
nek, załadunek paczek). 

Tegoroczna Szlachetna 
Paczka objęła pomocą 18 ro-
dzin z Łomży i okolicy. W du-
żej mierze są to ubogie rodziny, 
z niepełnosprawnymi lub cho-
rymi dziećmi. 

Do pomocy przyłączyli się 
m.in. miejscy urzędnicy czy po-
licjanci Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji 
w Łomży. 

Podczas tegorocznej, XX już 
edycji szlachetnej paczki w całym 
kraju 14 016 rodzin w potrze-
bie otrzymało wsparcie, którego 
łączna wartość to 51 012 140 zł. 
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Sztab zlokalizowany w Teatrze Lalki 
i Aktora w Łomży już działa. Rozpo-
częła się rejestracja wolontariuszy. 
Przygotowane zostały puszki na 
kwestę. Tak Łomża przygotowuje się 
do 29. finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. O szczegółach przy-
gotowań poinformowali członkowie 
łomżyńskiego sztabu WOŚP.

- Zapraszamy serdecznie na 
29. finał WOŚP w Łomży, który 
w tym roku odbędzie się w Te-
atrze Lalki i Aktora. Z powodu 
pandemii, będzie to inny finał niż 
te, które znamy z poprzednich 
lat. Nie planujemy koncertów na 
plenerowej scenie z udziałem pu-
bliczności. Będziemy jednak dla 
was grać, cały czas online. Trans-
misje koncertów będą odbywały 
się z Teatru Lalki i Aktora. Za-
praszamy artystów, wolontariu-
szy do współpracy. Mieszkańców 
Łomży i okolicznych miejscowo-
ści do wspólnego grania - mówi 
Monika Orłowska, szefowa szta-
bu WOŚP w Łomży.

Z powodu pandemii sztabow-
cy przygotowują różne warianty 
kwesty i wielkiego świątecznego 
grania.

- Mimo trudnego czasu pan-
demii, nie odpuścimy. Gramy 
i będziemy grać do końca świata 
i jeden dzień dłużej. Bez względu 
na to, jakie będziemy mieli możli-
wości. Mamy czas obostrzeń i nie 
wiemy co będzie działo się za mie-
siąc. Tegoroczne hasło akcji to 

"Finał z głową". Tym razem fun-
dacja będzie gromadziła fundu-
sze na laryngologię, otolaryngo-
logię i diagnostykę głowy. Mamy 
nadzieję, że nie będzie dodat-
kowych obostrzeń i 10 stycznia 
wolontariuszy WOŚP spotkamy 
na ulicach Łomży i okolicznych 
miejscowości. W tym roku ko-
rzystamy z gościnności Teatru 
Lalki i Aktora. Tu działa sztab i tu 
odbędzie się większość imprez. 

W salach teatru zorganizujemy 
koncerty i licytacje. Będzie moż-
na posłuchać wspomnień osób, 
które grają z nami od wielu lat. 
Będą także osoby, którym sprzęt 
medyczny zakupiony przez fun-
dację WOŚP pomógł uratować 
życie. Wszystko będzie odbywało 
się online. Cały czas zapraszamy 
do współpracy wolontariuszy. 
Można rejestrować się na stro-
nie www.iwolontariusz.wosp.org.

pl. Osoby pełnoletnie rejestrują 
się samodzielnie. Niepełnoletnie 
z pomocą dorosłego opiekuna, 
z którym będą także kwestowa-
ły. Mamy nadzieję, że pomimo 
obostrzeń finał orkiestry nic nie 
straci ze znanej w ubiegłych la-
tach serdeczności, życzliwości 
i pozytywnej energii. Zapra-
szamy wszystkich do współpra-
cy. Przyjmujemy różne pomy-
sły, nawet te najbardziej szalone. 

Choćby ten z licytacją krowy 
Neli. Spodziewamy się, że bę-
dzie to wyjątkowy finał, nie tylko 
z powodu pandemii - zapowia-
da szefowa łomżyńskiego sztabu 
WOŚP Monika Orłowska.

Planowane koncerty odbę-
dą się online, ale sztabowcy nie 
wykluczają organizacji występów 
plenerowych.

- Nie wiemy jaka sytuacja za-
stanie nas 10 stycznia. Najchęt-
niej wystąpili byśmy w koncercie 
tradycyjnym i na to trochę liczy-
my. Zapraszamy wszystkich arty-
stów z Łomży i z całego regionu, 
którzy chcieliby nas wesprzeć - 
przyznaje Alicja Łepkowska-Go-
łaś, koordynatorka łomżyńskiego 
sztabu WOŚP.

W organizacji finału ważne 
jest wsparcie sponsorów.

- Ubiegły rok był wyjątko-
wy pod względem wielkości 
zebranej kwoty. Udało się to 
dzięki wsparciu sponsorów i za-
angażowaniu wolontariuszy. Dla-
tego, także w tym roku serdecz-
nie zapraszam właścicieli firm do 
współpracy - mówi Piotr Serdyń-
ski, koordynator łomżyńskiego 
sztabu WOŚP.

Choć zgłosiło się już 130 wo-
lontariuszy, to przyjmowane są 
kolejne zgłoszenia oraz oferty 
współpracy ze strony sponso-
rów. Wszystko po to, by pomóc 
potrzebującym na jak najszerszą 
skalę. 

W Łomży będzie się działo.  
10 stycznia 29. finał WOŚP 

O przygotowaniach do 29. łomżyńskiego finału WOŚP poinformowali: szefowa sztabu Monika Orłowska oraz sztabowcy: 
Agnieszka Wądołowska, Alicja Łepkowska-Gołaś i Piotr Serdyński

Weekend cudów 
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Moc wrażeń. 
Ruszył sezon na Stacji Narciarskiej Rybno

Sezon narciarski oficjalnie został 
otwarty. Miłośnicy i pasjonaci spor-
tów zimowych mieli okazję po raz 
pierwszy w tym roku sprawdzić swoje 
umiejętności na Stacji Narciarskiej 
w Rybnie. Dla wielu był to długo wy-
czekiwany moment.

Stacja Narciarska Rybno od 
wielu lat cieszy się niesłabnącą 
popularnością. Co roku pasjo-
naci sportów zimowych odwie-
dzają Rybno i tutejszą Stację 
Narciarską. W tym roku sezon 
narciarski zaczął się wyjątkowo 
wcześnie. 

- W końcu się doczekaliśmy. 
Wystarczył tydzień przymroz-
ków nocnych i udało się zaśnie-
żyć stok. A przygotowanie takie 
stoku to ciężka sprawa i trze-
ba pracować dzień i noc. Ale na 
szczęście mamy już to za sobą. Se-

zon narciarski już ruszył. Miejmy 
nadzieję, iż dłuższa odwilż nam 
nie grozi. Dodatnie temperatu-
ry jesteśmy w stanie wytrzymać 
nawet przez tydzień. Może 
i cały sezon będzie lepszy 
niż w zeszłym roku. Jeżeli 
to wszystko przedłuży się 
do marca, a koronawirus 
nieco odpuści to jest duża 
szansa, że sezon będzie na-
prawdę dobry - mówi Mi-
rosław Jankowski, właściciel 
Stacji Narciarskiej Rybno.

Dla wielu amatorów zimo-
wych wrażeń to nie była pierw-
sza wizyta na Stacji Narciarskiej 
w Rybnie.

- Od kiedy tylko stok zaczął 
funkcjonować to co roku tutaj 
przyjeżdżam. Dobrze jest się tro-
chę rozruszać i przypomnieć so-

bie jazdę na nartach. W samym 
stoku najbardziej mi odpowiada 
to, że nie jest taki stromy i kąty 
nachylenia są właściwie, więc 

jazda jest jak najbardziej bez-
pieczna - tłumaczy Andrzej 
z Łomży.

Jak wskazywali narcia-
rze, otwarcie sezonu było 
długo wyczekiwanym mo-
mentem.

- Pierwszy raz w tym se-
zonie jesteśmy na stoku i po 

raz pierwszy jesteśmy w Rybnie. 
Plusem tej stacji, jak dla mnie jest 
to, iż znajduje się niedaleko stoli-
cy. Jestem w stanie przyjechać tu-
taj nawet jeden dzień, by te kilka 
godzin spędzić na stoku- mówi 
Patrycja, mieszkanka Warszawy.

Miłośnicy sportów zimo-
wych mają również nadzieję, że 

ten sezon będzie znacznie dłuż-
szy i lepszy od poprzedniego. 

- Podobno górale mówili, że 
ta zima będzie jedną z ostrzej-
szych i tego się trzy-
mam. Być może też 
i warunki pogo-
dowe będą lepsze 
do jeżdżenia. Oby 
tak było -  mówi 
pełna nadziei Jo-
anna z Ciechano-
wa.

Pandemia CO-
VID-19 wpłynęła 
również na kształt tegorocznego 
sezonu narciarskiego. Na Stacji 
Narciarskiej Rybno zmienił się 
regulamin korzystania ze stoku. 
Wprowadzono pewne obostrze-
nia, zostały zrobione tunele wej-
ściowe, by odległość między nar-

ciarzami wynosiła minimum dwa 
metry, bo jak podkreśla właściciel 
stacji, najważniejsze jest zdro-
wie i bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników.

Warto również wspomnieć, 
iż Stacja Narciarska Rybno po-
siada wypożyczalnie sprzętu 
narciarskiego zarówno dla do-
rosłych, jak i dla dzieci. Funk-
cjonują tu również punkty ga-
stronomiczne serwujące gorące 
posiłki i napoje. Stacja współ-
pracuje także z doświadczony-
mi, wykwalifikowanymi instruk-
torami nauki jazdy na nartach 
i snowboardzie. Nawierzchnia 
na Stacji Narciarskiej w Rybnie 
jest sztucznie naśnieżna, a łącz-
na długość tras wynosi 2300 me-
trów. Natomiast powierzchnia 
tras to 8 hektarów. 
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W Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży zostanie uruchomio-
na pracownia badań molekularnych, w której 
będą wykonywane m.in. badania w kierunku 
Covid-19, ale także badania prywatne.

Jak informuje Jolanta Gryc, pełnomoc-
nik dyrektora ds. Systemu Zarządzania Ja-
kością i Akredytacji w przypadku badań 
zlecanych przez lekarzy, w kwestii pobie-
rania wymazów dla pacjenta nie zmieni się 
nic, poza miejscem dokonywania analizy 
badania.

Lokalizacja, sposób ustalania wyma-
zu i godziny pracy punktu wymazowego 
także pozostają bez zmian. Wymazy na-
dal pobierane będą przez 7 dni w tygo-

dniu w godz. 7.00-14.00, a zarejestrować 
się można codziennie pod nr 864733510 
w godz. 7.30-14.30. 

Zmiana dotyczy badań komercyj-
nych, prywatnych, które do tej pory 
nie były realizowane przez Szpital Wo-
jewódzki im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Łomży. Badania prywat-
ne realizowane mają być w godzinach 
popołudniowych, a dokładnie od godz. 
14.30. Wykonać je można po wcze-
śniejszej rejestracji  telefonicznej pod nr 
864733575 i opłaceniu badania w szpi-
talnym laboratorium. Sama opłata za ba-
danie wynosi 310 zł. 

Pacjenci z podejrzeniem zakażenia 

Covid-19, którzy chcą wykonać prywatnie 
badanie proszeni są o informowanie per-
sonelu laboratorium podczas rejestracji te-

lefonicznej. Opłaty od tych osób będą po-
bierane gotówką w punkcie wymazowym, 
bezpośrednio przed badaniem.

Laboratorium Covid-19  
w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

Jak wskazał szef RCKiK 
w Białymstoku, łomżyński od-
dział ma wiele zalet. Dzięki pla-
cówce, poprzez m.in. poprawie-
nie warunków oddawania krwi 
czy zwiększenie bezpieczeństwa 
dawców usprawniony zostanie 
proces pomagania ludziom.

- Osoby te nie muszą już prze-
chodzić przez różne pomiesz-
czenia Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży, gdzie narażone były na 
kontakt z osobami chorymi To nie-
zwykle ważne w dobie pandemii 
COVID-19. Warto zwrócić uwagę 
na fakt, iż ten budynek umożliwia 
także rozwój samemu szpitalowi, 
ponieważ zwalniamy ok. 400 me-
trów kwadratowych, a to pozwala 
zagospodarować miejsca, które na 
pewno będą służyły pacjentom - 
dodaje Piotr Marek Radziwon.

W terenowym oddziale RC-
KiK w Łomży znajduje się rów-
nież bank krwi oraz pracownia 
stereologii, która pracuje na rzecz 
Szpitala Wojewódzkiego. Ponad-
to usprawniona ma zostać pocz-
ta pneumatyczna, a więc system 
przesyłania np. dokumentów czy 
różnych przedmiotów za pomo-
cą rur poprzez wykorzystanie 
sprężonego powietrza. 

Jarosław Pokoleńczuk, dy-
rektor Szpitala Wojewódzkiego 
wskazywał, iż to naprawdę wielki 
sukces, że Centrum Krwiodaw-
stwa ma swoją siedzibę. 

- Organizacyjnie w naszej pla-
cówce nie zmieni się za dużo, ale 
na pewno ułatwi nam to współ-
pracę z Terenowym Oddziałem 
RCKiK w Łomży i przyspie-
szy czas otrzymywania prepara-
tów krwi na oddziały szpitalne - 
mówi Jarosław Pokoleńczuk.

Oddział w Łomży stoi na te-
renie należącym do samorządu 
województwa podlaskiego. To 
właśnie m.in. dzięki zaangażowa-
niu podlaskich władz obiekt zo-
stał wybudowany.

- Jestem bardzo szczęśliwy, 
że dołożyłem pewnych starań 
i skromną cegiełkę do powstania 
tego obiektu. On będzie służył 
pacjentom i tym, którzy czekają 
na ten najważniejszy lek w ochro-

nie zdrowia, czyli krew, ale i sub-
stytuty krwi. Szczególnie teraz, 
gdy jesteśmy w trakcie pandemii. 
Obok jest szpital, który tej krwi 
bardzo potrzebuje. Jednak trze-
ba przypomnieć, że terenowy 
oddział Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Łomży potrzebny jest rów-
nież naszym dawcom, którzy ho-
norowo oddają krew. Wreszcie 
mają coś własnego, gdzie w do-

bry warunkach można tę „misję” 
realizować - wskazuje Marek Ol-
bryś, wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego, który sam jest 
honorowym dawcą. 

Sam budynek oddziału RC-
KiK w Łomży jest jednym z naj-
bardziej nowoczesnych tego typu 
obiektów. Znajduje się w nim 
część otwarta dla krwiodawców, 
na którą składa się poczekalnia, 
rejestracja dawców czy pracownia 
laboratoryjna, gdzie przeprowa-
dzane są wstępne badania.

- Mamy jeszcze tzw. za-
mknięta część, która chroniona 
jest systemem kontroli dostę-
pu. W tym fragmencie porusza 
się tylko personel, a składa się 
na nią laboratorium, pracownia 
immunologii transfuzjologicz-
nej, zaplecze magazynowe, ma-
gazyn krwi i część socjalna dla 
pracowników- wyjaśnia Anna 
Ogrodnik Wycik, kierownik Te-
renowego Oddziału w Łomży 
RCKiK w Białymstoku.

Wspomniany system kontroli 
dostępu, oznacza, że personel pla-
cówki może przedostawać się po-
między strefą otwartą, a zamknię-
tą za pomocą karty i czytnika. Jest 
również system kolejkowy, gdzie 
dawcy wzywani są do poszczegól-
nych gabinetów po wcześniejszym 
pobraniu biletu. Przy obiekcie 
znajduje się także bezpłatny par-
king obsługiwany przez pracowni-
ków placówki.

Warto również wspomnieć, 
że w Polsce po za Regionalny-
mi Stacjami Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa jest 130 od-
działów. Jak wskazał Sebastian 
Twaróg, zastępca dyrektora Na-
rodowego Centrum Krwi, krew 

jest składnikiem, który zawsze 
potrzebny jest drugiemu czło-
wiekowi.

- Ten obiekt to miejsce spo-
tkań osób, które ratują zdrowie 
i życie dzieląc się największym 
darem, czyli krwią. Trzeba zwró-
cić uwagę, że nie da się tego spe-
cyfiku wytworzyć w sposób pro-
dukcyjny. Jedyną możliwością 
jest jej ofiarowanie przez drugie-
go człowieka- tłumaczy zastępca 
dyrektora.

Równocześnie Sebastian 
Twaróg stwierdził, iż sam proces 
pobierania krwi w obliczu pan-
demii nie musiał się zmieniać, 
gdyż w Polsce przeprowadza się 
to w bardzo bezpieczny sposób. 
Wykorzystywany jest sprzęt jed-
norazowego użytku, czego pil-
nuje wykwalifikowany personel. 
Poza tym dostosowane były jesz-
cze dodatkowe procedury, które 
zwiększały poziom bezpieczeń-
stwa, czyli dodatkowa selekcja 
czy pomiar temperatury.

Wszyscy zgodnie podkreśla-
ją, iż siedziba RCKiK w Łom-
ży służyć ma przede wszystkim 
ludziom, którzy chcą oddawać 
krew i pomagać. Musimy pamię-
tać, że w wielu przypadkach taki 
gest może oznaczać nawet ura-
towanie komuś życia. Można 
powiedzieć, że po wielu latach 
łomżyńscy krwiodawcy mają 
w końcu swoje własne miejsce.

Terenowy oddział Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Łomży jest 
piątą placówką w województwie 
podlaskim. Oprócz RCKiK w Bia-
łymstoku, znajdują się jeszcze od-
działy w Bielsku Podlaskim, Haj-
nówce, a także w Suwałkach.

Łomżyńscy krwiodawcy maja w końcu swoje miejsce. 
Terenowy oddział RCKiK już otwarty

Od lewej Sebastian Twaróg zastępca dyrektora Narodowego Centrum Krwi, 
Piotr Marek Radziwon, dyrektor RCKiK w Białymstoku, Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa podlaskiego
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#MissJaŚwięta
Laureatki wyborów Miss Ziemi Łom-
żyńskiej 2020 wraz z prezydentem 
Łomży, Mariuszem Chrzanowskim 
zapraszają do udziału w świątecznej 
zbiórce dla najbardziej potrzebują-
cych rodzin z naszego regionu. 

Zbiórka m.in. żywności 
o długim terminie ważności 
oraz środków czystości odbę-
dzie się w dniach 16-18 grud-
nia. Odpowiednio zabezpieczo-
ne paczki można dostarczać we 
wskazanym terminie do Cen-
trum Aktywności Turystycz-
nej i Kulturalnej "Domek Pa-
stora" przy ulicy Krzywe Koło 1 
w Łomży w godzinach 12:00 - 
15:00. Organizatorzy akcji pro-
szą o dopisek na każdej paczce 
"Missja Święta". Wszystkie ze-
brane produkty zostaną spako-
wane przez Zespół Miss Ziemi 
Łomżyńskiej oraz przekazane 
przed Świętami Bożego Naro-
dzenia tym, którzy najbardziej 
potrzebują wsparcia. 

- Bardzo liczymy na każdą, 
nawet tę najdrobniejszą pomoc 
– mówi Anna Kurządkowska-
-Kosińska, organizatorka regio-
nalnego plebiscytu piękności. 
- Zdaję sobie sprawę, że w okre-
sie przedświątecznym takich 
oraz podobnych zbiórek jest 
całe mnóstwo. To bardzo cie-
szy. Kropla drąży skałę i razem 
możemy zdecydowanie wię-
cej. W imieniu całego Zespołu 
Miss Ziemi Łomżyńskiej zwra-
cam się z prośbą do firm, czy 
także osób prywatnych, które 
mogłyby wesprzeć naszą akcję. 
Cel jest szczytny, a każde, na-
wet to najdrobniejsze, wsparcie 

przybliża nas do jego szczęśli-
wej realizacji. Pierwszą paczkę 
zawierającą po trochu każde-
go z produktów przygotowuje-
my sami jako zespół konkurso-
wy. Paczka na pewno trafi pod 
właściwy adres i sprawi, że jego 
domownicy będą mogli tak-
że poczuć magię świąt. Jedna 
taka paczka to jednak zdecydo-

wanie za mało. Wierzę, że znaj-
dą się wśród Was osoby, które 
tak po prostu, w miarę swoich 
możliwości i sił, pomogą nam 
spakować więcej takich magicz-
nych podarunków. W przypad-
ku dodatkowych pytań, proszę 
o kierowanie wiadomości pry-
watnych na adres mailowy: wy-
bory@missziemilomzynskiej.

pl, konto konkursowe na IG 
oraz na FB na każdą z pewno-
ścią odpowiemy – zapewnia 
Anna Kurządkowska-Kosińska.

I dodaje.
 - Korzystając z okazji, chcia-

łabym bardzo serdecznie podzię-

kować prezydentowi naszego 
miasta, panu Mariuszowi Chrza-
nowskiemu, na którego wsparcie 
zawsze mogę liczyć. Tym razem 
również nie było inaczej. Cały 
zespół Miss Ziemi Łomżyńskiej 
jest ogromnie wdzięczny. 

Koncert kolęd w Kolneńskim 
Ośrodku Kultury i Sportu 

Najpiękniejsze kolędy i pastorałki wykonali uczestnicy zespołu wokalnego dzia-
łającego w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu.

- Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przygotowa-
liśmy dla Państwa kilka świątecznych utworów. Wykonaliśmy trady-
cyjne kolędy i pastorałki. Miło nam gościć w Państwa domach. Mam 
nadzieję, że kolędy umilą nam wszystkim czas oczekiwania na Świę-
ta Bożego Narodzenia - powiedziała Anna Podeszwik instruktor Kol-
neńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W koncercie wystąpiły Amelia Szymańska oraz Julia Rydelek 
z dziecięcego teatru muzycznego oraz instruktorzy Anna Podeszwik 
i Paweł Podeszwik. Koncert obejrzeć można w Telewizji Narew oraz 
na stronie internetowej www.narew.info.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży kolejny 
raz dołączyła do akcji Fundacji Dbam o Mój Z@
sięg IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE 
PAMIĘTAJ 3. 

