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Zaczynało się w Łomży taneczną 
muzyką na czerwonej kostce 
Starego Rynku i sztucznymi 
ogniami lecącymi w niebo na 
każdej ulicy. W Polsce było 
podobnie. W całej reszcie świata 
też, choć już może nie w Chinach. 
Pierwsze przypadki dziwnej 
"grypy" odnotowane zostały tam 
w grudniu 2019 roku. Dlatego też 
mamy COVID-19, a nie 20. 

Po świątecznych feriach 
dzieci wróciły do szkół, na dłuż-
sze zimowe ferie sporo osób wy-
brało się na narty np. do Włoch. 
Wielu wróciło zakaszlanych 
i rozgorączkowanych, ale prze-
cież przeziębienia i grypa zimą 
to normalka. Niektóre choroby 
jednak trwały dłużej niż zwykle 
i były gorsze niż zwykle. Wieści 
we współczesnym świecie roz-
chodzą się błyskawicznie i już 
słyszeliśmy, że od strony Chin 
zbiera się na poważną burzę. 
W pierwszych dniach lutego 

w Tygodniku Narew opubliko-
waliśmy artykuł "Chiński strach" 
o znikających z aptek masecz-
kach i lekach. Miesiąc później 
tytuł tekstu brzmiał już "Chiń-
ska groza". Zaraz potem gruch-
nął grom - zaraza dotarła do Pol-
ski. Chwilę później do Łomży. 

Musieliśmy się nauczyć no-
wego życia i języka. Jednoimien-
ny, kwarantanna, izolacja, de-
zynfekcja, lockdown, maseczki, 
zdalna praca i nauka, tarcza an-
tykryzysowa, mobilny punkt 
pobrań, kultura w sieci, obo-
strzenia, a przede wszystkim: 
koronawirus, pandemia, CO-
VID-19, SARS-CoV-2. To nowy 
"słownik codzienny". Skończy-
ło się podawanie rąk. Grozę bu-
dziło kaszlnięcie w autobusie 
czy kościele. Zachowaj dystans 
- głosiły autorytety. Szokowały 
liczby - dobowy rekord zakażeń 
w Łomży - 15, w Polsce - 900 
(jeszcze w sierpniu). 

2020. Rok, który nauczył nas wiele

Dokończenie na str. 4–7



Jak informuje łomżyński magistrat, 
mieszkańcy osiedla Górka Zawadzka 
złożyli w Urzędzie Miejskim w Łomży 
petycję kierowaną do prezesa zarzą-
du Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, w której sprzeciwiają się pla-
nom budowy trzech nowych bloków 
w rejonie ulicy Staffa. Wniosek o wy-
danie decyzji o warunkach zabudowy 
ŁSM złożyła w Urzędzie Miejskim pod 
koniec ubiegłego roku.

Łomżyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa wystąpiła o wy-
danie warunków zabudowy dzia-
łek o numerach 10481/18 

i 10797/18. Na tym terenie, po-
łożonym przy ul. Staffa, spół-
dzielnia planuje budowę trzech 
budynków mieszkalnych wielo-
lokalowych.

Jak w złożonej petycji argu-
mentuje ponad 250 mieszkań-
ców, sprzeciwiają się oni tej in-
westycji, gdyż nieruchomości 
planowanej zabudowy znajdują 
się w bliskiej odległości od istnie-
jących bloków.

– Teren ten jest obecnie wy-
korzystywany jako plac zabaw 
i mini siłownia, z których ko-
rzystają dzieci i osoby starsze, 
a także osoby ze stopniem niepeł-
nosprawności, stanowi strefę re-
kreacyjną i miejsce odpoczynku 
dla pobliskich mieszkańców – pi-
szą lokatorzy pobliskich bloków.

Ich zdaniem planowana 
przez ŁSM inwestycja ograniczy 
lub pozbawi dostępu do światła 
dziennego mieszkańców sąsied-
nich bloków, pogorszy warunki 
życia i bezpieczeństwa, wpłynie 
na wzrost natężenia ruchu dro-
gowego z negatywnym wpływem 
na przepustowość ulic na osiedlu 
i ograniczy liczbę miejsc parkin-

gowych, a także zaburzy propor-
cje powierzchni zieleni na tym 
osiedlu. Oczekują oni utrzyma-
nia publicznej, otwartej prze-
strzeni, która przyczyni się do 
poprawy jakości życia i sprawi, że 
otoczenie będzie przyjazne dla 
mieszkańców.