Celem kampanii jest zwrócenie uwa-
gi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są 
bezpośrednie relacje osobiste, szczególna 
pamięć o członkach swojej rodziny, wspól-
ne spędzanie czasu wolnego, jak również 
– a może nawet przede wszystkim – kulty-
wowanie tradycji pisania kartek świątecz-
nych. Dlatego Miejska Biblioteka Publiczna 
w Łomży rozdaje bezpłatnie kartki świątecz-
ne, które wraz z życzeniami można przesłać 
najbliższym albo wręczyć osobom samot-
nym, sąsiadom. - Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych okazaniem serca i życzliwej 
pamięci w przedświątecznym czasie – mówi 
Teresa Fromelc-Pawelczyk, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej  Łomży. 
DLACZEGO WYSYŁANIE KARTEK JEST WAŻNE:

- Sprawiają ogromną najszczerszą ra-
dość odbiorcy.

- To szansa by w prosty i osobisty spo-
sób wyrazić wszystko to, co czujemy do 
osób najbliższych. Wysłane kartki przy-

wołują wspomnienia i pamięć o nadawcy, 
za każdym razem gdy na nie spoglądamy.

- Napisane kartki pozostawiają po so-
bie trwały ślad, którego nie można tak po 

prostu wykasować. Nie potrzebujemy do 
tego stałego połączenia wi-fi. Możemy 
tworzyć je w każdym miejscu, o każdej po-
rze, angażując bliskich.

- Poprzez własnoręczne skreślenie kil-
ku słów podkreślamy wyjątkowość osób, 
do których wysłaliśmy kartkę świąteczną.

- Stanowią formę integracji wszystkich 
członków rodziny.

- To dobra okazja, by uwolnić kreatyw-
ność i pomysłowość, poprawić bądź nabyć 
nowe umiejętności manualne.

POWODY DLA KTÓRYCH MBP W ŁOMŻY REALIZUJE 
KAMPANIĘ:

- Fundacja pragnie zaprosić całą Polskę 
do działania polegającego na wysłaniu kar-
tek świątecznych swoim najbliższym.

- Biblioteka chce podkreślić wyjątko-
wość łączących nas więzi i osobistych re-
lacji w świecie, w który bardzo ważna rolę 
odgrywają technologie informacyjno-ko-
munikacyjne.

- Biblioteka zachęca, aby w okresie 
świąt Bożego Narodzenia w sposób świa-
domy odłożyć media cyfrowe.

- Dlatego, że w świecie cyfrowym bar-
dzo ważne jest kultywowanie rodzinnych 
tradycji.

- To doskonała okazja do aktywizacji 
mieszkańców miast, wsi, członków insty-
tucji, przestrzeni miejskich, sektorów edu-
kacji oraz sportu, zaangażowania władz.

W koncercie wystąpili Amelia Szymańska i Julia Rydelek oraz instruktorzy Anna 
i Paweł Podeszwikowie

Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj 
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Z udziałem przedstawicieli samo-
rządów Podlasia, Biebrzańskiego 
Parku Narodowego, organizacji po-
zarządowych oraz przy współpracy 
z projektantami białostocki oddział 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad zorganizował debatę 
poświęconą przyszłości drogi ekspre-
sowej S16, szlaku komunikacyjnego 
Via Carpatia oraz rozwoju sieci dróg 
krajowych na Podlasiu. 

Uczestnicy debaty mogli 
w szczególności wyrazić swoje 
stanowisko i wziąć udział w dys-
kusji w kwestii planowanej budo-
wy drogi ekspresowej S16 i wa-
riantów jej przyszłego przebiegu 
przez województwo podlaskie. 
W związku z pandemią koro-
nawirusa i wynikającymi z niej 
ograniczeniami debata przepro-
wadzona została w trybie online.

Prace nad wytyczeniem S16
Droga ekspresowa S16 Ełk 

- Knyszyn pojawiła się w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 19 
maja 2016 roku. Umowa na przy-
gotowanie dokumentacji projek-
towej została podpisana w stycz-
niu 2019 roku. Wykonawca, 
firma Schuessler - Plan Inżynie-
rzy, przygotowuje aktualnie Stu-
dium techniczno-ekonomicz-
no-środowiskowe wraz z analizą 
i prognozą ruchu oraz materiała-
mi do decyzji środowiskowej.

Szczegółowej analizie pod-
dano sześć wariantów, a obecnie 
prace skupiły się na trzech o dłu-
gości 60-62 km, w przybliżeniu 
wzdłuż istniejącej drogi krajo-
wej nr 65 Ełk - Białystok. Każ-

dy z tych wariantów przecina - 
podobnie jak obecnie istniejąca 
DK65 - Biebrzański Park Naro-
dowy w rejonie Osowca.

Kontrowersje i co dalej?
Właśnie przebieg wariantów 

w tym miejscu budzi kontrower-
sje, ponieważ przecinają one Bie-
brzański Park Narodowy w dość 
szerokim miejscu. Są to tereny cen-
ne przyrodniczo, w tym także Ob-
szary Specjalnej Ochrony Natury 
2000. Poza tym projektowana dro-
ga S16 położona jest w bezpośred-
nim sąsiedztwie projektowanej 
magistrali kolejowej Rail Baltica.

- W efekcie takiej kumulacji 
inwestycji liniowych rozszerza 
się ich negatywne oddziaływanie 
na środowisko, a to jest miejsce 
newralgiczne, korytarz migracyj-
ny między środkowym i dolnym 
basenem Biebrzy - mówił Grze-
gorz Kwiatkowski, kierownik 
działu monitoringu przyrodni-
czego i sozologicznego Biebrzań-
skiego Parku Narodowego.

Również uczestnicy spotkań 
informacyjnych prowadzonych 

od 26 października do 4 grud-
nia, sygnalizowali swój sprze-
ciw. Wpłynęło ok. czterech ty-
sięcy opinii, z czego 90 proc. na 
formularzach Fundacji dla Bie-
brzy, która wspólnie z Funda-
cją Greenmind i WWF Polska, 
jest przeciwna przebiegowi dro-
gi przez Biebrzański Park Naro-
dowy. Organizacje ekologiczne 
przedstawiły swoją propozycję 
przebiegu drogi, która zupełnie 
omijałaby Park od zachodu i połu-
dnia w korytarzu: Łomża (węzeł 
z S61) – Zambrów (węzeł z S8) – 
Bielsk Podlaski (węzeł z S19).

Alternatywa przez Sztabin?
W związku z napotkanymi 

przeszkodami natury środowi-
skowej, GDDKiA postanowiła 
podjąć prace nad korytarzem al-
ternatywnym, który poprowa-
dziłby S16 z południa na północ. 
Najlepiej pod tym względem 
prezentuje się przebieg po śla-
dzie istniejącej drogi krajowej nr 
8 Korycin - Sztabin - Augustów, 
przecinający Biebrzański Park 
Narodowy w najwęższym miej-

scu i w obszarach mniej cennych 
przyrodniczo.

Podkreślił to Tomasz Żu-
chowski.  - Jesteśmy dzisiaj na 
wczesnym etapie, gdzie projek-
tanci analizują możliwe warian-
ty. Jak wiemy, możemy szukać 
nowego korytarza, możemy po-
szukać też rozwiązań w istnieją-
cym korytarzu DK8 - mówił szef 
GDDKiA.

Według GDDKiA na taką al-
ternatywę wskazuje też natężenie 
ruchu. W oparciu o szacunkowe 
i niepełne dane z tegorocznego 
Generalnego Pomiaru Ruchu, po 
DK65 Mońki - Knyszyn porusza 
się około 9 tys. pojazdów średnio 
na dobę (wzrost w stosunku do 
2015 roku o 41 proc.) i przeszło 
14 tys. pojazdów średnio na dobę 
po DK8 na odcinku Suchowola - 
Augustów (wzrost w stosunku do 
2015 roku o 44 proc.).

Za i przeciw
Przebieg drogi budzi duże 

zainteresowanie samorządów. 
W debacie wypowiadali się m.in. 
zwolennicy przebiegu drogi eks-

presowej na kierunku Ełk - Kny-
szyn, jak np. Błażej Buńkowski, 
starosta moniecki, czy Waldemar 
Remfeld, starosta grajewski. Jako 
zwolennicy przebiegu drogi eks-
presowej na kierunku Korycin - 
Sztabin - Augustów opowiedzieli 
się jednoznacznie Mirosław Ka-
rolczuk, burmistrz Augustowa, 
jak i Czesław Rynkiewicz, pre-
zydent Suwałk. Przeciwko obu 
tym wariantom opowiedziała się 
w imieniu Fundacji dla Biebrzy 
jej prezes Małgorzata Stanek.

- Uważamy, że tak ważna in-
westycja, jak międzynarodowa 
droga ekspresowa, powinna być 
planowana na podstawie wyko-
nanej wcześniej tzw. Strategicz-
nej Oceny na Środowisko, czy-
li analizy przebiegu tej drogi na 
całym odcinku na terenie Polski 
wraz z analizą kilkunastu moż-
liwych korytarzy. Tak zrobio-
no z Via Baltica z bardzo dobry-
mi efektami - ta trasa jest niemal 
w całości w budowie, a po wy-
konaniu oceny strategicznej nie 
było żadnych znaczących prote-
stów – tłumaczy Małgorzata Sta-
nek. 

Podsumowanie
- Jesteśmy otwarci na szuka-

nie kompromisu i dyskusję o ta-
kim przebiegu drogi ekspresowej 
S16, która pozwoli spełnić cele 
inwestycji przy jednoczesnym 
zachowaniu tego, co w regionie 
bezcenne - podkreślił na koniec 
debaty Tomasz Żuchowski, p.o. 
Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad.

W ramach drugiego naboru Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
podlaskie samorządy uzyskały dofi-
nansowanie na 104 projekty o łącznej 
wartości 182 mln zł. Z kolei samorząd 
województwa podlaskiego jest naj-
większym beneficjentem tego kon-
kursu. Dzięki temu środki trafią m.in. 
do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Premier Mateusz Morawiecki 
ogłosił wyniki drugiej tury nabo-
ru w ramach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Środ-
ki te przeznaczone są na dotacje 
dla samorządów terytorialnych 
w Polsce.

W skali całego kraju na ten cel 
rozdysponowano ponad 4 mld zł, 
a dzięki wsparciu podmioty pod-
ległe samorządowi województwa 
podlaskiego zrealizują 6 inwesty-
cji, na łączną kwotę 47,8 mln zł.

- Bardzo cieszymy się ze 
wsparcia, które trafi do woje-
wództwa podlaskiego. Obieca-
liśmy naszym mieszkańcom, że 
będziemy realizować inwestycje 

nie tylko z własnych środków, 
ale też pozyskiwać pieniądze ze 
źródeł zewnętrznych, po to, by 
region mógł się rozwijać- mówi 
Artur Kosicki, marszałek woje-
wództwa.

Poprzez środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
wsparte zostaną m.in. szpitale 
wojewódzkie w naszym regionie.

Do Szpitala Wojewódzkie-
go im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Łomży trafi 4 mln 
zł. Dzięki dotacji placówka uno-
wocześni i zmodernizuje oddział 
onkologii. To nie pierwsze środki 
jakie w ostatnim czasie wpłynę-
ły do szpitala. Przypomnijmy, że 
podczas ostatniej XXIII sesji Sej-
miku Województwa Podlaskiego 
łomżyńska placówka otrzymała 
wsparcie na uruchomienie i do-
posażenie w sprzęt i aparaturę 
medyczną oddziału urologiczne-
go, a kwota wyniosła 625 tys. zł.

Oprócz tego rządowe wspar-
cie pomoże także Szpitalowi Wo-

jewódzkiemu im. dr. Ludwika 
Rydygiera w Suwałkach, który 4 
mln zł przeznaczy na zakup tomo-
grafu komputerowego. Również 
4 mln zł otrzyma Samodzielny 
Publiczny Psychiatryczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej im. dr. S. De-
resza w Choroszczy, a środki spo-
żytkuje na wybudowanie kuchni 
centralnej. Natomiast SP ZOZ 
Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. J. Śniadeckiego w Białymsto-
ku za 800 tys. zł zakupi nowy en-
doskop.

Z całej puli najwięcej środ-
ków, bo aż 26 mln zł, przeznaczo-
ne zostanie na przeprowadzenie 
gruntownego remontu Teatru 
Dramatycznego im. Aleksandra 
Węgierki w Białymstoku. To naj-
większy ze wszystkich projektów. 
W ramach inwestycji zostaną wy-
konane roboty budowlane pole-
gające na przebudowie, rozbudo-
wie, modernizacji i dociepleniu 
budynku wraz z zagospodarowa-
niem terenu oraz zmianą sposobu 

użytkowania części pomieszczeń 
magazynowych na garderoby i sa-
nitariaty oraz pomieszczeń biuro-
wych na archiwum. 

Nowe życie zyskają budynki 
należące do Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Podlaskie-
go przy ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie 14 w Białymstoku. Dzięki 
9 mln zł dofinansowania nastąpi 
odświeżenie owych budynków 
oraz powstanie nowy magazyn. 

Blisko 50 mln zł dla jednostek podlegających samorządowi 
województwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Podlaska Debata Drogowa w sprawie 
przebiegu drogi ekspresowej S16 
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Artur Koiscki, marszałek wojewódz-
twa podlaskiego brał udział w kon-
ferencji „Współpraca Inicjatyw Trój-
morza”. Podczas dyskusji omawiane 
były kwestie związane z utworzeniem 
Sieci Gospodarczej Trójmorza oraz wi-
zja przyszłości regionu.

Marszałek województwa 
podlaskiego w swoim wystąpie-
niu podkreślił, iż oczekiwania 
reprezentowanego przez niego 
regionu skupiają się m.in. na roz-
woju infrastruktury transporto-
wej, gospodarce województwa 
oraz infrastruktury cyfrowej.

-  Województwo podlaskie 
swój udział w Trójmorzu traktuje 
jako jeden z bardzo ważnych ele-
mentów zrównoważonego roz-
woju regionu. Rozwoju opartego 
również o współpracę z bliskimi 
sąsiadami. Ale też w szerszym 
kontekście - Polski i Europy. Po-
łożenie geograficzne i specyfika 
gospodarcza Podlaskiego niejako 
narzuca nam charakter obecnych 
i przyszłych działań. Ale też spra-
wia, że, podobnie jak wszyscy 
sygnatariusze inicjatywy, mamy 
w Trójmorzu do odegrania waż-
ną rolę- wskazuje Artur Kosicki.

Marszałek wśród najważniej-
szych projektów powstających 

w ramach Trójmorza wymienił 
Via Carpatię.

- Planowane inwestycje dro-
gowe w ramach Via Carpatii mają 
znaczenie strategiczne dla wo-
jewództwa podlaskiego. Razem 
z Via Balticą i Rail Balticą infra-
struktura stanie się motorem roz-
woju naszego regionu. Znacznie 
wzmocni jego potencjał gospo-
darczy oraz podniesie pozycję 
w handlu międzynarodowym- 
mówi Artur Kosicki.

Współpraca w sferze go-
spodarczej w ramach Trój-
morza to zdaniem marszałka 
m.in. wspólny lobbing zmie-
rzający do pozyskiwania fun-
duszy na realizację inwestycji, 
budowanie powiązań między 
przedsiębiorstwami regionu, 
czy zdobywanie lepszej pozycji 
w łańcuchach dostaw poprzez 
promocję Sieci Gospodarczej 
Regionów Trójmorza.

Na zakończenie wystąpienia 
Artur Kosicki przedstawił pomysł 
stworzenia korytarza transpor-
towego. Byłby to szlak kolejowy 
równoległy do drogi Via Carpa-
tia, który stałby się dopełnieniem 
całego systemu transportowego: 

od Grecji poprzez Bałkany, Buł-
garię, Rumunię, Chorwację, Ser-
bię, Bośnię i Hercegowinę. Rów-
nież kraje środkowoeuropejskie, 
takie jak Austria, Czechy, Węgry, 
Słowacja uzyskałyby tym samym 
drogę tranzytową na północ Eu-

ropy angażując Polskę, Litwę, 
Łotwę, Estonię aż do Finlandii. 
Na północy Polski Rail Carpatia 
łączyłaby się z Rail Balticą, która 
jest obecnie najważniejszym pro-
jektem kolejowym realizowanym 
przez Unię Europejską.

- Wierzę, że przy wspól-
nym zaangażowaniu wszystkich 
uczestników Trójmorza  ta ini-
cjatywa ma szansę na realizację – 
podsumował marszałek. 

Trójmorze to powstała w 2015 
roku międzynarodowa inicjatywa 
gospodarczo - polityczna skupiają-
ca kilkanaście państw położonych 
pomiędzy Bałtykiem, Adriaty-
kiem  i Morzem Czarnym. W swo-
ich szeregach skupia 12 państw 
Unii Europejskiej: Polska, Austria, 
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Es-
tonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia oraz Węgry. 
Grupa ma na celu głównie współ-
pracę na płaszczyźnie energetycz-
nej, logistyczno - transportowej 
oraz informatyczno - telekomu-
nikacyjnej w Europie Środkowej. 
Ponadto równie ważnymi kwestia-
mi jest zdynamizowanie rozwo-
ju gospodarczego, wzmocnienie 
spójności UE, a także wzbogace-
nie więzi transatlantyckich. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad podpisała 9 grudnia 2020 
r. umowy na projekt i budowę dwóch 
kolejnych części drogi ekspresowej 
S19 w województwie podlaskim. Od-
cinki S19 Białystok Zachód - Księżyno 
oraz Księżyno – Białystok Południe 
będą stanowić południową obwod-
nicę Białegostoku. Inwestycja obej-
muje ponadto wykonanie nowego 
przebiegu odcinka drogi krajowej nr 
65 w standardzie GP (droga główna 
ruchu przyspieszonego).

- Dotrzymujemy słowa. Ko-
lejne odcinki drogi ekspreso-
wej S19, czyli szlaku Via Carpa-
tia w województwie podlaskim 
wchodzą w fazę realizacji. Po-
wstanie zachodnia i południo-
wa obwodnica Białegostoku. 
To efekt decyzji rządu z 2017 r., 
gdy rozszerzyliśmy finansowanie 
Programu Budowy Dróg Krajo-
wych. Budujemy spójną sieć ko-
munikacyjną naszego kraju – po-
wiedział minister infrastruktury 
Andrzej Adamczyk.

Odcinki S19 Białystok Za-
chód - Księżyno oraz Księżyno 
– Białystok Południe połączą się 
z realizowanym od 27 listopa-
da 2020 r. fragmentem tej trasy 
Białystok Południe – Ploski, czy-
li wylotem S19 z obszaru aglo-
meracji białostockiej w stronę 

Bielska Podlaskiego. Inwesty-
cje te są realizowane jako pod-
laski fragment międzynarodo-
wego szklaku komunikacyjnego 
Via Carpatia, który połączy kraje 
nadbałtyckie z południem Euro-
py.

Białystok Zachód - Księżyno
Odcinek S19 Białystok Za-

chód – Księżyno powstanie jako 

droga dwujezdniowa o długości 
16,7 km, z dwoma pasami ru-
chu w każdym kierunku, przy-
stosowana do ruchu ciężkich 
pojazdów o nośności 11,5 t/oś. 
To kolejna z inwestycji GDD-
KiA, w której wykonawca ma 
możliwość wyboru rodzaju na-
wierzchni i sam zdecyduje czy 
trasę główną zbuduje betonową 
czy bitumiczną.

W ramach inwestycji wybu-
dowane zostaną dwa węzły: Bia-
łystok Starosielce i Księżyno. 
Zadanie obejmować będzie tak-
że budowę Miejsca Obsługi Po-
dróżnych Czaplino. obsługujące-
go oba kierunki ruchu na drodze 
S19, Obwodu Drogowego oraz 
24 obiektów inżynierskich. 
Wśród nich są dwa wiadukty ko-
lejowe, w tym jeden nad linią ko-

lejową nr 6 Warszawa - Białystok 
(Rail Baltica).

Odcinek wykona firma Budi-
mex za 577 mln zł.

Księżyno - Białystok Południe
Inwestycja obejmie realiza-

cję fragmentu drogi ekspresowej 
S19 o długości 7,9 km i przekroju 
2x2 oraz nowego przebiegu drogi 
krajowej nr 65 długości 13,7 km. 
Nowa trasa DK65 na odcinku 1,1 
km do skrzyżowania z drogą po-
wiatową 1484B będzie miała prze-
krój dwujezdniowy, a następnie do 
połączenia z obecną DK65 w po-
bliżu Grabówki jednojezdniowy.

Rodzaj konstrukcji na-
wierzchni obu odcinków (beton 
cementowy czy asfaltowy) wy-
bierze wykonawca. W ramach 
zadania powstanie węzeł Biały-
stok Południe, na którym droga 
krajowa nr 65 będzie krzyżować 
się z drogą ekspresową. Węzeł 
zapewni relację na kierunku Lu-
blin - Białystok - granica państwa 
w Bobrownikach. W ramach za-
dania wybudowane zostaną 24 
obiekty inżynierskie, w tym 14 
przejść dla zwierząt.

Odcinek za 456,1 mln zł wy-
kona konsorcjum firm Aldesa 
Construcciones Polska i Aldesa 
Construcciones.

Konferencja „Współpraca 
Inicjatywy Trójmorza”

Kolejne umowy na S19 w województwie 
podlaskim podpisane



Bohaterem „Człowieka z blizną” jest 
Kubańczyk, Antonio Montana, który 
w 1981 roku wraz z tysiącami innych emi-
grantów przyjeżdża do USA. 

On i jego przyjaciel Manny (Steven 
Bauer) starannie ukrywają przed ame-
rykańskimi władzami swoją kryminalną 
przeszłość. Wkrótce ich pobyt zostaje za-
legalizowany. Tony i Manny osiedlają się 
w Miami, w dzielnicy zwanej Małą Hawa-
ną. Tu czekają na szansę zrobienia kariery, 
która wreszcie nadchodzi. Obaj zostają 
pomocnikami Franka Lopeza (Robert 
Loggia), bossa narkotykowej mafii. Tony 
zostaje zaufanym współpracownikiem 
Lopeza, chociaż od początku rywalizuje 
ze swoim szefem o względy zjawiskowo 
pięknej Elviry (Michelle Pfeiffer). 

Tony bogaci się z dnia na dzień, z każdą 
chwilą staje się coraz ważniejszą postacią 
w mafii. Wreszcie może zapewnić życie na 
godziwym poziomie swojej matce (Mi-
riam Colon) i siostrze (Mary Elizabeth 
Mastrantonio). Matka nie chce jego brud-
nych pieniędzy, ale Gina chętnie przyjmuje 
prezenty od brata. Chętnie też przebywa 
w jego towarzystwie, głównie dlatego, aby 
widywać się z przyjacielem brata, Mannym. 
Tony jest zazdrosny o siostrę i ostrzega 
przyjaciela, aby trzymał się od niej z daleka. 

Niebawem Tony tworzy własną potęż-
ną organizację i wreszcie żeni się z Elvirą. 
Im większą zyskuje władzę, tym większa 
staje się jego obsesja i strach o własne bez-
pieczeństwo. Kiedy jest na samym szczy-
cie i zostaje szefem mafii, wpada w para-
noję. Gubi go chciwość, zazdrość i brak 
ludzi, którym może ufać.

„Film zachował swój autentyzm i siłę, 
cechy, które kiedyś sprawiły, że krytyka nie 
zostawiła na nim suchej nitki – w recenzji 
filmwebu przypomina Marcin Kamiński. 
De Palmie zarzucano epatowanie przemo-
cą, realizację filmu pod publiczkę i uprosz-
czenia w scenariuszu. Dziś jednak widzi-
my, że wizerunek gangsterskiego świata, 
jaki reżyser przedstawił w swoim filmie 
jest bardzo prawdziwy. Tony Montana jest 
prostym, ale niestety niezbyt inteligent-
nym gangsterem. Uzależnia się od kokainy, 
którą sam sprzedaje, nie potrafi porozu-
mieć się z ukochaną kobietą, a przekonany 
o swojej nietykalności naraża się ludziom 
dużo potężniejszym od niego.

Montana ma władzę i pieniądze, ale 
nie potrafi się nimi cieszyć. Zaszywa się 
w swojej olbrzymiej posesji strzeżonej 
przez armię ochroniarzy i dziesiątki kamer 
podejrzewając, że cały czas ktoś czyha na 
jego życie. Kiedy uczucie to staje się nie 
do wytrzymania szuka pocieszenia w ko-
kainie.

Tony Montana nie jest dobrym, ani 
sympatycznym człowiekiem. Odtwarzają-
cy tę rolę Al Pacino nawet nie usiłuje dać 
nam do zrozumienia, że w jego bohaterze 
jest coś, co zasługuje na nasz szacunek, 
a jednak postać Kubańczyka fascynuje. 
Ala Pacino stworzył jedną z najlepszych 
kreacji w swojej karierze”. Warto też za-
uważyć Michelle Pfeiffer, piękną, świeżą 
i młodą, na początku swej aktorskiej drogi. 
Wspaniale sprawdziła się w roli zatraconej, 
uzależnionej od kokainy pięknej Elviry. 

Przypomnijmy realia tamtych czasów. 
Wiosną 1980 roku Fidel Castro otworzył 

port Mariel na Kubie, rzekomo pragnąc 
umożliwić niektórym mieszkańcom 
wyspy wyjazd do krewnych w Stanach 
Zjednoczonych. W krótkim czasie z por-
tu wyruszyło około 3 000 amerykańskich 
łodzi. W rzeczywistości dyktator pozbył 
się w ten sposób elementów niepożąda-
nych dla ustroju, takich jak przestępcy. 
Jak sam później się chwalił: „Spuścił wodę 
z kubańskich toalet wprost do Amery-
ki". Spośród 125 000 uciekinierów, któ-
rym udało się dotrzeć na Florydę, około  
25 000 miało przeszłość kryminalną. Jed-
nym z Kubańczyków, wierzących w tzw. 
„American dream” („Życie lepsze, bogat-
sze i pełniejsze dla każdego, w zależności 
od umiejętności lub osiągnięć, niezależnie 
od klasy społecznej lub okoliczności uro-
dzenia) jest Antonio Montana. 

Tłem wydarzeń jest Miami lat 80. 
Barwne, pociągające, niebezpieczne. To 
moment największego rozkwitu koka-
inowego biznesu. Przepływający tonami 
przez Florydę biały proszek zalewa całe 
Stany Zjednoczone, rodząc wielkie bogac-
twa i wielkie tragedie. Kariery takich ludzi, 
jak Tony, wiążą się z wybuchem przemocy 
na niespotykaną dotąd skalę.

Pewnie nie wiesz
Film zarobił w kinach na świecie 66 mi-

lionów dolarów, kosztował 25 milionów.
Akcja rozgrywa się na Florydzie, więc 

Brian De Palma postanowił tam kręcić swój 
film. Tamtejszej kubańskiej mniejszości nie 
spodobał się scenariusz i zażądano zmian 
pod groźbą śmierci (chcieli, żeby Montana 

był komunistycznym agentem nasłanym 
przez Fidela Castro). De Palma przeniósł 
produkcję do Kalifornii, co kosztowało go 
dodatkowe 5 mln dolarów.

Brian De Palma wymagał od Michelle 
Pfeiffer nieskazitelnego wyglądu. Gdy na 
planie filmowym dostrzegł u aktorki mikro-
skopijne zadrapanie na nodze, dostał furii, 
przerwał zdjęcia. Wznowił je dopiero po 
charakteryzacji.

Olivera Stone’a, podczas zbierania in-
formacji przed pisaniem scenariusza, grup-
ka handlarzy na karaibskiej wyspie Bimini, 
wzięła za policyjnego tajniaka. Zdołał prze-
konać ich, żeby nie robili mu krzywdy, bo 
jest „tylko” człowiekiem z Hollywood.

Al Pacino poprosił reżysera zdjęć Johna 
A. Alonzo, aby rozmawiał z nim tylko po 
hiszpańsku.

Plotkowano, że Pacino w czasie zdjęć 
wciągał prawdziwą kokainę. Naprawdę to 
było mleko w proszku.

W ostatniej sekwencji strzelaniny Al Pa-
cino chwyta broń za lufę. Bardzo dotkliwie 
wtedy poparzył sobie rękę, produkcję prze-
rwano na kilkanaście dni.

Oliver Stone (scenarzysta) nazwał bo-
hatera na cześć swojego ulubionego piłka-
rza, Joe Montany, najlepszego rozgrywają-
cego w historii NFL, największej zawodowej 
ligi futbolu amerykańskiego.

Miriam Colon, która gra matkę Tony'ego, 
była tylko 4 lata starsza od Al Pacino.

Liczba ofiar: 42.

Człowiek z blizną
Metro niedziela 22.30
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Cena władzy
Okrutny świat narkotyków i przemocy. Brutalna, bezlitosna walka gangsterów 

o władzę i pieniądze. Brawurowa kreacja Al Pacino  
w filmie De Palmy robi spore wrażenie...

Człowiek  
z blizną

XXx

TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Ginie ceniony agent służb rządowych. Jego 

przełożeni dochodzą do wniosku, że potrzebują szpiega 

o wyjątkowych umiejętnościach i do tej roli werbują 

miłośnika sportów ekstremalnych.

W stronę Słońca

Super Polsat piątek 20.05

SF. Rok 2057. Słońce wydaje się tracić moc. Ziemia zaczyna 

pokrywać się lodem. W stronę Słońca wyrusza ekspedycja, 

która ma umieścić na nim ładunek jądrowy i pobudzić 

aktywność gwiazdy. Ktoś stara się, aby naukowcom nie 

udało się dotrzeć do celu.

Szpital Britania

TVP Kultura sobota 23.10

Dziennikarz przyjeżdża do lokalnego szpitala, by 

nakręcić dokument. Jego wizyta zbiega się z przybyciem 

brytyjskiej królowej. Pracownicy strajkują, wokół szpitala 

ciągłe manifestacje, totalny chaos. Absurd goni absurd. 

Giganci ze stali

TV Puls niedziela 17.30

SF. Charlie był bokserem. Jego kariera legła w gruzach, 

gdy na ringu zaczęły dominować roboty. 11-letni Max 

zachęca go, by zajął się trenowaniem robota, który 

mógłby zdobyć pas mistrzowski.

Wydział pościgowy

TVN7 niedziela 22.25

Dwaj dyplomaci zostali zastrzeleni w gmachu ONZ 

w Nowym Jorku. Z miejsca zbrodni przestępca zabrał 

teczkę ze ściśle tajnymi dokumentami. Podejrzenie pada 

na Marka Robertsa, byłego agenta CIA.

wybierz  
coś  

dla siebie

Podaj dalej

Dobre 
uczynki

Eugene Simonet (Kevin Spacey) jest nauczy-
cielem w szkole podstawowej. Pomimo bardzo nie-
szczęśliwego dzieciństwa, którego pamiątką są blizny 
na całym ciele, Simonet jest nauczycielem pełnym 
pasji. Od dwunastu lat, na początku każdego roku 
szkolnego daje swoim uczniom zadanie, które po-
lega na tym, aby wymyślić sposób ulepszenia świata 
i wprowadzić go w życie.

Jeden z chłopców, Trevor McKinney (Haley Joel 
Osment), mieszkający w robotniczej dzielnicy Las 
Vegas, traktuje zadanie bardzo poważnie. Wymyśla 
projekt „podaj dalej”. W miarę, jak Trevor wprowa-
dza w życie swój plan, zaczynają angażować się w to 
inni ludzie z jego otoczenia. Trevor oferuje młode-
mu, bezdomnemu mężczyźnie ( James Caviezel) 
miejsce do spania i coś do jedzenia. To wzrusza star-
szą, także bezdomną kobietę, Grace (Angie Dickin-
son), która z kolei pomaga uciekającemu przed po-
licją złodziejowi. Bez wiedzy Trevora, „podaj dalej” 
z małego skupiska ludzi w Las Vegas, rozprzestrzenia 
się na cały kraj.

Pewnie nie wiesz...
W powieści C. Ryan Hyde, na której oparty jest 

film, postać Eugene to czarnoskóry mężczyzna. Za-
proponowano tę rolę Denzelowi Washingtonowi (on ją 
odrzucił). Gdy zgodził się Kevin Spacey – scenarzyści 
zmienili kolor skóry bohatera.

W scenie, gdy Helen Hunt uderza Trevora, Haley 
Joel Osment zasugerował, aby zrobiła to naprawdę. 
Chciał, by scena była realistyczna. Nie zgodziła się na 
to reżyserka, Mimi Leder.

Haley Joel Osment świętował swoje 12 urodziny 
ostatniego dnia zdjęć. Chociaż Kevin Spacey i Helen 
Hunt ukończyli już pracę, pojawili się na planie z ży-
czeniami.

Właściciela samochodu, jaguara, gra mąż reżyser-
ki Mimi Leder, a jego córka cierpiąca na astmę to ich 
prawdziwa córka, Hannah.

Eugene Osment, który gra wąsatego policjanta, jest 
ojcem Haley Joel Osmenta.

Podaj dalej
TVN7 piątek 22.40

Don Jon

Kobieta życia
Don Martello ( Joseph Gordon-Levitt) – Ame-

rykanin włoskiego pochodzenia, spędza kolejne 
weekendy na miłosnych podbojach. To taki współ-
czesny Don Juan. W jego życiu liczą się siłownia, do-
bry samochód, Bóg, rodzina, koledzy i pornografia, 
od której jest uzależniony. Przystojny mężczyzna 
nie ma problemu ze zdobywaniem kolejnych kobiet, 
lecz filmy porno dają mu większą satysfakcję. Boha-
ter to zadeklarowany seksista o bardzo dokładnym 
przepisie na życie i na kobietę, której pragnie.

Don poznaje piękną blondynkę Barbarę (Scar-
lett Johansson), fankę melodramatów, która staje się 
jego obiektem pożądania. Romantyczna dziewczyna 
jest przykładną katoliczką. Marzy o księciu z bajki, 
z którym wyruszy w stronę zachodzącego słońca. Ich 
związek jest dla obojga dużym wyzwaniem. 

Film to przede wszystkim próba odpowiedzenia na 
pytanie, czym jest związek dwojga ludzi. Reżyser stara 

się odnaleźć klucz tajemnicy udanej relacji. I nie jest 
nią wcale ucieleśnienie seksualnych fantazji. Pożądanie, 
namiętność, a nawet pragnienie wspólnego życia nie 
są zdaniem Gordona-Levitta (to on napisał scenariusz 
i film reżyserował) powodem do zakładania rodziny. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 40 milionów dola-

rów, kosztował 3 miliony.
Joseph Gordon-Levitt napisał rolę specjalnie dla 

Scarlett Johansson.
Joseph Gordon-Levitt rozważał do tytułowej roli 

Channinga Tatuma, zanim sam postanowił ją zagrać.
Oryginalny tytuł filmu, podczas wyświetlania na 

festiwalach filmowych w Sundance i Berlinie, brzmiał 
„Don Jon's Addiction” („Uzależnienie Dona Jonsona”). 
Joseph Gordon-Levitt zdecydował go zmienić, ponie-
waż uważał, że kładzie zbyt duży nacisk na wątek por-
nografii w tym filmie.

Don Jon
Nowa TV piątek 20.00
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Bohaterem „Człowieka z blizną” jest 
Kubańczyk, Antonio Montana, który 
w 1981 roku wraz z tysiącami innych emi-
grantów przyjeżdża do USA. 

On i jego przyjaciel Manny (Steven 
Bauer) starannie ukrywają przed ame-
rykańskimi władzami swoją kryminalną 
przeszłość. Wkrótce ich pobyt zostaje za-
legalizowany. Tony i Manny osiedlają się 
w Miami, w dzielnicy zwanej Małą Hawa-
ną. Tu czekają na szansę zrobienia kariery, 
która wreszcie nadchodzi. Obaj zostają 
pomocnikami Franka Lopeza (Robert 
Loggia), bossa narkotykowej mafii. Tony 
zostaje zaufanym współpracownikiem 
Lopeza, chociaż od początku rywalizuje 
ze swoim szefem o względy zjawiskowo 
pięknej Elviry (Michelle Pfeiffer). 

Tony bogaci się z dnia na dzień, z każdą 
chwilą staje się coraz ważniejszą postacią 
w mafii. Wreszcie może zapewnić życie na 
godziwym poziomie swojej matce (Mi-
riam Colon) i siostrze (Mary Elizabeth 
Mastrantonio). Matka nie chce jego brud-
nych pieniędzy, ale Gina chętnie przyjmuje 
prezenty od brata. Chętnie też przebywa 
w jego towarzystwie, głównie dlatego, aby 
widywać się z przyjacielem brata, Mannym. 
Tony jest zazdrosny o siostrę i ostrzega 
przyjaciela, aby trzymał się od niej z daleka. 

Niebawem Tony tworzy własną potęż-
ną organizację i wreszcie żeni się z Elvirą. 
Im większą zyskuje władzę, tym większa 
staje się jego obsesja i strach o własne bez-
pieczeństwo. Kiedy jest na samym szczy-
cie i zostaje szefem mafii, wpada w para-
noję. Gubi go chciwość, zazdrość i brak 
ludzi, którym może ufać.

„Film zachował swój autentyzm i siłę, 
cechy, które kiedyś sprawiły, że krytyka nie 
zostawiła na nim suchej nitki – w recenzji 
filmwebu przypomina Marcin Kamiński. 
De Palmie zarzucano epatowanie przemo-
cą, realizację filmu pod publiczkę i uprosz-
czenia w scenariuszu. Dziś jednak widzi-
my, że wizerunek gangsterskiego świata, 
jaki reżyser przedstawił w swoim filmie 
jest bardzo prawdziwy. Tony Montana jest 
prostym, ale niestety niezbyt inteligent-
nym gangsterem. Uzależnia się od kokainy, 
którą sam sprzedaje, nie potrafi porozu-
mieć się z ukochaną kobietą, a przekonany 
o swojej nietykalności naraża się ludziom 
dużo potężniejszym od niego.

Montana ma władzę i pieniądze, ale 
nie potrafi się nimi cieszyć. Zaszywa się 
w swojej olbrzymiej posesji strzeżonej 
przez armię ochroniarzy i dziesiątki kamer 
podejrzewając, że cały czas ktoś czyha na 
jego życie. Kiedy uczucie to staje się nie 
do wytrzymania szuka pocieszenia w ko-
kainie.

Tony Montana nie jest dobrym, ani 
sympatycznym człowiekiem. Odtwarzają-
cy tę rolę Al Pacino nawet nie usiłuje dać 
nam do zrozumienia, że w jego bohaterze 
jest coś, co zasługuje na nasz szacunek, 
a jednak postać Kubańczyka fascynuje. 
Ala Pacino stworzył jedną z najlepszych 
kreacji w swojej karierze”. Warto też za-
uważyć Michelle Pfeiffer, piękną, świeżą 
i młodą, na początku swej aktorskiej drogi. 
Wspaniale sprawdziła się w roli zatraconej, 
uzależnionej od kokainy pięknej Elviry. 

Przypomnijmy realia tamtych czasów. 
Wiosną 1980 roku Fidel Castro otworzył 

port Mariel na Kubie, rzekomo pragnąc 
umożliwić niektórym mieszkańcom 
wyspy wyjazd do krewnych w Stanach 
Zjednoczonych. W krótkim czasie z por-
tu wyruszyło około 3 000 amerykańskich 
łodzi. W rzeczywistości dyktator pozbył 
się w ten sposób elementów niepożąda-
nych dla ustroju, takich jak przestępcy. 
Jak sam później się chwalił: „Spuścił wodę 
z kubańskich toalet wprost do Amery-
ki". Spośród 125 000 uciekinierów, któ-
rym udało się dotrzeć na Florydę, około  
25 000 miało przeszłość kryminalną. Jed-
nym z Kubańczyków, wierzących w tzw. 
„American dream” („Życie lepsze, bogat-
sze i pełniejsze dla każdego, w zależności 
od umiejętności lub osiągnięć, niezależnie 
od klasy społecznej lub okoliczności uro-
dzenia) jest Antonio Montana. 

Tłem wydarzeń jest Miami lat 80. 
Barwne, pociągające, niebezpieczne. To 
moment największego rozkwitu koka-
inowego biznesu. Przepływający tonami 
przez Florydę biały proszek zalewa całe 
Stany Zjednoczone, rodząc wielkie bogac-
twa i wielkie tragedie. Kariery takich ludzi, 
jak Tony, wiążą się z wybuchem przemocy 
na niespotykaną dotąd skalę.

Pewnie nie wiesz
Film zarobił w kinach na świecie 66 mi-

lionów dolarów, kosztował 25 milionów.
Akcja rozgrywa się na Florydzie, więc 

Brian De Palma postanowił tam kręcić swój 
film. Tamtejszej kubańskiej mniejszości nie 
spodobał się scenariusz i zażądano zmian 
pod groźbą śmierci (chcieli, żeby Montana 

był komunistycznym agentem nasłanym 
przez Fidela Castro). De Palma przeniósł 
produkcję do Kalifornii, co kosztowało go 
dodatkowe 5 mln dolarów.

Brian De Palma wymagał od Michelle 
Pfeiffer nieskazitelnego wyglądu. Gdy na 
planie filmowym dostrzegł u aktorki mikro-
skopijne zadrapanie na nodze, dostał furii, 
przerwał zdjęcia. Wznowił je dopiero po 
charakteryzacji.

Olivera Stone’a, podczas zbierania in-
formacji przed pisaniem scenariusza, grup-
ka handlarzy na karaibskiej wyspie Bimini, 
wzięła za policyjnego tajniaka. Zdołał prze-
konać ich, żeby nie robili mu krzywdy, bo 
jest „tylko” człowiekiem z Hollywood.

Al Pacino poprosił reżysera zdjęć Johna 
A. Alonzo, aby rozmawiał z nim tylko po 
hiszpańsku.

Plotkowano, że Pacino w czasie zdjęć 
wciągał prawdziwą kokainę. Naprawdę to 
było mleko w proszku.

W ostatniej sekwencji strzelaniny Al Pa-
cino chwyta broń za lufę. Bardzo dotkliwie 
wtedy poparzył sobie rękę, produkcję prze-
rwano na kilkanaście dni.

Oliver Stone (scenarzysta) nazwał bo-
hatera na cześć swojego ulubionego piłka-
rza, Joe Montany, najlepszego rozgrywają-
cego w historii NFL, największej zawodowej 
ligi futbolu amerykańskiego.

Miriam Colon, która gra matkę Tony'ego, 
była tylko 4 lata starsza od Al Pacino.

Liczba ofiar: 42.

Człowiek z blizną
Metro niedziela 22.30

HALO TV NA WEEKEND 18–20.12

Cena władzy
Okrutny świat narkotyków i przemocy. Brutalna, bezlitosna walka gangsterów 

o władzę i pieniądze. Brawurowa kreacja Al Pacino  
w filmie De Palmy robi spore wrażenie...

Człowiek  
z blizną

XXx

TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Ginie ceniony agent służb rządowych. Jego 

przełożeni dochodzą do wniosku, że potrzebują szpiega 

o wyjątkowych umiejętnościach i do tej roli werbują 

miłośnika sportów ekstremalnych.

W stronę Słońca

Super Polsat piątek 20.05

SF. Rok 2057. Słońce wydaje się tracić moc. Ziemia zaczyna 

pokrywać się lodem. W stronę Słońca wyrusza ekspedycja, 

która ma umieścić na nim ładunek jądrowy i pobudzić 

aktywność gwiazdy. Ktoś stara się, aby naukowcom nie 

udało się dotrzeć do celu.

Szpital Britania

TVP Kultura sobota 23.10

Dziennikarz przyjeżdża do lokalnego szpitala, by 

nakręcić dokument. Jego wizyta zbiega się z przybyciem 

brytyjskiej królowej. Pracownicy strajkują, wokół szpitala 

ciągłe manifestacje, totalny chaos. Absurd goni absurd. 

Giganci ze stali

TV Puls niedziela 17.30

SF. Charlie był bokserem. Jego kariera legła w gruzach, 

gdy na ringu zaczęły dominować roboty. 11-letni Max 

zachęca go, by zajął się trenowaniem robota, który 

mógłby zdobyć pas mistrzowski.