Petycję mieszkańców popiera 
prezydent Mariusz Chrzanowski. 

– Jestem przeciwnikiem 
umiejscawiania nowych bloków 
na terenach zielonych na osie-

dlach, zważywszy że są możliwo-
ści budowy nowych bloków na 
otwartej i niezagospodarowanej 
przestrzeni. Apeluję do prezesa 
o wycofanie się z tego pomysłu, 
gdyż lokowanie nowych bloków 
w tym miejscu, o tak gęstej za-
budowie, uważam za niezasadne 
– informuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski.

Do sprawy odniósł się zarząd 
Łomżyńskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. W wyjaśnieniu tłu-

maczy, iż chcąc poinformować 
mieszkańców o zamiarze rozpo-
częcia prac planistycznych budo-
wy nowych budynków, wywiesił 
ogłoszenia na klatkach schodo-
wych informujące o wystąpieniu 
o wydanie decyzji w warunkach 
zabudowy. Według ŁSM nie jest to 
równoznaczne z rozpoczęciem in-
westycji. Zaskoczeniem dla zarzą-
du był fakt, że mieszkańcy wyrazili 
swoją opinię na temat przedsta-
wionej im koncepcji urbanistycz-
nej poprzez media i kierując pety-
cję do prezydenta miasta, a nie do 
organów spółdzielni. 

Ostatecznie mieszkańcy 
protestujący przeciw budowie 
trzech nowych bloków przy uli-
cy Staffa spotkali się z zarządem 
spółdzielni. Po rozmowach za-
rząd Łomżyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej wycofał wnioski 
skierowane do prezydenta miasta 
o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy. Ze swych planów jed-
nak całkowicie nie rezygnuje. Po 
wysłuchaniu opinii zarząd poin-
formował, iż ma zamiar wybudo-
wać jeden blok w okolicach blo-
ków Staffa 6 i 10.
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Jak informuje Jolanta Gryc pełno-
mocnik dyrektora ds. systemu zarzą-
dzania jakością i akredytacji, Szpital 
Wojewódzki im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży zawarł umo-
wę z Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Podlaskiego na udzielenie 
dotacji  celowej z budżetu Wojewódz-
twa Podlaskiego w kwocie 618.750,00 
złotych z  przeznaczeniem na dofinan-
sowanie zadania pn. ,,Doposażenie 
w sprzęt i  aparaturę medyczną Od-
działu Urologicznego Szpitala Woje-
wódzkiego w  Łomży”. 

- Urologia kierowana  przez 
znakomitego i bardzo cenio-

nego przez pacjentów  fachow-
ca Marka Załęskiego to jeden 
z najmocniejszych atutów łom-
żyńskiego szpitala. Staramy się 
zatem, aby klasie i kompeten-
cjom pracującego tam zespołu 
odpowiadała jakość i nowocze-
sność wykorzystywanej przez 
nich aparatury. Wyposażanie 
oddziału w dobry sprzęt ma 
także sens ekonomiczny, bo gdy 
będzie przyciągać więcej pa-
cjentów, będzie można zabie-
gać o lepsze warunki kontraktu 
z NFZ – mówi wicemarszałek 
Marek Olbryś.    

Do Oddziału Urologicznego 
trafi: urządzenie do pneumatycz-
nego i  ultradźwiękowego kru-
szenia kamieni w drogach mo-
czonych, tor wizyjny z  wózkiem, 
diatermią elektrochirurgiczną 
i endoskopami, stół operacyjny, 
2 ureterorenofiberoskopy i ure-
trotom optyczny.

- Część aparatury, jaką wyko-
rzystujemy ma już po kilkanaście 
lat. Starania o zakupy nowsze-
go sprzętu podjęliśmy już 2019 
roku. Na szczęście, spotkaliśmy 
się z ogromną otwartością i życz-
liwością zarządu województwa, 
ze szczególnym udziałem wice-
marszałka Marka Olbrysia , i sy-
tuacja bardzo się poprawi. Cho-
ciaż oczywiście chcemy nadal 
modernizować oddział, wpro-
wadzać nowe metody i zabiegi. 
Marzeniem jest laser dużej mocy 
- wyjaśnia Marek Załęski, ordy-
nator urologii.          

Łączna kwota inwestycji to 
625.924,50 złotych. Wkład wła-
sny Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży to 7.174,50 złotych.