Wydział pościgowy

TVN7 niedziela 22.25

Dwaj dyplomaci zostali zastrzeleni w gmachu ONZ 

w Nowym Jorku. Z miejsca zbrodni przestępca zabrał 

teczkę ze ściśle tajnymi dokumentami. Podejrzenie pada 

na Marka Robertsa, byłego agenta CIA.

wybierz  
coś  

dla siebie

Podaj dalej

Dobre 
uczynki

Eugene Simonet (Kevin Spacey) jest nauczy-
cielem w szkole podstawowej. Pomimo bardzo nie-
szczęśliwego dzieciństwa, którego pamiątką są blizny 
na całym ciele, Simonet jest nauczycielem pełnym 
pasji. Od dwunastu lat, na początku każdego roku 
szkolnego daje swoim uczniom zadanie, które po-
lega na tym, aby wymyślić sposób ulepszenia świata 
i wprowadzić go w życie.

Jeden z chłopców, Trevor McKinney (Haley Joel 
Osment), mieszkający w robotniczej dzielnicy Las 
Vegas, traktuje zadanie bardzo poważnie. Wymyśla 
projekt „podaj dalej”. W miarę, jak Trevor wprowa-
dza w życie swój plan, zaczynają angażować się w to 
inni ludzie z jego otoczenia. Trevor oferuje młode-
mu, bezdomnemu mężczyźnie ( James Caviezel) 
miejsce do spania i coś do jedzenia. To wzrusza star-
szą, także bezdomną kobietę, Grace (Angie Dickin-
son), która z kolei pomaga uciekającemu przed po-
licją złodziejowi. Bez wiedzy Trevora, „podaj dalej” 
z małego skupiska ludzi w Las Vegas, rozprzestrzenia 
się na cały kraj.

Pewnie nie wiesz...
W powieści C. Ryan Hyde, na której oparty jest 

film, postać Eugene to czarnoskóry mężczyzna. Za-
proponowano tę rolę Denzelowi Washingtonowi (on ją 
odrzucił). Gdy zgodził się Kevin Spacey – scenarzyści 
zmienili kolor skóry bohatera.

W scenie, gdy Helen Hunt uderza Trevora, Haley 
Joel Osment zasugerował, aby zrobiła to naprawdę. 
Chciał, by scena była realistyczna. Nie zgodziła się na 
to reżyserka, Mimi Leder.

Haley Joel Osment świętował swoje 12 urodziny 
ostatniego dnia zdjęć. Chociaż Kevin Spacey i Helen 
Hunt ukończyli już pracę, pojawili się na planie z ży-
czeniami.

Właściciela samochodu, jaguara, gra mąż reżyser-
ki Mimi Leder, a jego córka cierpiąca na astmę to ich 
prawdziwa córka, Hannah.

Eugene Osment, który gra wąsatego policjanta, jest 
ojcem Haley Joel Osmenta.

Podaj dalej
TVN7 piątek 22.40

Don Jon

Kobieta życia
Don Martello ( Joseph Gordon-Levitt) – Ame-

rykanin włoskiego pochodzenia, spędza kolejne 
weekendy na miłosnych podbojach. To taki współ-
czesny Don Juan. W jego życiu liczą się siłownia, do-
bry samochód, Bóg, rodzina, koledzy i pornografia, 
od której jest uzależniony. Przystojny mężczyzna 
nie ma problemu ze zdobywaniem kolejnych kobiet, 
lecz filmy porno dają mu większą satysfakcję. Boha-
ter to zadeklarowany seksista o bardzo dokładnym 
przepisie na życie i na kobietę, której pragnie.

Don poznaje piękną blondynkę Barbarę (Scar-
lett Johansson), fankę melodramatów, która staje się 
jego obiektem pożądania. Romantyczna dziewczyna 
jest przykładną katoliczką. Marzy o księciu z bajki, 
z którym wyruszy w stronę zachodzącego słońca. Ich 
związek jest dla obojga dużym wyzwaniem. 

Film to przede wszystkim próba odpowiedzenia na 
pytanie, czym jest związek dwojga ludzi. Reżyser stara 

się odnaleźć klucz tajemnicy udanej relacji. I nie jest 
nią wcale ucieleśnienie seksualnych fantazji. Pożądanie, 
namiętność, a nawet pragnienie wspólnego życia nie 
są zdaniem Gordona-Levitta (to on napisał scenariusz 
i film reżyserował) powodem do zakładania rodziny. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 40 milionów dola-

rów, kosztował 3 miliony.
Joseph Gordon-Levitt napisał rolę specjalnie dla 

Scarlett Johansson.
Joseph Gordon-Levitt rozważał do tytułowej roli 

Channinga Tatuma, zanim sam postanowił ją zagrać.
Oryginalny tytuł filmu, podczas wyświetlania na 

festiwalach filmowych w Sundance i Berlinie, brzmiał 
„Don Jon's Addiction” („Uzależnienie Dona Jonsona”). 
Joseph Gordon-Levitt zdecydował go zmienić, ponie-
waż uważał, że kładzie zbyt duży nacisk na wątek por-
nografii w tym filmie.

Don Jon
Nowa TV piątek 20.00
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Film akcji z udziałem Jeana-Claude'a Van Dam-
me'a, Mickeya Rourke'a i debiutującego w filmie 
gwiazdora koszykówki, Dennisa Rodmana.

Jeden z najlepszych specjalistów do walki 
z terroryzmem, Jack Quinn (Van Damme) zamie-
rza odejść ze służby i przeprowadzić się z żoną do 
Hongkongu. Sprawy przybierają jednak zły obrót, 
gdy Quinn zawodzi w swej ostatniej misji, z której 
wychodzi cało jeden z najgroźniejszych terrorystów 
świata, Stavros (Rourke). Quinn w mgnieniu oka 
traci wszystko i trafia do Kolonii, ściśle strzeżone-
go miejsca, gdzie przetrzymuje się podobnych mu 
agentów: zbyt niebezpiecznych, by mogli żyć na 
wolności i zbyt cennych, by można ich było zabić. 
Stavros poprzysięga zemstę na Jacku i jego rodzinie. 
Jedyną nadzieją w walce z nim jest ekscentryczny 
handlarz bronią Yaz (Rodman) – geniusz pirotech-

niki i szalony wynalazca, który w rzeczywistości jest 
znakomitym agentem i mistrzem kamuflażu.

Pewnie nie wiesz...
Mickey Rourke przeszedł długi kurs sztuk walki, 

ćwiczył na siłowni, by przygotować się do swoich scen 
walki z Jean-Claude Van Damme.

Był to pierwszy film, w którym reklamowano (lo-
kowanie produktu) automaty sprzedające coca-colę. 

Yaz (Dennis Rodman), w filmie sześć razy zmienia 
fryzurę i kolor włosów.

Ryzykanci
TV Puls sobota 23.45

System

Skazana na niebyt
Angela Bennett (Sandra 

Bullock) to programistka kom-
puterowa, która całe dnie spę-
dza przed ekranem, podłączo-
na do sieci. Nie tylko pracuje 
przez internet, ale i prowadzi 
w nim życie towarzyskie, robi 
zakupy, zamawia jedzenie. Je-
dyną osobą, z którą Angela 
miewa kontakt osobisty jest 
jej chora na Alzheimera matka 
– reszta to wirtualni znajomi 
oraz współpracownicy z firmy 
Cathedral Software. 

Pewnego dnia bohaterka 
dostaje od kolegi tajemniczy 
program, który ma rozpraco-
wać. Dzieje się to w przeddzień 
jej pierwszych od wielu lat wa-
kacji, a więc do Meksyku An-
gela zabiera dyskietkę z progra-
mem. Na miejscu stara się pogodzić przyjemność z pracą, zaś 
to pierwsze zapewnia jej uroczy Jack Devlin. Jednak sympatia 
Jacka nie jest bezinteresowna i dziewczyna szybko przeko-
nuje się, że dla zdobycia dyskietki mężczyzna nie cofnie się 
przed niczym, łącznie z próbą zabójstwa. 

Lecz prawdziwe kłopoty zaczynają się, kiedy Angela 
wraca do Stanów i z przerażeniem odkrywa, że za pomocą 
internetu ktoś ukradł jej mieszkanie, karty kredytowe, a co 
najgorsze wykasował jej dane z systemu i nadał nową tożsa-
mość – recydywistki Ruth Marx... 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 111 milionów dolarów, 

kosztował 22 miliony.
Finałowa scena pościgu na targach komputerów została sfil-

mowana podczas MacWorld Expo. Wystawę specjalnie przedłu-
żono o jeden dzień.

Ulubiony napój Angeli Bennett, Gibson, to martini z dżinem 
ozdobiony cebulą perłową zamiast oliwki. 

System
Stopklatka piątek 20.00

Mamy rok 1981. Nowy Jork trawi 
niespotykana do tej pory w swej skali 
przestępczość, korupcja i szerzące się 
niczym zaraza zepsucie staczające mia-
sto w przepaść. Abel Morales przybył 
do USA, aby spełnić swój amerykański 
sen. Wraz z żoną założył firmę handlu-
jącą olejem opałowym, dobrze traktuje 
swych pracowników, sumiennie płaci 
podatki, brzydzi się korupcją, przemo-
cą, oszustwem. Regularnie jednak jego 
samochody są okradane, a pracownicy 
zastraszani lub bici… Kolejny kontrakt, 
z żydowską ortodoksyjną gminą, daje 
mu szansę na zarobienie wielkich pie-
niędzy. Akty przemocy wokół niego za-
czynają się jednak mnożyć...

Żona biznesmena, Anna, jest bardziej 
stanowcza. Uważa, że na przemoc powin-
ni odpowiedzieć przemocą. Uczciwy Abel 
jest jednak niechętny takiemu rozwiąza-
niu. Sytuacja cały czas zaognia się. 

Reżyser Jeffrey McDonald Chandor 
nakręcił poruszającą i trzymającą w na-
pięciu mroczną opowieść o próbach za-
chowania moralnej postawy w coraz 
bardziej ekstremalnej sytuacji. Czy jest 
granica, za którą modelowo uczciwy 
człowiek załamie się, wyrzeknie się swo-
ich zasad?  

„Film wizualnie zachwyca, fabularnie 
wciąga, jest cudownie zagrany”. 

Pewnie nie wiesz...
Jessica Chastain (Anna) postanowi-

ła, że jako nowobogacka, będzie nosić tyl-
ko kreacje Armaniego. Napisała do domu 
mody z prośbą o wypożyczenie strojów do 
filmu. W filmie Anna pokazuje się w kre-

acjach Armaniego z 1981 roku. Film nakrę-
cono w roku 2014. 

Javier Bardem został obsadzony w głów-
nej roli. Po kilku nieporozumieniach co do 
reżyserii filmu, zrezygnował. Jessica Cha-
stain zasugerowała, że jej były kolega, Oscar 
Isaac, nadawałby sie do tej roli. 

Bohater nazywa się Abel Morales.  
Nieprzypadkowo. To zbitka dwóch słów: 
able znaczy zdolny, morals to moralność, 
etyka. 

Rok przemocy
TVP2 niedziela 22.05

Ryzykanci

Zemsta terrorysty

Rok przemocy

Uczciwy.  
Jak długo?



Zbliżają się Święta Bożego Narodze-
nia. Czas, w którym przed pandemią 
odbywały się w różnych instytucjach 
i środowiskach uroczyste spotkania 
wigilijne. 

Tradycyjnie, rokrocznie ta-
kie spotkania odbyłway się taż-
ke w Klubie Seniora. Przycho-
dziło wielu seniorów. Ale zanim 
nadszedł dzień Wigilii, seniorzy 
dużo wcześniej przygotowywa-
li się do tej uroczystości. Zespół 
"Maryna" przygotowywał spe-
cjalny program na tę okazję. Były 
to wiersze, pastorałki i kolędy. 
Inni seniorzy byli bardzo zaan-
gażowani w przygotowanie wi-
gilijnych potraw oraz wypieków. 
Trzeba było włożyć dużo pracy 
w przygotowanie wieczerzy dla 
tylu osób. Było wspólne lepie-
nie pierogów z różnym farszem, 
gotowanie, smażenie. Nie mo-
gło zabraknąć na stołach czer-
wonego barszczu z pasztecikami, 
postnej kapusty, pierogów z ka-

pustą i grzybami, śledzi w róż-
nych postaciach i dań rybnych, 
a także wspaniałych wypieków. 
Ubierano choinkę, wykonywa-
no stroiki na stoły, dekorowano 
salę. W przeddzień spotkania na-
krywano stoły białymi obrusami 
i dopinano wszystko na przysło-
wiowy "ostatni guzik", co też za-
bierało dużo czasu. Każdy włą-

czał się do pracy na miarę swoich 
możliwości. Taka wspólna praca 
i działanie były okazją do zbliża-
nia się do siebie. Dawało szansę 
otwarcia się na drugiego człowie-
ka. Takie spotkania integrowały 
środowisko senioralne, wywoły-
wały pozytywne uczucia i reflek-
sje na temat tego, co jest napraw-
dę w życiu ważne.

Obecnie całe nasze życie zdo-
minował COVID -19. Nie bę-
dzie w tym roku wspólnego ła-
mania się opłatkiem, składania 
sobie osobiście życzeń, wspól-
nego śpiewania kolęd. Pandemia 
odebrała nam radość związaną 
z oczekiwaniem na te najpiękniej-
sze święta w roku. Brakuje nam 
bardzo osobistych kontaktów 

z naszymi przyjaciółmi z klubu, 
z którymi jesteśmy w kontakcie 
tylko przez telefon, brakuje zajęć. 
W rozmowach seniorzy ubolewa-
ją, że nastały takie ciężkie czasy. 
Jednocześnie każdy ma nadzieję, 
że niebawem to się zmieni i znów 
będzie jak dawniej, chociaż nie 
zupełnie tak samo. Nawzajem się 
pocieszamy i nawołujemy do dba-
nia o swoje zdrowie, przestrzega-
nia zaleceń, nie wychodzenia bez 
potrzeby z domu. Musimy prze-
trwać ten trudny okres aby, gdy 
przyjdzie odpowiednia pora, 
spotkać się na zajęciach w klubie 
i działać ze zdwojoną mocą.

Wróćmy przez chwilę do 
wspomnień z ubiegłorocznej 
Wigilii w klubie i przypomnie-
nia sobie, jak to jeszcze niedaw-
no fajnie bywało. Niech te wspo-
mnienia przywołają uśmiech na 
twarzy i wiarę, że jeszcze będzie 
pięknie.

DANUTA WAŚKO

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

n r  8
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Do Betlejem  
nie jest tak daleko

Najpiękniejsze chwile wiążą się z oczekiwa-
niem. Jesteśmy w czasie bardzo trudnym, ale 
nie mniej radosnym, bo przecież narodzić ma 
się Jezus. Całym sercem czekamy na ten jedyny 
w swoim rodzaju wieczór, wieczór pełen radości, 
migotania świec, czułego głosu dzwoneczków, 
zapachu choinki, śpiewu kolęd.

Wigilia… Dziwny urok kryje się dla 
nas w tym słowie. Wzrusza ono i wpra-
wia w rozrzewnienie. Czarem wspomnień 
przemawia do duszy. Wspomnienia… Ileż 
w tym dniu wigilijnym ciśnie się ich razem 
do głowy. Nierzadko wracamy myślami do 
lat obiecujących i osób, z którymi zasia-
daliśmy do świątecznego stołu. Oto wola 
się staję, przed nami cichy dom wiejski, 
otoczony wieńcem lip i topoli. Wewnątrz 
widno i ciepło. Duży pokój, pośrodku 
stół pięknie nakryty. Przed oczami śnież-
ny, biały opłatek z rąk do rąk przechodzi, 
a echa życzeń i błogosławieństw gdzieś 
rozbrzmiewają w powietrzu.

W dziejach narodu polskiego nie za-
wsze przeżywano ten szczególny czas 
w wesołym nastroju. Były i takie świę-

ta Bożego Narodzenia, które obchodzo-
no w atmosferze lęku i niepokoju. Wiara 
wyniesiona z domu rodzinnego, wartości 
i tradycje świąteczne pomagały przetrwać 

zesłanym na Syberię Polakom i nie pozwo-
liły zginąć w katorżniczym tłumie. Poeci 
tego okresu – najczęściej- anonimowi wy-
rażali w swojej twórczości ból i tęsknotę za 
utraconą Ojczyzną, prosząc Boga, by ich 
cierpienia zostały skrócone. Słowa poety 
niejednokrotnie podtrzymywały na du-
chu, wlewały w serca nadzieję.

A jak przeżywamy święta my, ludzie 
XXI wieku? Stajemy przed ogromnym za-
grożeniem zdrowia, a nawet życia.

My ludzie XXI wieku,
twardzi i powściągliwi w wyrażaniu 

uczuć…
Wymyśliliśmy walkmany,
żeby nie słyszeć siebie i ptaków.
Jednak, gdy późną nocą
zamykamy drzwi naszych mieszkań
gryziemy w bólu ręce,
umieramy z tęsknoty…
Za prawdziwą miłością.
A ona jest. Do niej nie jest tak daleko. 

Ona jest na odległość ludzkiego serca, na 
odległość otwartych szeroko ramion, na 
odległość otwartej dłoni. Miłość jest blisko. 
Każdego dnia możesz do niej dojść. Tylko 
jedno, nie zapomnij, musisz chcieć. Nie 
tylko Ty pragniesz miłości. Inni oczeku-
ją jej także od Ciebie. Ale musisz usłyszeć 

w swym sercu inne niż zwykle głosy. Niech 
to będą głosy, które budzą do życia, rodzą 
nadzieję, otwierają drzwi dołującego serca.

I znowu myśl czy podołam temu zada-
niu, które właśnie w ten wigilijny wieczór 
stawia przede mną JEZUS.

Do Betlejem nie jest tak daleko…
Nie pytajmy czy Dziecię się narodzi-

ło? Lecz pytajmy gdzie jest? Bóg narodził 
się w naszych sercach, abyśmy nauczyli się 
kochać, abyśmy, żyjąc na ziemi, nie stracili 
wielkiej życiowej szansy, jaką Bóg nam ofia-
ruje- radość przebywania z Nim w niebie,

Kiedy zasiądziesz do stołu
w ten najpiękniejszy wieczór roku,
w wieczór narodzin Bożego Syna
kolęd, płatków śniegu, ciepła i spokoju
… pomyśl o człowieku, który jest od 

Ciebie na odległość myśli.
Do Betlejem nie jest tak daleko…
Ono jest tu, w Twoim domu.
Rodzi się Bóg, niech Mu nie będzie 

zimniej w nas, niż w tamtej stajni.
Niech Boże Narodzenie będzie w każ-

dym z nas, 
niech Każdy z nas będzie świadkiem 

codziennie
Bożego Narodzenia

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA

Święta Rodzina. Praca „Igłą malowane”, czyli haft 
krzyżykowy autorstwa Danuty Waśko

Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie.  
I znów spotkamy się przy wigilijnym stolew Klubie Seniora MOPS w Łomży
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Matka i Córka
13 grudnia minęła pierwsza rocznica śmier-

ci Haliny Witkowskiej. Zdaje się, że wiemy 
wszystko o swoich rodzicach, ale z upływem 
czasu od ich śmierci okazuje się, że na wiele py-
tań nie uzyskamy już odpowiedzi. Zostaje smu-
tek, że przegapiliśmy czas, gdy mogliśmy do-
pytać o wiele rzeczy. Chcielibyśmy poszerzyć 
wiedzę na ich temat, poznać dogłębnie czasy 
ich młodości, przeżycia… ale niestety ! Chcia-
łabym spytać także Ojca o wiele epizodów 
z Jego życia, ale już od dawna nie mam okazji. 
Pozostało wiele pytań bez odpowiedzi i tak nie-
stety już pozostanie.

Chciałabym dzisiaj przypomnieć jeden z wielu 
wierszy, który powstał, gdy Halina przeszła na eme-
ryturę i miała czas na zajęcie się swoimi pasjami. Kie-
dy życie dominowała praca zawodowa, dom, dzieci 
nie było na to po prostu czasu. Dodatkowo obie gra-
łyśmy w rodzinnym zespole na zabawach, na wese-
lach w Łomży i okolicach. Ciężko było to wszystko 
pogodzić, ale na graniu zarabiało się więcej niż na 
etacie. Człowiek szedł niewyspany w poniedziałek do 
pracy, ale potem wpadało się w ustalony rytm życia. 

Obie pracowałyśmy i wychowałyśmy po troje 
dzieci. Jednakowo – dwie córki i najmłodsi synowie.

Po przejściu na zasłużoną emeryturę miałyśmy 
dla siebie więcej czasu. To właśnie wtedy odkryły-
śmy w sobie te same pasje i dążenia.  Mama 22 lata 
wcześniej, a ja później. Halina uwielbiała muzykę, 
śpiew i taniec oraz angażowanie się w prace społecz-
ną na rzecz innych. Ja zresztą podobnie. Obie lubi-
łyśmy być w ruchu i działać. Dawać ludziom radość. 
Łomża – nasze miasto - było i jest inspiracją naszej 
pracy. Ona już nic nie napisze, mnie natomiast może 
coś jeszcze zainspiruje.

Pomijając różne nasze zdolności zajmę się na-
szym zamiłowaniem do pisania, które nigdy nie było 
dla nas trudnością. Ja z pewnością mam to w genach. 
Zarówno proza, jak i pisanie wierszem, nie jest dla 
mnie problemem. Jednak muzyka i śpiew są dla mnie 
najważniejsze.

Pamięci mojej Mamy
DANUTA WAŚKO 

BALLADA  
O ŁOMŻYŃSKIM WIETRZE 

HALINA WITKOWSKA

Popatrz, jak chwieją się drzewa na Zjeździe ulicy.
To wiatr wieje z Piątnicy.
Mruczy na Skarpie jakby czytał wiersze -
Bardzo ciebie kocham, ty łomżyński wietrze.

Na Placu Kościuszki, na przystanku, kurz z ławki 
zdmuchnie, 
W czerwoniak zaglądnie, rytmu motoru posłucha,
A miłemu kierowcy zaśpiewa do ucha.