- To nie pierwsze i nie ostat-
nie w tym roku i w tej kadencji 
"słowo" zarządu województwa 
w zakresie inwestycji w sprzęt 
oraz infrastrukturę Szpitala Wo-
jewódzkiego w Łomży, a - co za 
tym idzie – w bezpieczeństwo 
zdrowotne mieszkańców miasta 
i regionu – zapowiada wicemar-
szałek Marek Olbryś.             

Prezydent Mariusz Chrzanowski 
zakażony koronawirusem 

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski ma pozytywny wynik testu na obecność 
koronawirusa. O zakażeniu włodarz miasta został poinformowany w sobotni 
wieczór (9 stycznia). 

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zgodnie z decyzją Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży do 18 stycznia bę-
dzie przebywał w izolacji domowej. 

Choć zakażenie włodarz przechodzi z objawami w postaci m.in. 
kaszlu czy ogólnego złego samopoczucia, jest w ciągłym kontakcie 
ze swoimi współpracownikami. W związku z tym ciągłość chociażby 
w obsłudze interesantów nie powinna zostać przerwana. 

Trzy nowe bloki przy Staffa? Mieszkańcy przeciwni,  
prezydent też. Zarząd spółdzielni odpowiada 

Urologia w szpitalu 
wojewódzkim w Łomży  

będzie doposażona 



To już 82. rocznica śmierci Romana 
Dmowskiego. W trakcie uroczystości 
w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła 
w Drozdowie odbyła się msza święta 
w intencji jednego z ojców niepodle-
głej Polski, a także nastąpiło złożenie 
kwiatów pod tablicą upamiętniającą 
Romana Dmowskiego w Muzeum 
Przyrody w Drozdowie, gdzie często 
gościł u rodziny Lutosławskich, ale 
i spędził ostatnie lata swojego życia. 

- Myślę, iż dzięki temu Droz-
dowo znane jest nie tylko w Pol-
sce, ale i na świecie. Lutosławscy 
z pewnością byli niezwykle waż-
ni w jego życiu, gdyż nigdy się 
nie ożenił i nie miał dzieci. Mówi 
się, że to był jego wybór, ponie-
waż chciał poświęci się dla Pol-
ski. Ale można powiedzieć, że 
tutaj miał dom rodzinny - mówi 
Maria Dziekońska, wicestarosta 
łomżyński.

Trzeba  wspomnieć, iż to pod-
pis Romana Dmowskiego oraz 
Ignacego Paderewskiego widnie-
je na Traktacie Wersalskim, czyli 
głównym traktacie pokojowym 
kończącym I wojnę światową.

- Ten dokument spowodo-
wał, że Polska w sensie formal-
no-prawnym odzyskała nie-
podległość. W zasadzie to tylko 
powinno wystarczyć żeby o nim 
pamiętać. Tym bardziej, że zna-
my jego koneksje z Drozdowem. 
To właśnie tu czuł się niezwy-
kle dobrze. Tu też zmarł wśród 
swoich wieloletnich przyjaciół 
- wskazuje Dariusz Syrnicki ze 
Związku Żołnierzy NSZ Okręg 
Łomża.

Zdaniem wielu Dmowski jest 
głównym architektem odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
To on stał na czele Komitetu Na-
rodowego Polski, którego celem 
była odbudowa państwa polskie-
go przy pomocy państw Ententy.

- On zjednoczył Polaków jeśli 
chodzi o ideologię, że wszyscy je-
steśmy tacy sami i mamy te same 
interesy. Partie, które powstawały 
na ziemiach polskich miały okre-
ślone oblicze ideowe, ale były po-
dzielone. Kooperowały z innymi 
partiami działającymi w tych sa-
mych zaborach albo łączyły się 

na zasadzie klasowej, tak jak so-
cjaliści. Natomiast Dmowski mó-
wił nie! Klasa to jest rzecz odręb-
na. I ten jego wielki czyn dotrwał 
do dzisiaj. Za to go cenimy- tłu-
maczy Leszek Żebrowski, histo-
ryk i publicysta.

Co ciekawe, sam Leszek Że-
browski uważa, iż polityk nie był 
do końca darzony takim szacun-
kiem na jaki zasługiwał. Wynikać 
to miało m.in. z konkurencji, jaka 
panowała na polskiej scenie poli-
tycznej oraz pewnych układów.

- Jak porównuje się Dmow-
skiego z politykami, którzy 
wobec niego byli niechętni to 
jest po prostu przepaść. On 
określony został przez Felik-
sa Konecznego pierwszym Eu-
ropejczykiem w Polsce. Znał 
najważniejszych polityków, 
a przecież polityka odbywa się 
za kulisami. W okresie między-
wojennym historycy niemieccy 
pisali, że bez niego takiej Polski 
by nie było. Więc jeśli obcy tak 
uważają to my mamy mieć inne 

zdanie?- wyjaśnia Leszek Że-
browski.

Roman Dmowski był zało-
życielem Narodowej Demokra-
cji, a także głównym ideologiem 
polskiego nacjonalizmu. W 1919 
roku został delegatem pełnomoc-
nym Polski na konferencji po-
kojowej w Paryżu, która ustalała 
granice międzypaństwowe w Eu-
ropie oraz wprowadziła nowy ład 
polityczny po I Wojnie Świato-
wej. Zmarł 2 stycznia 1939 roku 
w Drozdowie.

3Łomża

Rok 2020 za nami. Jak prezentował 
się pod względem liczby zawartych 
ślubów, sporządzonych aktów zgonu 
i aktów urodzenia, czy najczęściej 
nadawanych imion dzieciom. Jak in-
formuje łomżyński magistrat, sytu-
acja epidemiologiczna spowodowana 
koronawirusem SARS-CoV-2 i związa-
ne z nią m.in. funkcjonowanie Szpi-
tala Wojewódzkiego w Łomży, miały 
znaczący wpływ na tegoroczne dane 
sporządzone przez łomżyński Urząd 
Stanu Cywilnego.

Ograniczenia w możliwo-
ści organizacji wesel sprawiły, że 
spadła ilość zawieranych mał-
żeństw. W 2019 roku łomżyński 
USC zarejestrował 131 ślubów 
cywilnych i 242 wyznaniowe. 
W 2020 roku były to odpowied-
nio 109 cywilne i 182 konkorda-
towe śluby.

Wpływ na liczbę sporządzo-
nych aktów zgonu oraz aktów 
urodzenia niewątpliwe miało 
funkcjonowanie Szpitala Woje-
wódzkiego w Łomży i jego prze-
mianowanie na jednoimienny 
szpital zakaźny, przeznaczony dla 
osób zarażonych koronawirusem 
oraz późniejsze „odmrażanie” po-
szczególnych oddziałów. W tym 

roku sporządzono 853 akty zgo-
nu (w 2019 r. było ich 829).

Zdecydowanie spadła licz-
ba aktów urodzenia, których 
w tym roku sporządzono tylko 
286, w tym 144  dla chłopców 
i 142  dla dziewczynek (1123 
w 2019 r. – 584 chłopców i 539 
dziewczynek). Powyższa liczba 
obejmuje również osoby zamel-
dowane poza Łomżą, które 
przyszły na świat w łomżyńskim 
szpitalu, ale nie dotyczy dzie-
ci mieszkańców Łomży, które 
urodziły się w innych miejsco-
wościach. Zdecydowana więk-
szość z nich to osoby urodzone 
w styczniu i lutym, a od począt-
ku kwietnia do połowy paździer-
nika łomżyński USC nie zanoto-
wał żadnego urodzenia. Wynika 
to oczywiście ze wspomniane-
go już faktu przemianowania 
łomżyńskiego szpitala na jedno-
imienny i konieczności korzy-
stania z usług położniczych poza 
miejscową placówką. 

Najpopularniejsze imiona 
nadawane dzieciom urodzonym 
w tym roku w Łomży to Julia, 
Oliwia, Zuzanna oraz Kacper, 
Wojciech i Szymon.

Dokładniejsze dane dotyczą-
ce dzieci mieszkańców Łomży, 
które przyszły na świat w 2020 
roku, pokazują decyzje o przy-
znaniu samorządowego beci-
kowego, czyli jednorazowego 
świadczenia z tytułu urodzenia 
żywego dziecka, które przysłu-
guje rodzicom lub opiekuno-
wi prawnemu, zamieszkałym 
w Łomży przez okres co naj-
mniej 12 miesięcy przed dniem 
urodzenia dziecka. W tym roku 
było ich 473, czyli jednak mniej 
niż w 2019 roku, kiedy wydano 
576 takich decyzji.

Według danych meldun-
kowych Urzędu Miejskiego 
rok 2020 nasze miasto kończy 
z 60.010 zameldowanymi miesz-
kańcami, w tym 58.360 na pobyt 
stały.