Kiedy autobus skręca w ulicę Wojska Polskiego,
To on już jest na Starym Rynku koło Ratusza 
Miejskiego.
Krąży po starówce i tak jest mu miło,
Bo tu dużo na lepsze się zmieniło.

A teraz leci ulicą Farną.
Ciepłym powiewem otoczy gotycką wieżę katedry.
I już jest nad aleją cmentarną.
Tu bezszelestnie gałązki rozchyli
I oddaje cześć tym co dla Łomży żyli.
I przed tron Najwyższego powiewa błaganiem
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Za murem cmentarnym, jakże tam cudnie,
To rośnie nasze Osiedle Południe.
A na Górce Zawadzkiej rolnik ziemię orze.
Wiatr mu zagra do ucha walca na traktorze.

I leci dalej.....
Z nad łomżyńskich koszar głos za wiatrem leci,
My, łomżyńskie dzieci – pułk trzydziesty trzeci.

A wiatr już nad Pomem, Krochmalnią, Browarem, 
Meblami,
Nad wszystkimi na Poznańskiej zakładami.
Wszędzie się wciśnie, wszędzie zaglądnie,
Tutaj przystanie a tam przysiądzie.

Bo lubi słuchać o czym ludzie mówią,
Z czego się cieszą, a czego nie lubią.
Dziewczętom włosy w różne strony rozwiewa
I nieraz im łomżyńskie tango zaśpiewa.

Tak rozśpiewany pędzi teraz do Jednaczewa.
Tu dopiero poszumi, rozkołysze drzewa, 
Na podleśnych łąkach dmuchawce rozwieje, 
Skacze i płacze i zdaje się, że się śmieje.

A wieczorem w mchach leśnych się chowa,
Bo jutro musi zacząć wędrówkę od nowa.
A las tymczasem rozkołysany wiatru psotami
Utuli go pieśnią o Łomżyńskiej Ziemi.
A kiedy rano słoneczko zaświeci,  
to wiatr się budzi
I znowu nad most piątnicki leci.
Przeglądnie się w Narwi,  
popatrzy jak spokojnie swe wody toczy
A fale jej błękitne jak dziewczęce oczy.

I staje zauroczony i dalej nie goni,
Bo stąd widzi całe miasto jak na dłoni.
Łomża jest piękna wy o tym wiecie, każdego 
wszystkim zaskoczy.
Łomża jest tylko jedna na świecie  
– to jest zakątek uroczy.

Chociaż los łomżyniaków w różne rzuca świata strony,
To nasz wiatr łomżyński wciąż za nimi goni.
I jeśli mu pozwalają w swych domach zagościć, 
On im radość przynosi – z Łomży wiadomości.

Patrzy na nas z góry i wszystkich poznaje,
Budzi dawne wspomnienia, dawne obyczaje.
Obrazy naszej młodości w swych powiewach chowa
Aby kiedyś w przyszłości odtworzyć je od nowa.

Bo w nim tyle naszych młodzieńczych radości,
Tyle spacerów nad Narwią i pierwszych miłości.
W każdej smutnej czy wesołej życia chwili
Nad Narwią wiatru szukajcie, on tam w szuwarach raz 
płacze, raz kwili.

I jeszcze bardziej go pokochajcie, bo kwiaty nad 
Narwią pachną inaczej.
A ziemia tu chlebem  pachnąca jest taka piękna i 
żyzna,
Bo Ziemia Łomżyńska to nasza mała Ojczyzna.
A wiatr łomżyński, to wiatr krwi i chwały, podróżnik 
wytrwały.
…...Nieśmiertelny, Łomżyński Wiatr !

/pisownia oryginalna/ 

W latach 1985 – 1988 powstała „ Ballada o 
łomżyńskim wietrze”, którą  Halina mówiła na różnych 
uroczystościach. Gdziekolwiek występowała proszono, 

by to robiła. Ballada była przedstawiana w dwóch 
wersjach: pierwsza jak tu przedstawiona, a druga jako 

forma montażu słowno – muzycznego, gdzie pomiędzy 
zwrotki wplatano fragmenty piosenek o Łomży.

Dużo się w naszym mieście zmieniło. Starsze pokolenie 
pamięta czasy, gdy w naszym mieście było

wiele zakładów pracy, jak Łomża rozbudowywała 
się. Jak pola zamieniały się w osiedla mieszkaniowe, 
w czasie gdy miasto zostało województwem. Myślę, 

że zaprezentowanie wiersza na łamach Gazety 
Seniora „Srebrni” przypomni Halinę i rozjaśni twarze 

starszych i młodszych mieszkańców Łomży, którzy znali 
Witkowskich i ich działalność kulturalną.

UKOCHANE MIASTO 
Jest takie miasto,
My,w nim mieszkamy
A mieszka się znakomicie. 
Temu to miastu wszystko oddamy,
Naukę, pracę i życie.
Leży na wzgórzu całe w zieleni, 
Ma piękne place, ulice.
A wieczorami światłem się mieni,
W Narwi swe widzi odbicie.

To jest nasze miasto Łomża,

Zapraszamy do niej was.

Ukochane miasto Łomża, 

Poznać ją najwyższy czas.

Przyjeżdżajcie i zwiedzajcie,

Warto, bo jest ładnie tu.

Przyjedziecie, zobaczycie 

I wrócicie kiedyś znów.

Wiemy na świecie 

Są miasta piękniejsze,

Większe i pełne zieleni.

Lecz tu jest nasza Mała Ojczyzna

I to się nigdy nie zmieni.

Niech nasze miasto co dzień pięknieje,

Bo każdy musi to przyznać,

Że dobrze tutaj, gdzie mamy dom swój, 

Gdzie nasza Mała Ojczyzna.

W rynku stoi stary ratusz,

Kamieniczki z filarami,

Jest też zabytkowa Hala,

Tu pogadasz z gołębiami.

Piękna jest Łomży historia,

Którą warto poznać, bo

Wiele jest ciekawych legend

I zabytki różne są.

Jest takie miasto, 

My w nim mieszkamy

A mieszka się znakomicie.

Do snu kołysze Narew wieczorem,

Do pracy budzi o świcie.

Z herbu tu jeleń dumnie spogląda, 

Każdy dzień jest tu wesoły.

Ulice gwarne i pełne życia,

Gdy dzieci idą do szkoły.

To jest nasze miasto Łomża,

zapraszamy do niej was. 

Ukochane miasto Łomża, 

Poznać ją najwyższy czas.

Przyjeżdżajcie i zwiedzajcie, 

Warto, bo jest ładnie tu.

Przyjedziecie, zobaczycie 

I wrócicie kiedyś znów.

Jest takie miasto,

My w nim mieszkamy

A mieszka się znakomicie.

Temu to miastu wszystko oddamy,

Naukę, pracę i życie.

Łomża jest piękna, przecież już wiecie, 

Każdego mile zaskoczy. 

Łomża jest tylko jedna na świecie,

To jest zakątek uroczy.

Piosenka autorstwa Danuty Waśko jest w repertuarze 

zespołu „Maryna” działającego w Klubie Seniora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży. 

Halina Witkowska z córką Danutą.  
Zdjęcie zrobione w Miłkowie, 

koło Karpacza w 1947 roku
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składniki
farsz:
500 g kapusty 
20  g  suszonych borowików  lub 
100 g innych suszonych grzybów
liść laurowy
ziele angielskie
olej do smażenia
2 średnie cebule 
1 łyżeczka kminku
1 łyżeczka majeranku
sól i pieprz do smaku
wykonanie:
Kapustę odsączamy z soku, doda-
jemy do garnka razem z suszony-
mi grzybami, zielem angielskim 
i liśćmi laurowymi. Zalewamy 
wodą (tyle, żeby przykryło kapu-
stę i grzyby), gotujemy około 45 
minut. Cebulę kroimy w kostkę 
i smażymy z kminkiem, aż będzie 
przezroczysta. Pod koniec sma-
żenia dodajemy też majeranek. 
Kapustę z grzybami odsącza-
my, listki laurowe i ziele angiel-
skie wyjmujemy i wyrzucamy. 
Kapustę z suszonymi grzybami 
i cebulą można drobno posiekać 
lub zmielić w malakserze. Goto-
wy farsz doprawiamy solą i pie-
przem, do smaku.
składniki

ciasto:
500 g mąki 
280 g wody
40 g masła
1 łyżeczka soli

Wykonanie:
Do misy dodajemy mąkę i sól. Mie-
szamy. Wlewamy bardzo ciepłą 
wodę z rozpuszczonym masłem. 
Mieszamy łyżką, aż składniki mniej 
więcej się połączą. Ciasto wyrabia-
my rękami, aż będzie miękkie i gład-
kie. Następnie owijamy folią spo-
żywczą i zostawiamy na 30 minut. 

Lepienie i gotowanie pierogów:
Ciasto na pierogi cienko roz-
wałkowujemy, na grubość ok. 2 
mm. Nakładamy farsz, sklejamy 
pierogi, odkładamy na stolnicę 
oprószoną mąką. Przykrywamy 
drugą ściereczką, żeby pierogi 
nie wysychały. Tak przygotowa-
ne pierogi gotujemy partiami 
w osolonej wodzie około minu-
ty od wypłynięcia pierogów na 
powierzchnię. Łyżką cedzako-
wą przekładamy na talerz. Po-
dajemy polane podsmażoną ce-
bulką.  

Święta Bożego Narodzenia bez 
makowca? Któż mógłby je sobie 
wyobrazić? Drożdżowy, rozpły-
wający się w ustach i słodki, to 
król świątecznego stołu. 
Składniki na ciasto drożdżowe:
500 g mąki pszennej 
180 ml mleka
150 g roztopionego i ostudzone-
go masła (lub margaryny)
6 żółtek
42 g świeżych drożdży (lub 21 g 
suchych)
6 łyżek cukru
½ łyżeczki soli
1,5 łyżki spirytusu (lub rumu, 
wódki)
2 łyżeczki cukru waniliowego

Masa makowa:
500 g maku
200 g cukru
100 g rodzynek
50 g posiekanych orzechów wło-
skich
1 łyżka miodu
aromat migdałowy do smaku
szczypta cynamonu
1 łyżka miękkiego masła
ewentualnie kandyzowana skór-
ka pomarańczowa
6 białek 

Wykonanie
Mak zalewamy wrzątkiem. Przy-
krywamy talerzykiem i pozosta-
wiamy na co najmniej 30 minut. 
Dobrze odcedzamy na sitku wy-
łożonym gazą lub ściereczką. Jeśli 
nie jest zmielony należy go zmie-

lić dwukrotnie w maszynce do 
mielenia mięsa, używając sitka 
o drobnych oczkach. 
Lekko ciepłe mleko mieszamy 
z 1 łyżeczką cukru, pokruszo-
nymi drożdżami i ok. 4 łyżkami 
mąki. Przykrywamy ściereczką 
i odstawiamy w ciepłe miejsce 
do wyrośnięcia na ok. 10- 15 mi-
nut. Wyrośnięty zaczyn łączymy 
z pozostałymi składniki na ciasto 
drożdżowe (poza masłem). Za-
gniatamy ciasto, wlewając stop-
niowo roztopione masło (lub 
margarynę). Przykrywamy ście-
reczką i pozostawiamy do wyro-
śnięcia, aż podwoi swoją objętość 
(ok. 1- 1,5 godziny).
Do maku dodajemy pozosta-
łe składniki masy, poza białkami. 

Białka ubijamy na sztywną pianę. 
Dodajemy do masy i delikatnie 
mieszamy. Ciasto dzielimy na 3 
części. Każdą część rozwałkowuje-
my na prostokąt o grubości ok. 3 
mm, nakładamy ⅓ masy, zostawia-
jąc ok. 2 cm od brzegu i zwijamy 
z roladę. Końce rolady sklejamy 
i podwijamy pod spód. Gotową 
roladę przekładamy na posmaro-
wany olejem papier do pieczenia 
i rolujemy w formie tuby dwukrot-
nie, pozostawiając 1 cm luzu mię-
dzy ciastem, a papierem. Końce 
papieru pozostawiamy otwarte. 
Makowce przenosimy na blachę 
do pieczenia. Makowce pieczemy 
w nagrzanym piekarniku do 180 
stopni około 40 minut. 
Przyjemnej rozkoszy!

Składniki na ciasto:
-2 szklanki mąki
-3 jajka
-szklanka mleka
-4 dag drożdży
-1 łyżka oleju
-szczypta soli
Farsz:
-1 kilogram świeżego szpinaku 
lub opakowanie mrożonego
-2 cebule
-2 ząbki czosnku
-1 łyżeczka soku z cytryny
-opakowanie sera ricotto, sera 
feta
-sól, pieprz, oliwa, sezam do po-
sypania.
-1 jajko do posmarowania.
                              
Sposób wykonania:
Drożdże rozetrzeć z cukrem do-
dać mleko i mąkę i zostawić do 
wyrośnięcia. Do mąki dodać mle-

ko, rozczyn. szczyptę soli i jajka. 
Całość wyrobić. Następnie wlać 
olej i dokładnie wyrobić ciasto. 
Przykryć ściereczką i pozostawić 
do wyrośnięcia. 
W czasie kiedy ciasto spokojnie 
sobie rośnie przygotowujemy 
farsz. Pokrojoną w kostkę cebu-
lę podsmażamy na oleju, dodaje-
my czosnek i szpinak (woda musi 
odparować). Całość skrapiamy 
sokiem z cytryny, dodajemy oba 
sery i jeszcze  chwilę podsma-
żamy. Ciasto rozwałkowujemy 
w kształt prostokąta, nakładamy 
farsz i rolujemy. Można wykroić 
kwadraty nałożyć farsz i złożyć 
rogi w kopertę. Na koniec smaru-
jemy roztrzepanym jajkiem i po-
sypujemy sezamem. Pieczemy 35 
minut w temperaturze 180 stop-
ni. SMACZNEGO!

MARIA ROMANOWSKA

Intensywny w smaku i kolorze. 
Tradycyjny barszcz czerwony. 
To element, którego nie może za-
braknąć na wigilijnym stole. 
Składniki:
1 kilogram buraków 
1,5 litra wody lub bulionu wa-
rzywnego
1 średnia marchew
1 mały korzeń pietruszki
kawałek pora - około 10 cm
jedna szklanka zakwasu z bura-
ków
20 gram suszonych grzybów
pół szklanki wody  z moczonych 
grzybów
przyprawy: po 5 ziaren ziela an-
gielskiego i czarnego pieprzu,  li-

stek laurowy, szczypta soli, ły-
żeczka cukru
Gotowanie tradycyjnego czer-
wonego barszczu rozkładamy na 
dwa dni. Zaczynamy od namo-
czenia suszonych grzybów. Za-
lewamy niecałą szklanką wody 
i zostawiamy na noc. Następnego 
dnia zabieramy się do właściwe-
go gotowania. 
Do garnka wlewamy 1,5 litra 
wody lub domowego, delikatnego 
bulionu z warzyw. Buraki i mar-
chewkę myjemy, obieramy i kro-
imy w plasterki. Pietruszkę i pora 
kroimy na kilka części i również 
dodajemy do zupy. Dorzucamy 
ziarna ziela oraz pieprzu i liść lau-
rowy. Zupę gotujemy pod przy-
kryciem około 1,5 godziny licząc 
od momentu jej zagotowania. Po 
tym czasie wszystkie składniki 
zupy odcedzamy. Barszcz dodat-
kowo przecedzamy przez sitko. 
Do wywaru dodajemy szklankę 
zakwasu zakwasu z buraków. Do-
lewamy również wywar z grzy-
bów oraz wsypujemy łyżeczkę cu-
kru i sporą szczyptę soli. Od tego 
momentu nie gotujemy już barsz-
czu. Do podania możemy go tyl-
ko lekko podgrzewać.
Barszcz podajemy w filiżankach 
do posiłku lub też z uszkami, do 
pierogów albo krokietów. 

Rumiany 
kulebiak 

ze szpinakiem 

Tradycyjny 
barszcz 

wigilijny Aromatyczne 
pierogi 

z kapustą 
i grzybami 

Rozpływający się 
w ustach 

makowiec 
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Czytanie 
książek 

Czyli podpowiadamy  
po jaką pozycję sięgnąć.

Polecam  „Świat Zofii”   Joste-
ina Gaardera.  Czyli „cudowną 
podróż w głąb historii  filozofii”.

Poprzez te prostą i głębo-
ką zarazem lekturę odkrywamy 
na  nowo dawno już zapomnia-
ny albo nigdy nie poznany świat. 
Dzięki mistrzowskiemu prze-
wodnictwu norweskiego nauczy-
ciela filozofii, podążając śladami 
Platona, Sokratesa i Heidegge-
ra docieramy do samych siebie 
otwierając się na niewyczerpane 
zasoby własnej mądrości i wraż-
liwości.

Zofia ma kilkanaście lat, ale 
jej doświadczenie porusza serca 
i umysły w każdym wieku.

„…..Co jest najważniejsze 
w życiu?  Jeśli zapytamy kogoś, 
kto głoduje, odpowiedź będzie 
brzmiała: jedzenie. Gdy takie 
samo pytanie zadamy komuś, kto 
marznie, odpowie: ciepło.  A kie-
dy spytamy człowieka, który czu-
je się samotny, stwierdzi z pew-
nością, że najważniejsza  jest  
więź  z innymi ludźmi. ….”

„ ….We wszystkim, co istnie-
je, jest jakaś część Boskiego mi-
sterium. Widzimy jego delikatny 
odblask w słoneczniku i czerwo-
nym maku. Więcej owego nie-
zgłębionego misterium dostrze-
gamy w motylu, który podrywa 
się do lotu, czy w złotej rybce pły-
wającej w akwarium,  ale najbliżej 
Boga znajdujemy się my, nasza 
dusza…..”

TERESA RĘBIŚ

Kultura słowa niesie przeka-
zy dotyczące interpretacji wyda-
rzeń. Słowo musi odnaleźć swoją 
wartość, tak, jak człowiek powo-
łanie, by dotrzeć do szukanej tre-
ści. Pytamy, co jest w naszym ży-
ciu zabójcze? Czy może być to 
sposób myślenia? Tak często od-
mienny od innych lub tak łatwo 
zmienny?

Słowo zostało wplątane 
w spory ideologiczne. Zawsze 
mówimy i myślimy, że inni są 

większymi grzesznikami. Sta-
wiam sobie pytanie,  na ile jestem 
gotowy wyjść poza swoją strefę 
komfortu, żeby pokazać, że każ-
de życie jest wartością  matki – 
dziecka – osób w starszym wie-
ku. Ludzie łatwo się rozgrzeszają 
z braku oględności i kultury, bo 
uważają, że cel uświęca środki, że 
lepiej pokonać niż przekonać.

Zmieniamy się jako społe-
czeństwo. Środowiska kibicow-
skie nie pochodzą z nizin. Mają 
swoje aspiracje i perspektywę ży-
ciową, są przecież kibicami Legii 
czy Wisły, są studentami dobrych 
uczelni. Czego szukać poza wła-
snym środowiskiem?

Negatywne wzorce stały 
się powszechne. Zanikają opi-

niotwórcze elity. Czy ta choroba 
przejdzie?

Na początku przemian 
ustrojowych mówiliśmy 
o ukształtowaniu się w pełni 
klasy średniej, która zapewni 
stabilizację. Musimy porozma-
wiać z dziećmi, wnukami, są-
siadami, znajomymi  by wspól-
nie zrozumieć, co ci młodzi,  

często zdesperowani, chcą nam 
zakomunikować.

Uczestniczymy w nurcie cy-
wilizacyjnym, który sam nas nie-
sie. Komunikacja internetowa 
stała się rzeczywistością. Co waż-
ne, istnieje jednak komunikacja 
słowa. Słowo nie zostanie zmar-
ginalizowane.

Oczekujemy otrzeźwienia 
w codziennej kulturze słowa.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Potrzeba światła umysłu

Przeżywamy zachodzące zmiany wy-
muszone rzeczywistością, które mogą 
być bolesne dla określonych grup 
społecznych. Musi nastąpić odnowa 
wewnętrzna. Stworzenie takich me-
chanizmów, które będą powodować, 
że społeczeństwo i Łomża będzie się 
przez cały czas aktualizować i szukać 
rozwiązań problemów i wyzwań, któ-
re już dzisiaj istnieją.

Od początku XXI wieku żyje-
my w kryzysach: gospodarczym, 
klimatycznym, a dzisiaj epide-
miologicznym. To pokazuje jak 
szybko musimy szukać odpowie-
dzi na te niespotykane dotych-
czas w naszym życiu wyzwania. 
Sposób i szybkość reakcji jest 
bardzo ważny. Dlatego niezbęd-
ne jest powołanie obywatelskie-
go samorządowego forum.  Mu-
simy zbudować idee.    Idea bez 
ludzi jest bezsilna, ale ludzie bez 
idei są ślepi. Musimy przygoto-
wać program odpowiadający rze-
czywistość po covidowej. Należy 
rozpocząć od cyklu analiz, któ-
re są nam dostępne w obszarze 
publicznym, dotyczących kon-
sekwencji społecznych, gospo-
darczych w podejmowanych de-
cyzjach rządowych.

Chodzi o to, aby prowadzić 
rzeczowe dyskusje z mieszkańca-

mi Łomży, w których zderzą się 
różne  poglądy i doświadczenia. 
Należy  wskazać,  jaka  ma  być  
Łomża  nie  tylko  dziś – tu  i te-
raz - ale jaka ma być w kolejnych 
dekadach.

Łomża jest odzwierciedle-
niem tego, co dzieje się w pol-
skim społeczeństwie, które jest 
podzielone. Poglądy  mieszkań-
ców Łomży są różne, tak samo 
różne jak poglądy Polek i Pola-
ków w różnych miastach, mia-

steczkach i wsiach w naszym kra-
ju. Są wyrażane opinie za nową 
umową społeczną. Widać wyraź-
nie różnice zachodzące między 
pokoleniami. Nowa umowa spo-
łeczna powinna nas połączyć.

To  co  jest  kluczowe 
i wspólne, to przekonanie, że 
Polska musi być krajem demo-
kratycznym, praworządnym 
i sprawiedliwym dla wszystkich 
obywateli,  nie tylko dla wybra-
nych, „swoich”.     Zarówno star-

sze pokolenie, jak i te młodsze, 
jest przywiązane do idei wolno-
ści. Im więcej  wolności,  tym  
więcej  odpowiedzialności, tym  
więcej  przyzwoitości i dobrego 
społeczeństwa.