W kościele pw. św. Andrzeja 
Boboli w Łomży stanęła kaplica 

Narodowych Sił Zbrojnych
Zakończyła się budowa kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych w kościele pw. św. An-
drzeja Boboli w Łomży, gdzie odbyła się również uroczysta msza święta. Jest to 
pierwsza tego typu kaplica w północno-wschodniej Polsce.

W kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Łomży odbyło się symbo-
liczne zakończenie budowy kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych. Jej 
budowa zainicjowana była ponad 10 lat temu przez weteranów Związ-
ku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

- Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż jest to praktycznie pierwsza 
kaplica w północno-wschodniej Polsce. Myślę, iż cały region będzie 
mógł się tutaj spotkać na obchodach różnych  świąt czy ważnych 
uroczystościach. Wiem, iż już są pewne propozycje. Padł pomysł, by 
w tej kaplicy zorganizować pielgrzymkę motocyklistów z północno-
-wschodniej Polski i wydaje mi się, że ona również może dla nich być 
takim symbolicznym miejscem. Budowa tej kaplicy i jej wyposażenie 
trwało jakiś czas, ale na szczęście w końcu się udało- mówi Dariusz Sy-
rnicki ze Związku Żołnierzy NSZ Okręg Łomża. 

Kaplica w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Łomży zbudowa-
na została m.in. w hołdzie żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, 
synom okręgu łomżyńskiego, wiernym Bogu i Polsce. Poległym i po-
mordowanym w latach 1939-1956.

Rok 2020 według danych  
Urzędu Stanu Cywilnego w Łomży

82. rocznica śmierci 
Romana Dmowskiego
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Po kilku tygodniach były to 
już setki i tysiące dziennie. Te-
raz jest w kraju około 1,4 milio-
na zakażonych. Zmarło ponad 31 
tysięcy osób. W województwie 
podlaskim było i jest przeszło 36 
tysięcy zakażonych i ponad 900 
śmiertelnych przypadków. 

Ta pandemia nie uśmierca 
masowo. Ale koronawirus może 
oznaczać śmierć dla każdego. Tak 
szokującą jak w przypadku mło-
dego przecież i wysportowanego 
Mariusza Giełguta czy starsze-
go, ale pełnego energii radnego 
Witolda Chludzińskiego. Wielu 
z tych, którzy kpią z zagrożeni 
niech zapyta za jakiś czas swo-
ich bliskich i znajomych, którzy 
wyszli z choroby: jak się im od-
dycha, czy nie odczuwają zmę-
czenia po kilku schodkach, czy 
potrafią wszystko zapamiętać?

Był to zupełnie niezwyczajny 
rok. Koronawirus spowodował, 
że żyliśmy w dwóch światach jed-
nocześnie. W jednym to on usta-
lał reguły zamykając ludzi w do-
mach, zamykając sklepy, zakłady 
pracy, szkoły, wysyłając na bezro-
bocie, zrywając więzi rodzinne, 
znajomości. W Łomży dopro-
wadził do ustanowienia "szpita-
la jednoimiennego" odcinając na 
kilka miesięcy od pomocy zdro-
wotnej wielu potrzebujących. 
Niektóre branże i firmy mogą nie 
przetrwać mimo różnego rodzaju 
"tarcz" antykryzysowych. 

Rok skończył się zapowie-
dzią szczepień. Lekarze już są 
po pierwszych dawkach. O lo-
kalnych ukłutych celebrytach ja-
koś nie słychać. W drugim, rów-
noległym świecie, który powstał 
ludzie próbowali ocalić co się da 
ze zwyczajnego życia. Choć CO-

VID-19 tu także rzucał swój cień. 
Bo czy normalne było mierzenie 
temperatury żeby zobaczyć ulicz-
ny spektakl teatralny czy szlaban 
przy wejściu do lasu? 

To podsumowanie roku widzia-
nego w Tygodniku Narew w jak 
najmniejszym stopniu poświęcone 
będzie "sprawom pandemicznym". 
Poszukaliśmy raczej tego, co się 
zdarzyło mimo wszystko...

Styczeń
Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy zagrała w Polsce i Łom-
ży po raz  28. z pięknym miejskim 
rekordem ponad 126 tysięcy zło-
tych (tylko w dniu finału, nie li-
cząc licytacji).

Prezydent Andrzej Duda od-
wiedził burmistrza Andrzeja 
Dudę i mieszkańców Kolna.

Marcin Sekściński z Kolna 
został drugim wicewojewodą 
podlaskim. Wcześniej podobną 
funkcję otrzymał Tomasz Ma-
dras z Białegostoku.

Alicja Konopka z  "więk-
szości prezydenckiej" zastąpiła 
Jana Olszewskiego z PiS w funk-
cji przewodniczącej Rady Miej-
skiej Łomży.  Prezydent Mariusz 
Chrzanowski utrzymał przez cały 
rok spoistość grupy, która zapew-
nia mu wygrywane głosowania. 

Początek roku to tradycyjne 
przypomnienie postaci Romana 
Dmowskiego. Jeden z architektów 
polskiej niepodległości ostatnie 
miesiące życia spędził w Drozdo-
wie pod opieką Marii z Lutosław-
skich i Mieczysława Niklewiczów. 
Tu także zmarł w 1939 roku. Pod 
koniec roku powstała idea, aby 

z podlegającego samorządowi 
powiatu łomżyńskiego Muzeum 
Przyrody wydzielić placówkę po-
święconą rodowi Lutosławskich 
i Romanowi Dmowskiemu i za-
prosić do współprowadzenia Mi-
nisterstwo Kultury.   

Rekordowo liczny orszak 
Trzech Króli z parafii Krzyża 
Świętego, Bożego Ciała i św. An-
drzeja Boboli przeszedł ulicami 
łomżyńskiego osiedla Południe. 
Korony na głowach mędrców 
jeszcze wtedy symbolizowały ich 
władzę i mądrość, a nie kojarzy-
ły się z mikropaskudztwem, które 
też  jest w koronie.  

Pożegnaliśmy łomżyńskiego 
biskupa seniora Stanisława Ste-
fanka. Był ordynariuszem naszej 
diecezji od 1996 do 2011 roku. 
Zmarł w wieku 84 lat w Lubli-
nie. Spoczął w krypcie biskupów 
łomżyńskich pod kaplicą z obra-
zem Matki Bożej Pięknej Miło-
ści. W uroczystościach pogrze-
bowych  pod przewodnictwem 

arcybiskupa Stanisława Gądec-
kiego, metropolity poznańskiego 
i przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski, udział wzięło 
m. in. 30 biskupów i 300 kapła-
nów, ministrowie,  parlamenta-
rzyści, tysiące wiernych.

Po znaczący w świecie ekono-
mii dyplom MBA nie trzeba jeź-
dzić daleko. Po raz pierwszy kurs 
Master of Business Administra-
tion odbył się w Łomży, a  zorga-
nizowała go Uczelnia Jańskiego. 

Otwarta została obwodnica 
Konarzyc na drodze wojewódz-
kiej Łomża - Śniadowo. Wice-
marszałek Marek Olbryś, któ-
ry w Urzędzie Marszałkowskim 
zajmuje się m. in. sprawami in-
frastruktury transportowej, miał 
w tym roku jeszcze sporo zajęć 
przy kończeniu, przygotowywa-
niu i rozpoczynaniu kolejnych 
inwestycji na drogach wojewódz-
kich. Doprowadził m. in. do uni-
kalnego w skali kraju porozu-
mienia z udziałem rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych 
oraz aż czterech samorządów: 
województwa, powiatu łomżyń-
skiego, gmin Jedwabne i Wizna. 
Efektem będzie przebudowa bar-
dzo zdewastowanej drogi Wizna 
- Jedwabne z planami przedłu-
żenia dobrego szlaku do Stawisk 
i Kolna. W kolejce do realizacji 
czekają też np. trasy z Miastkowa 
przez Nowogród do Korzeniste-
go czy z Łomży do Mężenina.  

Odbyły się w Łomży uroczy-
stości 100-lecia 18 Dywizji Pie-
choty, która  miała w mieście 
siedzibę sztabu. Tradycje konty-
nuuje 18 Dywizja Zmechanizo-
wana , której częścią jest w Łomży 
18 Pułk Logistyczny pod dowódz-
twem pułkownika Pawła Gałązki.    