W tym kierunku powinny 
zmierzać propozycje do zawie-
rania kompromisów.  W takim 
kierunku powinna zmierzać rów-
nież społeczność łomżyńska.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

„Tworzymy standardy jakości pracy 
i przejrzystości działania” – to hasło 
zbliżającego się Forum Podlaskich 
Rad Seniorów. Spotkanie w formule 
online będzie transmitowane na FB 
Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad 
Seniora (OWPRS).

Organizatorzy do wzięcia 
udziału zapraszają wszystkich 
członków rad seniora w regionie, 
instytucje współpracujące z oso-
bami starszymi i pracujące na ich 
rzecz oraz wszystkich zaintereso-
wanych.

- Dobiega końca projekt 
Stowarzyszenia Szukamy Pol-
ski, w ramach którego powstał 
Ośrodek Wspierania Podla-
skich Rad Seniora. I choć pan-
demia bardzo utrudniła   reali-
zację zaplanowanych działań 

większość z nich udało się wy-
konać. Spotkania z 16 radami 
odbywały się osobiście i zdal-
nie- na platformie ZOOM. 
Rozmawialiśmy, szkoliliśmy, 

doradzaliśmy, wspieraliśmy 
promocyjnie i finansowo piszą 
w zaproszeniu na Forum Jolan-
ta Wołągiewicz i Bożena Bed-
narek z OWPRS.

Forum odbędzie się za po-
średnictwem platformy ZOOM 
18 grudnia, w godzinach 10-
11.30. Organizatorzy proszą 
o zgłaszanie uczestnictwa na 
adres mailowy: owprs2020@
gmail.com. Link do spotkania, 
które transmitowane będzie po-
przez platformę ZOOM, prze-
słany zostanie mailem zwrot-
nym. Będzie też opublikowany 
na profilu Ośrodka Wspierania 
Podlaskich Rad Seniorów na 
Facebooku przed rozpoczęciem 
Forum. Rejestrację uczestników 
na spotkaniu rozpocznie się 
w dniu spotkania, na 15 minut 
przed jego rozpoczęciem, czyli 
od godz. 9:45.

Działania seniorów z regionu 
wsparł samorząd województwa.

Już 18 grudnia Forum Podlaskich Rad Seniorów

Łomża jest  

podzielona światopoglądowo  
jak społeczeństwo polskie
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Opowiedziana w filmie historia 
oparta jest na autentycznych wydarze-
niach z czasów II wojny światowej, kie-
dy to alianccy jeńcy wojenni schwytani 
przez Japończyków, pracując ponad 
siły, bez jedzenia i picia, zbudowali tory 
kolejowe z Bangkoku do Rangunu, słu-
żące do przesyłania transportów woj-
skowych. 

Akcja filmu toczy się w 1943 r. 
w japońskim obozie dla jeńców woj-
skowych. Batalion schwytanych w Sin-
gapurze brytyjskich żołnierzy pod do-
wództwem pułkownika Nicholsona 
ma – zgodnie z rozkazem japońskiego 
pułkownika Saito – przystąpić do bu-
dowy mostu na rzece Kwai, którym 

ma biec główny szlak transportowy sił 
japońskich w tym regionie. Powołując 
się na międzynarodowe konwencje Ni-
cholson w imieniu swych ludzi odma-
wia pracy. Poddany okrutnej próbie sił, 
wychodzi z niej zwycięsko. Osiąga tyle, 
że żołnierze mają odtąd pracować pod 
jego dowództwem. 

Pułkownik, chce udowodnić wyż-
szość moralną i techniczną Brytyjczy-
ków i skonstruować bezbłędnie most, 
lecz całkowicie ignoruje fakt, że ma on 
służyć wrogom. Realizacja budowy sta-
je się niemal jego obsesją, punktem ho-
noru. Tymczasem brytyjskie dowódz-
two wysyła nad rzekę Kwai grupę swych 
żołnierzy z misją zniszczenia mostu. 

Pewnie nie wiesz...
W filmie, więźniowie budują most w cią-

gu 2 miesięcy. W rzeczywistości, przeprawę 
dla potrzeb filmu na Cejlonie budowało 
500 brytyjskich żołnierzy i 35 słoni przez 
8 miesięcy. Most miał 130 metrów długości 
i 15 metrów wysokość nad wodą. Słonie za-
trudnione przy budowie mostu robiły sobie 
przerwy co cztery godziny i leżały w wodzie, 
niezależnie od tego, czy załoga tego chciała, 
czy nie.

Film otrzymał siedem Oscarów.
Wbrew temu co możemy zobaczyć na 

filmie prawdziwy major Saito był jednym 
z najbardziej humanitarnych komendantów 
japońskich obozów, a po wojnie uwolniono 
go od zarzutów o zbrodnie wojenne. 

Podczas kręcenia reżyser Sir David Lean 
zaczął tonąć. Aktor Geoffrey Horne urato-
wał mu życie.

Na Cejlonie nie wywoływano taśmy fil-
mowej. Leciała samolotem do Londynu i po 
obróbce wracała na Cejlon.

Most na rzece Kwai
TVP Historia niedziela 21.10

Most na rzece Kwai 

Budowa w dżungli

Czy twój pies jest geniuszem?

Sprytny  
i rozumiejący

Czy rzeczywiście nasze psy upodabniają 
się do nas, a my do nich? Kto kogo udoma-
wia? Czy naprawdę wiemy, gdzie kryje się se-
kret psiej inteligencji?

Spośród wszystkich gatunków zwierząt, 
które towarzyszyły ludziom, to psy zostały 
udomowione najwcześniej. Czy to oznacza, 
że wiemy o nich wszystko? Bynajmniej. Dr 
Brian Hare poświęcił 15 lat na badanie in-
teligencji psów. A to, co odkrył, zaskoczy 
niejednego właściciela czworonoga. Doktor 
Hare zaprezentuje stworzony przez siebie 
zestaw prostych testów, dzięki którym moż-

liwe będzie poznanie możliwości intelek-
tualnych pupila. Czy okaże się, że twój pies 
jest geniuszem? Dzięki temu wreszcie raz na 
zawsze możemy rozstrzygnąć, która rasa jest 
najinteligentniejsza, czy rzeczywiście należy 
obawiać się pitbuli oraz czy prawdą jest, że 
„udomowiony” oznacza „głupszy”.

Psy wykazują wyjątkową zdolność ro-
zumienia człowieka. Trafnie odczytują jego 
emocje, mimikę, gesty i intencje. W progra-
mie doktor Brian Hare uczy budowania rela-
cji z psami.

Hare jest współzałożycielem Dognition, 
obywatelskiego przedsiębiorstwa naukowe-
go, w którym właściciele psów grają ze swo-
imi psami w różne gry, aby przetestować ich 
zdolności poznawcze. Wraz ze swoją żoną, 
Vanessą Woods, Hare jest współautorem 
popularnej książki, która była bestsellerem 
„New York Timesa”. W Polsce ukazała się pod 
tytułem „Psi geniusz. Dlaczego psy są mą-
drzejsze niż nam się wydaje?” 

Czy twój pies jest geniuszem?
Zoom TV sobota 9.50 odc. 1/4

Mój biegun

Niezwykły
Prawdziwa historia Jaśka Meli, 

najmłodszego w historii zdobywcy 
dwóch biegunów, a zarazem pierw-
szej niepełnosprawnej osoby, która 
dokonała takiego wyczynu. Zanim 
jednak do tego doszło, jego rodzina 
musiała poradzić sobie z serią tra-
gicznych wydarzeń. 

Najpierw topi się młodszy brat 
Janka, Piotruś. Rodzina pozostaje 
przez lata wytrącona z równowagi, 
najbardziej chyba ojciec, no i sam 
Janek, który długo obwiniał się, że 
nie dopilnował braciszka. Potem 
Janek wchodzi podczas burzy do 
niezabezpieczonej stacji transfor-
matorowej i zostaje porażony prą-
dem. Cudem przeżył, jednak wdaje 
się gangrena i trzeba amputować 
nogę i rękę. 

Długotrwała rehabilitacja po-
woli przynosi efekty, Jasiek dostaje 
protezę nogi i uczy się samodziel-
nego poruszania. Jednak konfron-
tacja ze zdrowymi rówieśnikami 
załamuje go, nie chce być inny, nie 
chce być ciekawostką, odmień-
cem. Ojciec postanawia poprosić 
o pomoc podróżnika Marka Ka-
mińskiego.

Jest to smutna, ale pełna nadziei 
opowieść o tym, jak tragiczne wy-
darzenia potrafią zdeterminować 

do walki i przekraczania własnych 
granic. Zdobycie w ciągu jednego 
roku obu biegunów, bez ręki i nogi, 
w wieku 15 lat, niecałe dwa lata po 
wypadku, to coś niesamowitego. 
To historia chłopca, który na jed-
nej nodze zdobywa dwa bieguny: 
jeden dla siebie, drugi dla tragicz-
nie zmarłego brata.

Mój biegun
TVN7 sobota 18.10

Janek Mela i grający go w filmie  
Maciej Musiał.
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Badlands

Ofiary miłości
Koniec lat pięćdziesiątych. Kit (Mar-

tin Sheen) ma dwadzieścia kilka lat i jest 
niespokojnym mężczyzną bez wyraźnego 
celu w życiu. Kit i piętnastoletnia Holly 
(Sissy Spacek) zakochują się w sobie, ale 
dziewczyna nie może powiedzieć o tym 

swojemu ojcu, któremu przeszkadza to, 
że Kit jest sporo starszy i pochodzi z nie-
odpowiedniej dzielnicy. Gdy chłopak sta-
ra się przełamać jego opór, pod wpływem 
impulsu strzela i zabija go. Gdy emocje 
opadają, razem z Holly chce upozorować 
śmierć w wyniku pożaru. Wkrótce do-
wiadują się jednak, że ich plan się nie po-
wiódł i ściga ich policja. Kit nie zamierza 
poddać się bez walki.

Fabuła filmu jest oparta na prawdzi-
wych wydarzeniach, które miały miejsce 
na początku 1958 roku. Pierwowzora-
mi Kita i Holly są Charles Starkweather 
i Caril Fugate, którzy byli sprawcami serii 
morderstw elektryzujących kraj.

Charles zamordował pracownika sta-
cji benzynowej, który nie chciał mu sprze-
dać na kredyt maskotki dla Caril. Później, 
razem zabili ojca, matkę i siostrę Caril. 
Spędzili 6 dni mieszkając w domu, w któ-
rym wciąż znajdowały się ciała rodziny 
Fugate. 

Starkweather i Fugate później zabi-
li w ciągu trzech dni jeszcze 7 osób. Para 
kradła ich samochody i wykorzystywała je 
do dalszej podróży, w ten sposób przebyli 
ponad 800 kilometrów ze stanu Nebraska 
do Wyoming.

Charles Raymond Starkweather został 
stracony 25 czerwca 1959 roku. Pochowa-
no go na cmentarzu, na którym leżało już 
pięć jego ofiar.

Dożywocie Fugate zostało złagodzone 
i spędziła 17 lat w więzieniu. W 2007 roku 
wyszła za mąż. W wypadku samochodo-
wym w 2013 roku, jej mąż zginął, ona od-
niosła poważne obrażenia. 

Pewnie nie wiesz...
Badlands, badlandy (z ang. dosłownie: złe 

ziemie) to obszary wyżynne, o ubogiej roślin-
ności.

Badlands
TVP Kultura niedziela 22.35

Charles Starkweather, 19 lat i jego 
dziewczyna Caril Fugate, 14 lat.

Nagłe zderzenie

Brazylijskie 
śledztwo

Słynny detektyw z San Francisco, Harry Callahan 
(Clint Eastwood) prowadzi dochodzenie w sprawie serii 
rytualnych mordów.

Znany z niekonwencjonalnych metod prowadzenia 
śledztwa Brudny Harry znów przysparza sobie licznych 
wrogów. Szefowie policji w San Francisco przydzielili 
Harry'ego do sprawy tajemniczych morderstw. Dzięki 
temu przynajmniej na jakiś czas oddali się od miasta. 
Harry jedzie do brazylijskiego San Paulo, położonego nad 
brzegiem oceanu kurortu, w którym do niedawna miesz-
kała jedna z ofiar. Harry poznaje piękną artystkę Jennifer 
(Sondra Locke) i antypatycznego szeryfa (Pat Hingle), 
którzy utrudniają mu prowadzenie śledztwa, chociaż 
każde z innego powodu i w inny sposób. W końcu, dzię-
ki pomocy swego partnera, Horacego Kinga (Albert 
Popwell) i buldoga o imieniu Meathead, Harry trafia na 
ślad psychopatycznego zabójcy. Śledztwo zaczyna zmie-
rzać do końca, niestety wbrew nadziejom przełożonych 
Harry'ego, znów wokół jego osoby zaczyna robić się za-
mieszanie, za które jak zwykle odpowie przed władzami 
miasta, kierownictwo policji w San Francisco. 

Pewnie nie wiesz...
To czwarta część serii filmów o Brudnym Harrym.
Kiedy Harry odchodzi od Horacego, na polanie w oknie 

samochodu widać odbicie syna Clinta Eastwooda, który od-
wiedził ojca na planie filmowym.

Harry Callahan nosi okulary firmy Gargoyles, które 
rok później założył sam Terminator. Arnold Schwarznegger 
w ten sposób uratował firmę przed bankructwem. Gargoy-
les Classics są uważane za jedne z najlepszych okularów 
ochronnych, jakie kiedykolwiek wyprodukowano i nadal są 
produkowane. W sklepie internetowym firmy kosztują 100 
dolarów. 

Na planie, w czasie kręcenia kulminacyjnej sceny na 
molo, był cały czas obecny nurek. Callahan strzela do złego 
faceta. Kiedy broń się zacinała, co zdarzało się często, Ea-
stwood w przypływie wściekłości wyrzucał broń na znaczną 
odległość do wody. Nurek wyjmował broń, którą naprawia-
no i ładowano do następnego ujęcia.

Nagłe zderzenie
Metro sobota 22.25
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Straszny dom

Coraz bardziej 
głodny

Dwunastoletni Walters i dwójka jego 
przyjaciół podejrzewają, że w domu sąsia-
dów dzieje się coś dziwnego. Wszystko, co 
tylko pojawi się w jego pobliżu, znika bez 
śladu – włącznie z właścicielką posiadło-
ści, panią Nebercracker. Tuż przed Hal-
loween dzieciaki odkrywają, że dom jest 
żywym pożerającym wszystko i wszystkich 

potworem, pożera zabawki, zwierzęta, 
a nawet ludzi. Chłopcy wiedzą, iż okolicz-
nym mieszkańcom zagraża wielkie nie-
bezpieczeństwo, zwłaszcza, że nadchodzi 
Halloween i wiele dzieci zapuka do drzwi 
tajemniczego domu, prosząc o słodycze. 
Dzieciaki próbują o tym fakcie powiedzieć 
rodzicom i policji, ale dorośli biorą ich re-
welacje za wymysły wybujałej dziecięcej 
wyobraźni. Nikt chłopakom nie wierzy, 
a dom robi się coraz groźniejszy i coraz 
bardziej głodny.

Straszny dom
TV4 niedziela 9.00

Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń

Niegodziwy Olaf
Bohaterowie to rodzeństwo Baudelaire'ów: 14-letnia Wiolet-

ka, 12-letni Klaus i najmłodsza Sunny. Ich szczęśliwe dzieciństwo 
burzy tajemniczy pożar domu, w którym giną rodzice. Osierocone 
dzieci tracą nie tylko swoich najbliższych, ale także dach nad gło-
wą. Rodzeństwem opiekuje się ich krewny, ekscentryczny hrabia 
Olaf. Bierze sieroty pod swoje skrzydła, ale od samego początku 
knuje intrygi, by zdobyć ich ogromny majątek. Od tej pory zaczy-
na się cała seria niefortunnych zdarzeń. Próba upozorowania przez 
Olafa wypadku, na szczęście kończy się fiaskiem. Dzieci wychodzą 
cało z opresji. Rodzeństwo ma trafić pod opiekę wuja Montgome-
ry'ego, biologa i miłośnika gadów. Olaf nie daje jednak za wygraną 
i postanawia sprzątnąć wuja. Jedynym bezpiecznym schronieniem 
dla dzieci wydaje się teraz dom ciotki Józefiny. I znowu zjawia się 
z gotowym planem Olaf. Przebrany za kapitana Shama, wręcza wia-
domość od ciotki, że to on ma przejąć opiekę nad dziećmi. Sprytny 
Klaus nie da się jednak oszukać i od razu odkrywa, że Józefina zosta-
ła zmuszona do napisania fałszywego listu. Czy ostatecznie wszyst-
kie ciemne sprawki Olafa wyjdą na jaw?

Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń
TVP2 sobota 15.20

Księżniczka na ziarnku grochu

Kto obejmie 
królestwo...

Zbliżają się 70. urodziny króla. Władca będzie musiał przekazać 
koronę siostrze lub synowi. Siostra króla od dawna czeka na obję-
cie władzy, a jej plany pokrzyżować może tylko młody książę. Jest 
jednak jeden warunek, przyszły władca musi mieć żonę. Król po-
stanawia sprowadzić na zamek księżniczkę z sąsiedniego królestwa. 
Karoca, która miała przywieść narzeczoną, przybywa pusta. Nikt nie 
wie, co się wydarzyło po drodze.

Księżniczka na ziarnku grochu
TV Puls niedziela 14.15

Basil wielki mysi detektyw

Porwanie
Mysi Sherlock Holmes, Bazyli z Baker Street, 

musi rozwikłać zagadkę porwania małej myszki 
przez nietoperza, za którą to tajemnicą, jak się 
później okaże kryje się większa afera. 

Zaginął znany wytwórca zabawek! Z zaufa-
nym Dr. Dawsonem u swego boku, Bazyl od-
krywa, że za porwaniem stoi jego wielki wróg, 
arcyłotr Profesor Ratigan. Musi użyć swoich 
wszystkich detektywistycznych zdolności, by 
odnaleźć wytwórcę zabawek, uwolnić go i oddać 
jego zrozpaczonej córce Oliwii.

Basil wielki mysi detektyw
TV Puls2 sobota 12.35
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Coraz bardziej 
głodny
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dów dzieje się coś dziwnego. Wszystko, co 
tylko pojawi się w jego pobliżu, znika bez 
śladu – włącznie z właścicielką posiadło-
ści, panią Nebercracker. Tuż przed Hal-
loween dzieciaki odkrywają, że dom jest 
żywym pożerającym wszystko i wszystkich 

potworem, pożera zabawki, zwierzęta, 
a nawet ludzi. Chłopcy wiedzą, iż okolicz-
nym mieszkańcom zagraża wielkie nie-
bezpieczeństwo, zwłaszcza, że nadchodzi 
Halloween i wiele dzieci zapuka do drzwi 
tajemniczego domu, prosząc o słodycze. 
Dzieciaki próbują o tym fakcie powiedzieć 
rodzicom i policji, ale dorośli biorą ich re-
welacje za wymysły wybujałej dziecięcej 
wyobraźni. Nikt chłopakom nie wierzy, 
a dom robi się coraz groźniejszy i coraz 
bardziej głodny.

Straszny dom
TV4 niedziela 9.00
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Bohaterowie to rodzeństwo Baudelaire'ów: 14-letnia Wiolet-

ka, 12-letni Klaus i najmłodsza Sunny. Ich szczęśliwe dzieciństwo 
burzy tajemniczy pożar domu, w którym giną rodzice. Osierocone 
dzieci tracą nie tylko swoich najbliższych, ale także dach nad gło-
wą. Rodzeństwem opiekuje się ich krewny, ekscentryczny hrabia 
Olaf. Bierze sieroty pod swoje skrzydła, ale od samego początku 
knuje intrygi, by zdobyć ich ogromny majątek. Od tej pory zaczy-
na się cała seria niefortunnych zdarzeń. Próba upozorowania przez 
Olafa wypadku, na szczęście kończy się fiaskiem. Dzieci wychodzą 
cało z opresji. Rodzeństwo ma trafić pod opiekę wuja Montgome-
ry'ego, biologa i miłośnika gadów. Olaf nie daje jednak za wygraną 
i postanawia sprzątnąć wuja. Jedynym bezpiecznym schronieniem 
dla dzieci wydaje się teraz dom ciotki Józefiny. I znowu zjawia się 
z gotowym planem Olaf. Przebrany za kapitana Shama, wręcza wia-
domość od ciotki, że to on ma przejąć opiekę nad dziećmi. Sprytny 
Klaus nie da się jednak oszukać i od razu odkrywa, że Józefina zosta-
ła zmuszona do napisania fałszywego listu. Czy ostatecznie wszyst-
kie ciemne sprawki Olafa wyjdą na jaw?

Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń
TVP2 sobota 15.20

Księżniczka na ziarnku grochu

Kto obejmie 
królestwo...

Zbliżają się 70. urodziny króla. Władca będzie musiał przekazać 
koronę siostrze lub synowi. Siostra króla od dawna czeka na obję-
cie władzy, a jej plany pokrzyżować może tylko młody książę. Jest 
jednak jeden warunek, przyszły władca musi mieć żonę. Król po-
stanawia sprowadzić na zamek księżniczkę z sąsiedniego królestwa. 
Karoca, która miała przywieść narzeczoną, przybywa pusta. Nikt nie 
wie, co się wydarzyło po drodze.

Księżniczka na ziarnku grochu
TV Puls niedziela 14.15

Basil wielki mysi detektyw

Porwanie
Mysi Sherlock Holmes, Bazyli z Baker Street, 

musi rozwikłać zagadkę porwania małej myszki 
przez nietoperza, za którą to tajemnicą, jak się 
później okaże kryje się większa afera. 

Zaginął znany wytwórca zabawek! Z zaufa-
nym Dr. Dawsonem u swego boku, Bazyl od-
krywa, że za porwaniem stoi jego wielki wróg, 
arcyłotr Profesor Ratigan. Musi użyć swoich 
wszystkich detektywistycznych zdolności, by 
odnaleźć wytwórcę zabawek, uwolnić go i oddać 
jego zrozpaczonej córce Oliwii.

Basil wielki mysi detektyw
TV Puls2 sobota 12.35



Ruszyła XII edycja projektu 
HELPERS’ GENERATION. W 2020 
roku, ze względu na pandemię 
koronawirusa, wiele projektów, 
aktywności i programów zostało 
wstrzymanych, ale nie HELPERS’ 
GENERATION! 

Studenci zjednoczeni wokół 
pomocy chorym na nowotwory 
krwi będą działać dalej, ale tym 
razem w nowej rzeczywistości - 
wirtualnej. Do projektu dołączy-
ło ponad 70 uczelni z całej Pol-
ski, a akcję koordynować będzie 
niemal 150 studenckich liderów, 
jak informuje PWSIiP w Łom-
ży wśród nich Julia Mastalerz 
z Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży. Tegorocznej edy-
cji przyświeca hasło - Helpers 
Gonna Help! Wirtualne akcje 
na uczelniach trwają od 1. do 15. 
grudnia.

Aż 815 szans na życie do 2020 roku!

Podczas wszystkich dotych-
czasowych edycji akcji HEL-
PERS’ GENERATION, studen-
ci z całej Polski zorganizowali 
aż 1236 stacjonarnych akcji re-
jestracji, podczas których do 
bazy Dawców szpiku Fundacji 
DKMS dołączyło 128 932 no-
wych potencjalnych Dawców 
szpiku. Do końca 2019 roku aż 
815 osób, które zarejestrowały 
się podczas studenckich akcji, 
podarowało szansę na życie Pa-
cjentom, wymagającym przesz-
czepienia szpiku lub krwiotwór-
czych komórek macierzystych. 
Liczby pokazują, że zaangażo-
wanie studentów niesie realną 
pomoc ludziom, dla których 
często jedyną szansą na życie 
jest „bliźniak genetyczny”.

Właśnie dlatego, pomimo od-
miennych, pandemicznych wa-
runków, studenci nie zamierzają 
się poddawać i w tym roku nadal 
będą nieść pomoc potrzebują-
cym, przeprowadzając akcje re-
jestracji – online! Nieodłącznym 
elementem XII edycji będzie 
również edukacja. Studenccy 
Liderzy podczas trzydniowych 
warsztatów edukacyjnych otrzy-
mali solidną dawkę wiedzy nie 
tylko o tym kto może zostać 
Dawcą, czy jak wygląda proce-

dura przeszczepienia szpiku, ale 
także jak prowadzić skuteczną 
komunikację w social mediach, 
nawiązać relacje z mediami czy 
też jak zorganizować webinar 
edukacyjny. Tą wiedzą będą się 
dzielić ze swoimi kolegami, za-
chęcając do dołączenia do grona 
Dawców szpiku.

XII edycja akcji  
– jak będzie przebiegać?

Kasia i Julia dołączyły w tym 
roku do projektu HELPERS’ 
GENERATION, zostając stu-
denckimi liderkami akcji. Podob-
nie jak pozostałych 146 liderów, 
będą zachęcać swoich kolegów 
do rejestracji i przede wszystkim 
edukować na temat idei dawstwa 
szpiku.

– Tegoroczna edycja akcji bę-
dzie wyjątkowa. Nie organizu-
jemy stanowisk rejestracyjnych 
na uczelni, tak jak to wyglądało 
do tej pory, a rejestrować będzie-
my w swoim otoczeniu i przede 
wszystkim – online.  W tym roku 
skupiamy się głównie na Social 
Mediach, żeby dotrzeć do na-
szych kolegów. To tam będziemy 
przekazywać wiedzę, obalać mity 
związane z dawstwem szpiku, 
publikować posty informacyjne, 
a także odpowiadać na pytania 
potencjalnych Dawców szpiku 
– tłumaczy przebieg akcji Kasia 
Michta, liderka z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

– Mam wiele pomysłów na 
część edukacyjną akcji. Oprócz 
webinarium dla studentów mo-
jej uczelni, chcę nagrać podcast 
z faktycznym Dawcą szpiku. My-
ślę, że relacja osoby, która ura-
towała komuś życie, jest najlep-
szym sposobem na pokazanie 
moim koleżankom i kolegom, 
dlaczego warto zarejestrować się 
jako potencjalny Dawca szpiku. 
– o swoim zaangażowaniu w ak-
cję mówi Julia Mastalerz, lider-
ka z Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży.

Dlaczego warto się zarejestrować?

O tym, że warto pomagać in-
nym, nie trzeba nikogo przekony-
wać. Szczególnie, gdy w grę wcho-
dzi ratowanie ludzkiego zdrowia 
– i życia. Dlaczego studenci tak 
chętnie angażują się w promowa-
nie idei dawstwa szpiku?

– Zaangażowałam się w ak-
cję HELPERS’ GENERATION, 
bo wiem, że dla nas, zdrowych 
ludzi, czas podczas pandemii się 
zatrzymał, ale dla chorych na 
nowotwory krwi - nie. Oni cały 
czas potrzebują pomocy i szuka-
ją Dawcy, żeby żyć. Dziś jesteśmy 
młodymi, zdrowymi ludźmi, któ-
rzy mają całe życie przed sobą. 
Ale warto pamiętać, że zachoro-
wać może każdy - ja, moi rodzice, 
moja młodsza siostra, moi przy-
jaciele i pan, którego widziałam 
wczoraj w tramwaju. Nowotwory 
krwi to bardzo trudni przeciw-
nicy, w leczeniu których często 
jedynym ratunkiem jest “bliź-
niak genetyczny”. Rejestrując się 
w bazie Dawców szpiku Fundacji 
DKMS, być może będziemy mo-
gli kiedyś kogoś uratować - tak 
naprawdę nic przy tym nie tra-
cąc. Dla mnie to absolutnie nie-
samowite i nie wiem, czy można 
zrobić coś piękniejszego – mówi 
Kasia, liderka akcji z Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego.

– Nie ma piękniejszego uczu-
cia niż świadomość, że urato-
wało się komuś życie. Dwa lata 
temu bliska mi osoba, którą mia-
łam przyjemność zarejestrować, 
jako potencjalnego Dawcę szpi-
ku, oddała cząstkę siebie inne-
mu człowiekowi. Dla Dawcy to 
było tylko kilka godzin, spędzo-
nych na fotelu podczas oddawa-
nia krwiotwórczych komórek, 
a dla Biorcy - jedyna nadzieja na 
życie. Musimy pamiętać, że żyje-
my na tym świecie nie obok sie-
bie, ale dla siebie! – dodaje Julia, 
liderka akcji z Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży.

Studencie (i nie tylko)  
– zostań Dawcą szpiku!

Żeby dołączyć do grona po-
tencjalnych Dawców szpiku 
Fundacji DKMS, podczas tego-
rocznej edycji HELPERS’ GE-

NERATION, wystarczy wejść na 
dedykowaną akcji stronę www.
dkms.pl/student-rejestracja, 
a potem wykonać 3 proste kroki.

Krok 1. W quizie należy od-
powiedzieć na 5 łatwych pytań, 
które sprawdzą, czy możemy zo-
stać potencjalnym Dawcą szpiku.

Krok 2. Jeśli okaże się, że nie 
ma przeciwwskazań, abyśmy 
dołączyli do bazy Dawców szpi-
ku Fundacji DKMS, przejdzie-
my do wypełnienia formularza 
rejestracyjnego i zamówienia 
bezpłatnego pakietu do pobra-
nia wymazu.

Krok 3. Gdy pakiet do nas 
dotrze, samodzielnie pobieramy 
wymaz z wewnętrznej strony po-
liczka, a następnie odsyłamy pa-
kiet na adres fundacji DKMS.

Te trzy proste kroki mogą 
odmienić czyjeś życie.

Wszystkie studenckie akcje 
tegorocznej edycji można zna-
leźć w kalendarzu Dni Dawcy 
na dkms.pl/pl/dni-dawcy oraz 
na Facebooku, gdzie studenccy 
Liderzy obalają mity i pomagają 
zainteresowanym zostać Wolon-
tariuszem Fundacji DKMS lub 
potencjalnym Dawcą Szpiku.
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Studenci otrzymali stypendia
Planuje się, że stypendia od jesieni tego roku przez kolejnych dziewięć miesięcy 
otrzyma 685 osób. Wsparcie przeznaczone jest dla studentów Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, którzy spełnili kryteria 
i jest finansowane przez resort nauki.

Jedną ze stypendystek jest Sylwia Czajkowska, studentka pielę-
gniarstwa II stopnia. Doceniona została jej działalność naukową– 
Czuję się wyróżniona, choć nie jest to proste znaleźć się w gronie osób 
nagrodzonych.

Za wysokie wyniki w nauce stypendium otrzymuje Przemysław 
Flera, student zarządzania, który nie kryje zadowolenia i przyznaje, że 
warto jest poświęcić czas na naukę – Planuję za otrzymane pieniądze 
zrobić certyfikat kompetencji zawodowych - dodaje.

Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów. Najwięk-
sze miesięczne wsparcie to blisko tysiąc złotych- mówi Anna Bagiń-
ska, zastępca kierownika Działu Kształcenia i Spraw Studenckich 
PWSIiP.

Studenci z całej Polski 
pomagają – pomimo 

pandemii!
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Szpital tymczasowy w nowym bu-
dynku Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego przy ul. Żurawiej w Bia-
łymstoku jest już gotowy na przyjęcie 
pacjentów zakażonych koronawiru-
sem. „Covidowska” placówka posiada 
90 miejsc przeznaczonych dla osób 
zmagających się z COVID-19. Jak po-
informowała dyrekcja, pierwszy pa-
cjent trafił już na oddział.

- Cieszę się, że zgodnie z de-
klaracjami składanymi przeze 
mnie i przez dyrektora Kocha-
nowicza, szpital tymczasowy 
przy ul. Żurawiej już działa. 30 
listopada odebraliśmy roboty 
budowlane, potem wyposaży-
liśmy dwa piętra, które zaada-
ptowaliśmy na potrzeby pa-
cjentów z COVID-19 - mówi 
Bohdan Paszkowski, wojewoda 
podlaski.

Szpital tymczasowy przy ul. 
Żurawiej w Białymstoku powstał 
w modernizowanym budynku 
E1, który znajduje się w komplek-
sie klinik zakaźnych Uniwersytec-
kiego Szpitala Klinicznego. Jest 
on tzw. placówką patronacką, czy-
li będzie koordynował działania 
drugiego szpitala tymczasowego, 
a mianowicie tego, który mieście 
się w hali sportowej Uniwersytety 
Medycznego w Białymstoku.

W placówce przy ul. Żurawiej 
znajduje się 90 miejsc wyznaczo-
nych dla pacjentów z COVID-19, 
w tym 16 miejsc respiratorowych 
(intensywnej terapii). Przygoto-
wano także punkt przyjmowania 
pacjentów.

- Pierwszy pacjent trafił już 
do nas trafił. Zaopiekujemy się 
nim i wszystkimi pozostałymi 
w sposób profesjonalny - za-
pewnia prof. Wojciech Naumnik 
z USK, który kieruje pracą szpi-
tala tymczasowego.

Szpital uruchamiany jest 
w systemie modułowym – 
w pierwszej kolejności dostęp-
nych jest 56 łóżek, w tym 10 re-
spiratorowych finansowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia, potem będą kolejne.

- Wzmacniamy tu również 
potencjał tlenowy, dyrekcja szpi-
tala chce zmodernizować spalar-
nię odpadów medycznych. Waż-

ne jest, że nasze zaangażowanie 
w szpitalu przy ul. Żurawiej nie 
jest tymczasowe. Ono będzie słu-
żyło także po zakończeniu epide-
mii- deklaruje wojewoda podlaski.

Bohdan Paszkowski przypo-
mniał również, iż zwiększanie 
bazy łóżkowej dzięki utworzeniu 
szpitali tymczasowych pozwa-
la  z kolei na zmniejszenie liczby 
miejsc przeznaczonych dla pa-
cjentów zakażonych koronawiru-
sem w naszym regionie. Ostatnia 
decyzja wojewody podlaskie-
go dotyczy właśnie Uniwersy-
teckiego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku, który 58 łóżek 
może przeznaczyć dla chorych 
z innymi schorzeniami niż CO-
VID-19. Decyzje są podejmowa-
ne w oparciu o analizę sytuacji 
epidemicznej w województwie.

- Leczenie naszych pacjentów 
nie zaczyna i nie kończy się na 
COVID-19. Wielu wciąż potrze-
buje pomocy, a uwolnienie łóżek 
w USK pozwoli na lepszą opiekę 
nad pacjentami z chorobami no-
wotworowymi płuc, w przypad-
ku których szybka diagnostyka 
jest kluczowa- tłumaczy dr hab. 
Jan Kochanowicz, dyrektor USK 
w Białymstoku.

Podziękował również całemu 
zespołowi medyków, który za-
angażował się w pracę w szpitalu 
tymczasowym przy ul. Żurawiej.

Drugi szpital tymczasowy 
w Białymstoku powstaje w hali 
sportowej Uniwersytetu Medycz-
nego przy ul. Wołodyjowskie-
go. Jak informuje Podlaski Urząd 
Wojewódzki, placówka urucho-
miona zostanie w zależności od 
liczby osób wymagających ho-
spitalizacji z powodu COVID-19 
w województwie podlaskim.

Sytuacja epidemiologiczna w regionie 
Od 21 marca, do momen-

tu wydawania 589 numeru Ty-
godnika Narew w wojewódz-
twie podlaskim zanotowano 
29809 zachorowań. Jak wynika 
z danych Ministerstwa Zdrowia, 
liczba zgonów z powodu koro-
nawirusa w województwie pod-
laskim od początku epidemii 
wynosi 660. 

Jeśli chodzi o powiat łom-
żyński obecnie 634 osoby z re-
gionu poddawane są rygorowi 
izolacji. 371 z nich to miesz-
kańcy Łomży, natomiast 263, 
to mieszkańcy powiatu łom-
żyńskiego. Na dzień 14 grudnia 
w Szpitalu Wojewódzkim im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Łomży przebywa 76 pa-
cjentów zakażonych Covid-19. 
7 z nich podłączonych jest do 
respiratora. 

 Ministerstwo Zdrowia publi-
kuje także parametr tj. ilość zaka-
żeń na 10 tysięcy mieszkańców. 
Dla łomży 14 grudnia wynosił 
on 0.64, zaś dla powiatu łomżyń-
skiego 1.18. Natomiast dla woje-
wództwa podlaskiego 0.66. 

Znamy szpitale, w których będzie 
szczepiony personel placówek 
medycznych

W tzw. szpitalach węzłowych, 
których jest w Polsce 509, będzie 
szczepiony personel medycz-
ny i niemedyczny przeciw CO-
VID-19. Szpitale węzłowe za-
szczepią swój personel, ale także 
personel innych jednostek, m.in. 
szpitali, przychodni i aptek.

Szczepienie medyków i pra-
cowników administracyjno-tech-
nicznych placówek medycznych 
i aptek rozpocznie się przed akcją 
szczepienia populacyjnego.

Szczepienia dla personelu 
medycznego i niemedycznego 
(w tzw. okresie „0”), zorganizu-
ją i przeprowadzą szpitale wę-
złowe (w każdym wojewódz-
twie), należące m.in. do sieci 
szpitali PSZ.

W szpitalach węzłowych zo-
stanie zaszczepiony personel 
tych szpitali, ale także innych jed-
nostek, w tym aptek.

W województwie podlaskim 
będzie to: 

- Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej MSWiA 
w Białymstoku,

- Szpital Ogólny im. Dr Witol-
da Ginela w Grajewie,

- Szpital Wojewódzki im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży,

- Uniwersytecki Szpital Kli-
niczny w Białymstoku,

-Szpital Wojewódzki im. dr 
Ludwika rydygiera w Suwałkach,

- Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Augu-
stowie,

- Samodzielnu Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Sejnach,

- SP ZOZ Wojewódzki Szpi-
tal Zespolony im. J. Śniadeckiego 
w Biłaymstoku,

- Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Haj-
nówce,

-   Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Łapach,

-  Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w So-
kółce, 

-  Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Biel-
sku Podlaskim, 

-  Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Dą-
browie Białostockiej, 

-  Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Moń-
kach, 

-  Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Sie-
miatyczach,

- Szpital Ogólny w Kolnie,
- Szpital Ogólny w Wysokiem 

Mazowieckiem,
- Samodzielny Szpital Miejski 

Im. PCK w Białymstoku,
- Samodzielny Publiczny Za-

kład Opieki Zdrowotnej im. Dr. 
E. Jelskiego w Knyszynie,

- Szpital Powiatowy w Zam-
browie. 

 Do 20 grudnia br. szpita-
le węzłowe będą zbierać dane 
personelu medycznego i nieme-
dycznego, który zostanie zaszcze-
piony w konkretnym szpitalu wę-
złowym.

DANIA 
NA WYNOS

ZADZWOŃ I ZAMÓW   TEl. 512 113 853

Filharmonia Kameralna  
im. W. Lutosławskiego  
w Łomży ogłasza konkurs 
na stanowisko  
KIEROWNIK TECHNICZNY. 

Więcej na www.filharmonia.lomza.pl/praca

Stan epidemii. Pierwszy pacjent w szpitalu 
tymczasowym przy ul. Żurawiej w Białymstoku
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Blisko 1,3 mln paczek nielegalnych 
papierosów wartych ponad 18 mln 
zł przechwycili funkcjonariusze Pod-
laskiego Oddziału Straży Granicznej 
oraz Krajowej Administracji Skar-
bowej z Białegostoku. Gigantyczna 
kontrabanda ukryta była w dwóch 

ciężarówkach zatrzymanych podczas 
wspólnych działań obu służb. To naj-
większy w historii transport nielegal-
nych papierosów przechwycony przez 
podlaską Straż Graniczną i KAS.

Ogromną kontrabandę za-
bezpieczono podczas wspólnych 

działań prowadzonych na terenie 
województwa mazowieckiego 
dotyczących ujawniania nielegal-
nych migrantów ukrywających 
się w naczepach ciężarówek. 
Funkcjonariusze Straży Granicz-
nej i KAS zatrzymali do kontro-
li drogowej dwa tiry. W trakcie 
sprawdzania obu ciężarówek kie-
rowanych przez obywatela Bia-
łorusi i obywatela Polski okazało 
się, że w naczepach zamiast de-
klarowanych urządzeń wentyla-
cyjnych i płyt termoizolacyjnych 
znajdują się papierosy bez pol-
skich znaków akcyzy. 

W naczepie tira kierowane-
go przez 30-letniego obywatela 
Białorusi ujawniono blisko 520 
tys. paczek, natomiast w drugiej 
ciężarówce prowadzonej przez 
25-letniego obywatela Polski 
zabezpieczono 768 tys. paczek 
papierosów. Łącznie w obu na-

czepach funkcjonariusze znaleź-
li niemal 1 mln 288 tys. paczek 
białoruskich papierosów o sza-
cunkowej wartości ponad 18 mln 
200 tys. zł. Gdyby nielegalny to-
war trafił do sprzedaży Skarb 
Państwa straciłby ponad 29 mln 
zł. 

Wobec kierowców ciężaró-
wek wszczęte zostało śledztwo, 
które prowadzą funkcjonariusze 
Straży Granicznej. Mężczyźni 
decyzją sądu zostali tymczaso-
wo aresztowani na trzy miesiące. 
Grozi im kara pozbawienia wol-
ności nawet do 10 lat.

bezpieczeństwo

Zbliżają się święta Bożego 
Narodzenia. Coraz chętniej ku-
pujemy prezenty za pośrednic-
twem Internetu. Bardzo często 
użytkownicy nie zdają sobie 
z tego sprawę jak łatwo można 
stać się ofiarą oszustów, którzy 
mogą podszywać się pod zna-
ne marki. Policjanci radzą, co 
zrobić, by dokonanie zakupu 
było możliwie bezpieczne.

Internet stał się nieodłącz-
ną częścią naszego codziennego 
życia. Coraz chętniej dokonu-
jemy tam zakupów. W sieci nie 
ma kolejek, godzin spędzonych 
na chodzeniu między półkami. 
To bardzo ważne szczególnie 
w okresie przed Bożym Naro-
dzeniem, gdy chcemy szybko   
załatwić kwestię prezentów dla 
najbliższych. Niestety, tak jak 
w realnym świecie, tak i w wir-
tualnym możemy paść ofiarą 
oszusta lub złodzieja.

Policja radzi, co zrobić, by 
dokonanie zakupu było możliwie 
bezpieczne:

• przede wszystkim pamiętaj-
my, by zawsze kierować się ogra-
niczonym zaufaniem do sprzeda-
jącego;

• korzystajmy tylko ze zna-
nych i sprawdzonych portali in-
ternetowych;

• przed zakupem w wirtual-
nym sklepie zasięgnijmy opinii 
o nim i sprawdźmy jego rzetel-

ność. Można to zrobić u znajo-
mych lub na forach interneto-
wych.

Zwracajmy też uwagę, czy 
sklep podaje swój adres i nu-
mer telefonu. Wtedy, w razie 
jakichkolwiek wątpliwości, 
możemy tam zadzwonić; przy 
płaceniu kartą kredytową 
zwracajmy uwagę, czy połącze-
nie internetowe jest bezpiecz-
ne i czy przesyłane przez nas 
dane nie zostaną wykorzysta-
ne przez osoby nieuprawnio-
ne. Na dole strony powinien 
pojawić się symbol zamkniętej 
kłódki, a na początku adresu – 
literki "https".

Zazwyczaj można też zamó-
wić towar z opcją płatności przy 
odbiorze; gdy kupujemy na au-
kcji internetowej, przeczytaj-
my komentarze o sprzedającym. 
Brak komentarzy pozytywnych 
lub ich niewielka liczba powinny 
wzbudzić naszą szczególną czuj-
ność;

otrzymując ofertę 
e-mailem, nie korzystajmy 
z linków - na stronę sklepu 
wejdźmy wpisując adres 
w oknie przeglądarki, unik-
niemy w ten sposób stron 
podszywających się pod le-
galnie działające sklepy;

zamawiając sprzęt za-
pytajmy, czy sprzedawca 
dołącza oryginalne opro-
gramowanie na płytach i in-

strukcję obsługi;
jeśli, mimo zachowania zasad 

ostrożności, dostaniemy zamiast 
zamówionego produktu puste 
pudełko, natychmiast zadzwoń-
my na policję. Wtedy zapisana 
korespondencja i przesłana przez 
oszusta paczka będą stanowiły 
dowód przestępstwa.

Cyberprzestępcy żerują  
na ludzkiej naiwności

Cyberprzestępcy inaczej 
oszuści internetowi podobnie 
jak w realnym życiu wykorzy-
stują nieuwagę, pośpiech, nie-
wiedzę oraz naiwność ludz-
ką. Internet tak jak każde inne 
miejsce nie powinien zwalniać 
z czujności i zachowania zdro-
wego rozsądku. W przypad-
kach, gdy doszło do oszustwa 
należy zgłosić zaistniały fakt 
jak najszybciej do administra-
torów strony oraz poinformo-
wać policję! 

Zgłoszenie na krajowej mapie 
zagrożeń znowu potwierdzone 

Łomżyńscy policjanci na ul. Sikorskiego zatrzymali do kontroli bmw, którego 
kierowca przekroczył prędkość o 58 kilometrów na godzinę. Mundurowi natych-
miast zatrzymali 30-latkowi prawo jazdy. Policyjne kontrole prędkości są wyni-
kiem zgłoszeń za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego łomżyńskiej komendy, 
na ul. Sikorskiego w Łomży, zatrzymali do kontroli kierowcę bmw. 
30-letni mieszkaniec gminy Miastkowo jechał z prędkością 108 kilo-
metrów na godzinę, przekraczając tym samym dozwoloną prędkość 
o 58 kilometrów. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali mężczyź-
nie prawo jazdy, a za popełnione wykroczenie nałożyli mandat w wy-
sokości 400 zł. Policyjne kontrole w tym regionie są reakcją na zgło-
szenia za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
a ujawnione wykroczenia potwierdzają informacje uzyskane za po-
średnictwem Mapy.

Mundurowi apelują o ostrożną i rozważną jazdę. Przypominają, że 
to właśnie nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tra-
gicznych w skutkach wypadków drogowych.

Zatrzymany  
za kradzież w włamaniem

Łomżyńscy policjanci, już po kilkunastu minutach, zatrzymali mężczyznę po-
dejrzanego o kradzież z włamaniem do jednego ze sklepów w Łomży. Z lokalu 
zginęły kasy fiskalne. Właściciel sklepu oszacował straty na łączną kwotę ponad 
13 tysięcy złotych. 24 latek usłyszał już zarzut. Zgodnie z Kodeksem karnym za 
kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dyżurny łomżyńskiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie o wła-
maniu do jednego ze sklepów w Łomży. Przybyły na miejsce patrol 
Policji zastał właściciela lokalu. Zgłaszający poinformował munduro-
wych, że zginęły dwie kasy fiskalne. Mężczyzna oszacował straty na 
ponad 13 tysięcy złotych. Już po kilkunastu minutach poszukiwań 
sprawcy kradzieży z włamaniem, podejrzany został zatrzymany w re-
jonie bloków, na jednym z łomżyńskich osiedli. Mężczyzna, widząc 
radiowóz, zaczął chować jakieś przedmioty obok śmietnika. Następ-
nie przyśpieszył kroku. Mundurowi zatrzymali podejrzanego, a chwilę 
później odzyskali skradzione kasy fiskalne. W trakcie dalszych czyn-
ności okazało się, że zatrzymany przez łomżyńskich policjantów 24 la-
tek był też poszukiwany do rozboju przez mundurowych z Żyrardowa. 

Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem. Zgodnie 
z Kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Policjanci apelują 

Nie daj się oszukać w sieci 

Największy w historii transport 
nielegalnych papierosów przechwycony



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

RÓŻNE/SPRZEDAM

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

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.

Zlecę pokrycie domu drewnianego oraz wy-
konanie konstrukcji szkieletu garażu. Kupię 
okna w okleinie złoty dąb, wełnę mineralną 
15 cm. Tel. 737 164 200.

NIERUCHOMOŚCI

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

Wynajmę M-2 , dwupokojowe w Łomzy, 
ul. Sybiraków. II piętro, częściowo ume-
blowane. 1300 zł + opłaty licznikowe. Od 
stycznia 2020. Tel. 512 92 62 78.

Magazyn w Łomży 36 m2, 50 m2 do 
sprzedaży lub wynajecia z kanałem lub 
bez duże drzwi oraz lokale 15 m2 i 20 m2 
przy Al.Legionow. Tel. 737 164 200.

Sprzedam grunt po wyciętym lesie przy-
gotowany pod uprawę ponad 4 ha Strze-
szewo gm. Śniadowo. Tel. 535-480-220.

Kupię każdą działkę, łąkę, ziemię rolną, 
las nieużytek od 10 ar do 10 ha. Wyślij 
nr.działki i miejscowość sms-em lub za-
dzwoń. Tel. 535 480 220.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele pod-

łogowe i inne prace wykończeniowe. 
Tel. 791 538 893.

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530

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

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

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

IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczalnia 
sprzętu budowlanego i ogrodniczego:

-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 za-
kwaterowania na miejscu. Zapytania pro-
szę kierować  na: szeligowskik@gmail.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.

Zamienę mercedesa s/klase na ziemie 
rolna, łąkę, nieużytek, las lub inna dział-
kę najchetniej w pobliżu lub sąsiedztwie 
rzeki lub jeziora. Tel. 737-164-200.

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

Poznam Panią rozwiedzioną do lat 55, 
uboga najchęniej z Łomży. Ja 56 lat - tyl-
ko sms-y - oddzwonię. Oto mój nr ko-
mórki. Tel. 574 920 376.

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 m2  
w centrum Łomży  

(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 
Tel. 606 878 444.

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038
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Urząd Miasta Łomża przypomina o 
zbliżających się terminach składania 
wniosków o przyznanie stypendium 
sportowego oraz zgłaszania kandy-
datur do Łomżyńskich Laurów Sporto-
wych. Wnioski o stypendium sporto-
we należy składać do 15 grudnia br., 
natomiast kandydatów do Laurów 
Sportowych można zgłaszać do 31 
grudnia.

Stypendia sportowe przy-
znawane są osobom fizycznym 
reprezentującym Miasto Łom-
ża we współzawodnictwie kra-
jowym lub międzynarodowym 
w dyscyplinach indywidualnych 
lub grach zespołowych. Wnioski 
należy składać w Wydziale Kul-
tury, Promocji i Inicjatyw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego (ul. 
Farna 1), do 15 grudnia roku, w 
którym osiągnięty został wysoki 
wynik sportowy. Złożone wnio-
ski zaopiniuje Łomżyńska Rada 
Sportu i przekaże je do akcepta-
cji Prezydentowi Miasta.

Łomżyński Laur Sportowy 
jest nagrodą Prezydenta Łom-

ży za wyniki sportowe osób lub 
zespołów sportowych reprezen-
tujących kluby sportowe mające 
swoje siedziby w Łomży. Przy-
znawany jest w kategoriach: spor-
towiec, drużyna, talent, trener, 
sponsor. Może być przyznany 
również za: całokształt działalno-
ści w sporcie łomżyńskim, postęp 
w dążeniu do mistrzostwa spor-
towego, inne osiągnięcia sporto-
we, wyniki klubów we współza-
wodnictwie sportowym dzieci i 
młodzieży. Kandydatów do na-
gród mogą zgłaszać łomżyńskie 
kluby sportowe, stowarzyszenia 
sportowe i szkoły, redakcje pra-
sowe, radiowe, telewizyjne i in-
ternetowe mające swoją siedzibę 
(lub siedzibę swoich przedstawi-
cielstw) w Łomży oraz Łomżyń-
ska Rada Sportu. Wnioski o przy-
znanie nagród należy składać w 
Urzędzie Miejskim, Stary Rynek 
14, 18-400 Łomża, w terminie do 
31 grudnia każdego roku za wy-
niki osiągnięcia w danym roku. 
Wniosek powinien zawierać:

1) dane podmiotu składające-
go wniosek (nazwa, adres) i pod-
pis osób upoważnionych do re-
prezentowania,

2) dane osobowe kandydata/
ki (imię i nazwisko, miejsce i datę 
urodzenia, miejsce zamieszkania, 
miejsce pracy lub nauki oraz PE-
SEL) lub precyzyjne określenia 
zespołu sportowego, w tym skła-
du osobowego jw.,

3) informacje o uzyskanych 
wynikach sportowych,

4) informacje o posiadanej 
klasie sportowej w sportach in-
dywidualnych albo o klasie roz-
grywkowej w zespołowych grach 
sportowych.

Ostateczną decyzję, o przy-
znaniu, rodzaju i wysokości na-
gród pieniężnych podejmuje Pre-
zydent Łomży. Wręczenie laurów 
odbywa się podczas Łomżyń-
skiej Gali Sportu w terminie do 
15 lutego każdego roku.

Wnioski dostępne są na stro-
nie www.lomza.pl.

Nocny maraton Pana Rafała
W nocy z 12 na 13 grudnia 2020 roku na Pływalni Sportowej Bia-

łostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Rafał Poreda nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży 
zdobył Tytuł Najlepszego Zawodnika XIX Świątecznego Nocnego 
Maratonu Pływackiego 2020 (indywidualnie wśród mężczyzn). 

Pan Rafał Poreda przepłynął dystans 14 km 800 m.

W Łomży oficjalnie rozpoczął się se-
zon na łyżwy. W czwartek, 10 grudnia 
lodowisko „Biały Orlik” przy ul. Ka-
tyńskiej zostało otwarte. W związku 
z pandemią SARS-CoV-2 obowiązuje 
nowy regulamin, a w nim m.in. czas 
jazdy podzielony zostaje na 50-mi-
nutowe tercje, w której maksymalnie 
udział może wziąć 50 osób, a także 
obowiązuje zakaz przebywania pu-
bliczności.

Jak wcześniej informował 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Łomży, wypożyczalnia dys-
ponuje pingwinkami do nauki 
jazdy dla najmłodszych, łyżwami 
oraz sprzętem do ostrzenia łyżew.

Jednak przez panującą pan-
demię COVID-19 obowiązują 
wytyczne sanitarne oraz wpro-
wadzone zostały nowe zasa-
dy funkcjonowania lodowiska. 
Każdy, kto będzie chciał z nie-
go skorzystać musi uzupełnić 
deklarację uczestnictwa w zaję-
ciach, która dostępna jest w ka-
sie. Same zajęcia zostały podzie-
lone na 50-cio minutowe tercje 
o określonych godzinach, zgod-
nie z grafikiem, a w każdej z nich 
udział może wziąć maksymalnie 
50 osób.

Zakaz gromadzenia się pu-
bliczności wiąże się z tym, iż 

uczestnicy zajęć do lat 7 korzy-
stać mogą z lodowiska tylko pod 
opieką osób dorosłych.

Równocześnie organizato-
rzy wskazali, że ceny biletów po-
zostają bez zmian w stosunku 
do roku ubiegłego, a cennik do-
stępny jest   przy okienku kaso-
wym oraz na stronie www.mosir.
lomza.pl  w zakładce LODOWI-
SKO, a przy tym preferowana 
jest płatność gotówką. Chęć wy-
pożyczenia łyżew należy zgłosić 
w kasie lodowiska w momencie 
płatności.

 MOSiR przypomina również 
o zasadach na lodowisku:

• obowiązuje bezwzględny 
zakaz uczestniczenia w zajęciach 
przez osoby z jakimikolwiek ob-
jawami infekcji,

• zarówno w kolejce jak i na 
terenie lodowiska, w szatniach, 
obowiązuje zasada zachowania 
dystansu społecznego oraz zasła-
nianie ust i nosa,

• każdy uczestnik zajęć zo-
bowiązany jest zdezynfekować 
dłonie przed wejściem oraz przy 
wyjściu z terenu obiektu,

• szatnie i wypożyczany 
sprzęt będą dezynfekowane po 
każdej tercji.

Jeszcze w tym roku na lo-
dowisku planowane jest wpro-
wadzenie Elektronicznego Sys-
temu Obsługi Klienta, który 
usprawnić ma obsługę. Oprócz 
tradycyjnej płatności w kasie, 
bilet będzie można kupić rów-
nież drogą internetową. Inno-
wacją  ma być także kompaty-
bilność systemu z systemem 
działającym na łomżyńskiej 
Pływalni i Parku Wodnym. 
W związku z tym posiadacze 
karnetów basenowych mogą 
nim również płacić na lodowi-
sku. Wprowadzone praktyki 

ułatwić mają korzystanie z lo-
dowiska oraz zwiększyć bezpie-
czeństwo uczestników.

 
GRAFIK KORZYSTANIA Z LODOWISKA
poniedziałek- niedziela
 9:30 – 10:20 I tercja
10:20 – 10:40 przerwa techniczna
10:40 – 11:30 II tercja
11:30 – 11:50 przerwa techniczna
11:50 – 12:40 III tercja
12:40 – 13:00 przerwa techniczna
13:00 – 13:50 IV tercja
13:50 - 14:35 - przerwa techniczna 
na czyszczenie lodu
14:35 – 15:25 V tercja
15:25 – 15:55 przerwa techniczna
15:55 – 16:45 VI tercja
16:45 – 17:15 przerwa techniczna
17:15 – 18:05 VII tercja
18:05 - 18:50 przerwa techniczna na 
czyszczenie lodu
18:50 - 19:40 VIII tercja
19:40 - 20:10 przerwa techniczna
20:10 - 21:00 IX tercja
21:00 – zamknięcie wypożyczalni 
łyżew

Podczas przerw technicznych 
związanych z konserwacją lodo-
wiska, wszyscy użytkownicy mu-
szą opuścić taflę lodu.

Upływa termin złożenia wniosków  
o stypendium sportowe i zgłaszania  
kandydatów do laurów sportowych

Lodowisko      wróciło do Łomży
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Zwycięski 
Wiktor 

Wiktor Kosowski zawodnik Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Return 
Łomża działającego przy III Liceum 
Ogólnokształcącym wygrał turniej 
tenisa juniorów (chłopcy do lat 18) 
w Warszawie. Organizatorem zawo-
dów był ATZ Tenispoint Warszawa, 
a w imprezie sportowej wzięło udział 
18 tenisistów. 

- To już kolejny sukces nasze-
go tenisisty w juniorskich turnie-
jach. Cieszy mnie fakt, że Wiktor 
będąc obecnie kadetem potrafi 
skutecznie rywalizować z teni-
sistami w wyższej kategorii wie-
kowej. Przed nami kolejny wy-
jazd na OTK Juniorów Super 
Seria do Bielska - Białej. Trzy-
mamy kciuki z nadzieją na kolej-
ny sukces  – komentuje Tomasz 
Waldziński.  

Kilka dni temu odbył się finał woje-
wódzki w unihokeju chłopców. Został 
rozegrany w Zespole Szkół Katolickich  
w Białymstoku. Puchar za I miejsce 
zdobyli uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Kupiskach. 

Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Tomasz Smekta 
z Kupisk, a Maciej Osiecki zdo-
był wyróżnienie.

Drużyna chłopców z SP Ku-
piski pokonała SP Wysokie Ma-
zowieckie 10:0 i SP 2 Białystok 
2:1. Skład złotej drużyny to: 
Hubert Kania, Tomasz Jastrzęb-
ski, Paweł Szymański, Sebastian 
Rokuszewski, Dominik Zaczek, 
Maciej Osiecki, Tomasz Smek-
ta, Patryk Zysk, Mateusz Faryna 
i Mateusz Polkowski. Trenerem 
zespołu jest Adam Wszeborow-
ski.

SP Kupiski zdobywcą  
II miejsca w unihokeju 

Finał wojewódzki dziewcząt w unihokeju został rozegrany w Zespole Szkół Ka-
tolickich w Białymstoku. Puchar za II miejsce zdobyły uczennice Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Kupiskach. Najlepszą zawodniczką turnieju została 
wybrana Maja Jakubiak. 

Skład srebrnej drużyny: Alicja Kowalczyk, Paulina Żelazna, Karo-
lina Filipkowska, Angelika Świerczewska, Julia Piotrowska, Maria Jan-
kowska, Julia Pawelczyk, Maja Jakubiak i Martyna Dzierzgowska. Tre-
nerem zespołu jest Adam Wszeborowski.

Kończący się rok 2020 był okresem 
wytężonej pracy dla zawodników 
UKS „Dziewiątka”, ale zaowocował też 
wieloma sukcesami. 

Chłopcy zdobyli: I miejsce 
w mistrzostwach woj. podlaskie-
go w koszykówce chłopców w ka-
tegorii kadeta i II miejsce w stre-
fie podlasko – mazowieckiej, co 
dało  im historyczny awans na 
Mistrzostwa Polski w tej katego-
rii wiekowej. Poza tym jako Szko-
ła Podstawowa nr 9 im. Księcia 
Mazowieckiego Janusza I w Łom-
ży po wygraniu Grupy Zachod-

niej i półfinałów wojewódzkich 
znaleźli się w finałowej czwór-
ce w mistrzostwach woj. podla-
skiego w koszykówce chłopców 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej z du-
żymi szansami na złoty medal (ze 
względu na pandemię finały się 
nie odbyły). 

Drużyna kadetów "Dziewiąt-
ki" w dniach we wrześniu we Wro-
cławiu występowała w Mistrzo-
stwach Polski, gdzie zajęła XII 
miejsce w Polsce. Jeszcze na po-
czątku marca przed pandemią i jej 
obostrzeniami UKS ,,Dziewiąt-
ka” zorganizował XXIII Ogólno-
polski Turniej Minikoszyków-
ki chłopców  „Łomżyńska Zima 
2020” (klasy VI), w którym ze-
spół połączony z UKS Łomżyczką 
10 Łomża zajął VII miejsce. 

Obecnie w sezonie 
2020/2021 chłopięce zespoły 
klubowe  również zajmują czo-

łowe miejsca w mieście, powie-
cie i województwie podlaskim: 
III miejsce w Igrzyskach Polo-
nijnych (rocznik 2006 i mł.), 
III miejsce na XXVIII Pucharze 
Łomżyczki w minikoszykówce 
(rocznik 2010), I miejsce w Oc-
tober Basket Cup w koszykówce 
(rocznik 2006 i mł.), I miejsce  
w Mikołajkowym Turnieju mini-
koszykówki . (rocznik 2008).

Na półmetku rozgry-
wek podlaskich – I miejsce 
w mistrzostwach woj. podla-
skiego w koszykówce chłopców 
w kategorii juniora (U17M), III 
miejsce w mistrzostwach woj. 
podlaskiego w koszykówce chłop-
ców w kategorii kadeta (U15M). 

Chłopcy reprezentujący Szko-
łę Podstawową nr 9 im. Księcia 
Mazowieckiego Janusza I w Łom-
ży, zarówno starsi, jak i młod-
si już od paru lat są niepokona-

ni na szczeblu miasta i powiatu. 
I tak zajęli I miejsce w Mistrzo-
stwach Miasta i  I miejsce w Mi-
strzostwach Grupy Zachodniej 
w ramach Igrzysk Dzieci woj. 
Podlaskiego w minikoszyków-
ce chłopców i awans do Finału 
woj. podlaskiego (klasy VI i mł.), 
a także  I miejsce w Mistrzostwach 
Łomży i I miejsce w Mistrzo-
stwach Grupy Zachodniej w ra-
mach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
woj. Podlaskiego w koszykówce 
chłopców i awans do finałów woj. 
podlaskiego (klasy VII – VIII). 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Dziewiątka” w grudniu 2020 
roku skończył dwudziesty szósty 
rok swojej działalności. Na zaję-
cia sportowe uczęszcza około 60 
chłopców, głównie uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 9 w Łomży i jej 
absolwentów. Kadrę instruktor-
ską stanowią: Andrzej Wojtkow-
ski i Wojciech Kamiński. Zaję-
cia odbywają się systematycznie 
w czterech grupach wiekowych 
dla dzieci i młodzieży urodzonych 
w latach 2010 – 2003. 

- Zapraszamy wszystkich za-
interesowanych sportem, a szcze-
gólnie koszykówką na zajęcia do 
„dziewiątki” - mówi jeden z trene-
rów Wojciech Kamiński. Wiktor i Michał Marchewka (UKT Radość 90 Warszawa).

Niepokonana drużyna  
chłopców z SP Kupiski

Duża aktywność przynosi 

wielkie sukcesy 
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ZBIGNIEW JAKACKI
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-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

Związek  Żołnierzy Narodowych Sił Zbroj-
nych Okręg Łomża niestrudzenie pełni 
wartę pod pomnikiem kardynała Stefana 
Wyszyńskiego przy łomżyńskiej Katedrze. 

Ma to związek z beatyfikacją 
Prymasa Tysiąclecia, która zaplano-
wana była na 7 czerwca 2020 roku. 
Jednakże pandemia SARS-CoV-2 
pokrzyżowała plany. Jak na razie nie 
znamy oficjalnej daty uroczystości. 
Wartownicy zapewniają, że mimo 
to, będą nadal wypełniać swoje obo-
wiązki.

Wartę pełnią Jakub Tabędzki, 
Piotr Dudziński, Krzysztof Pecura 
i Dariusz Syrnicki.  

- Jesteśmy w każdą niedzie-
lę o godz. 12.00 pod pomnikiem 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
a sama warta trwa ok. 15 minut. 
W założeniu mieliśmy ją pełnić do 
7 czerwca, a więc do momentu be-
atyfikacji. Jednakże w związku z ko-
ronawirusem sytuacja się zmieniła. 
Nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie 
będzie proces beatyfikacyjny, ale 
postaramy się pełnić ją do samego 
końca - mówi Dariusz Syrnicki ze 
Związku  Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych Okręg Łomża.

W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia 
Nazwano mnie 

tutaj Łomżyniakiem. 
Bardzo Wam dziękuję, 

Drodzy moi, żeście 
się mnie nie wyrzekli, 

pomimo, że drogi 
moje prowadzą mnie 

po całej Polsce. Ale 
jestem Łomżyniakiem 

z krwi i kości, i nim 
pozostanę.

STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI 
PRYMAS POLSKI, 

5 IV 1970 ROKU
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