Zachwycający widok na do-
linę Narwi otworzył się z wie-
ży widokowej w miejscowości 
Rakowo-Czachy.  Budowla po-
wstała dzięki staraniom Łomżyń-

2020. Rok, który nauczył nas wiele
Orszak Trzech Króli

28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Parlamentarny Zespół ds. Budowy Kolei w ramach Siatki Połączeń z Centralnym Portem Komunikacyjnym Warszawa - 
Ostrołęka - Łomża - Kolno - Pisz - Orzysz - Giżycko - tzw. Kolei Warszawsko - Mazurskiej przez Łomżę
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skiego Parku Krajobrazowego 
Doliny Narwi, w którego siedzi-
bie w Drozdowie powstała także 
mała klinika dla zwierząt.  

Luty
Łomża z utęsknieniem cze-

ka na kolej, ale wersja zapropo-
nowana przez planistów syste-
mu połączeń do Centralnego 
Portu Komunikacyjnego zaszo-
kowali władze i mieszkańców. 
"Szprycha" z Giżycka do Ostro-
łęki i dalej do Warszawy miałaby 
przebiegać przez środek miasta.  

Nie wszyscy będą źle wspo-
minać 2020 rok. Mamy nadzieję, 
że 29 milionów z  Lotto wygra-
ne w Łomży dały komuś zado-
wolenie, a może nawet szczęście 
(wbrew przysłowiu).  

Pełne zachwytu milczenie 
i owacje na koniec. Łomżyński 
Park Krajobrazowy Doliny Nar-
wi ma wizytówkę, którą może 
się szczycić na świecie. Dyrek-
tor Mariusz Sachmaciński i au-
tor Zdzisław Folga zaprosili na 
premierowy pokaz w Łomży fil-
mu "Łomżyński Park Krajobra-
zowy Doliny Narwi. Cztery pory 
roku". Obraz sfinansowany głów-
nie przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego zapie-
ra dech obrazem bogactwa życia 
roślin i zwierząt, które kipi zale-
dwie kilka kilometrów od spore-
go miasta. Film Zdzisława Folgi 
zdobył m. in.  nagrodę specjalną 
Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów Przyrodniczych im. Wło-
dzimierza Puchalskiego w Łodzi.

Nową płytę z wybitnymi fle-
cistami w partiach solowych 
przygotował Jan Miłosz Zarzyc-
ki i kierowana przez niego Fil-
harmonia Kameralna im. Witol-
da Lutosławskiego. Zanim wirus 
zamroził wydarzenia artystyczne 
filharmonicy wystąpili na Zamku 
Królewskim w Warszawie.

Doroczne nagrody prezy-
denta Łomży w dziedzinie kul-
tury otrzymała tym razem kape-
la Miód na Serce oraz zbiorowo 
pracownicy Miejskiego Domu 
Kultury - Domu Środowisk 
Twórczych. 

Na mniej zakupów może so-
bie pozwolić mieszkaniec Łom-
ży czy powiatu kolneńskiego niż 
Warszawy i większości pozosta-
łych ośrodków Polski według au-
torów raportu o polskiej biedzie 
dla portalu Businessinsider.com.
pl. Ale czy to powód do zmar-
twienia? W zestawieniu z War-
szawą mamy tyle innych atutów.

Pierwsze na Litwie dziecię-
ce hospicjum otworzyła w Wil-
nie siostra Michaela Rak. Miała 
w tym dziele łomżyńskich sprzy-
mierzeńców, np. NOT i środowi-
ska społeczników oraz przedsię-
biorców. Niezwykła siostra była 
nie tak dawno gościem naszej re-
dakcji.

Odszedł Henryk Gała, kilka 
miesięcy przed swoimi 82.uro-
dzinami. Poeta, organizator życia 
kulturalnego, inicjator utworze-
nia  w Łomży filharmonii i teatru  
lalek w 1976 przyjechał z Wrocła-
wia do Drozdowa. "Nazwałem tę 

ziemię Księstwem Narwiańskim" 
- napisał Książę Poetów. 

Upadła definitywnie idea bu-
dowy ostatniej w kraju elektrow-
ni węglowej w Ostrołęce. Rysuje 
się jednak szansa na energię od 
sąsiadów. Pod koniec roku po-
jawiły się informacje o planach 
budowy bloku, który będzie wy-
korzystywał gaz, przez  konsor-
cjum z udziałem firm Energa, 
Orlen i PGNiG  Materialnym 
symbolem upadku planów ener-
getyki węglowej w Ostrołęce bę-
dzie rozebranie dwóch przeszło 
100-metrowych wież (pylonów), 
z których lubili zwisać protestu-
jący ekolodzy. 

Odbyły się huczne i wykwint-
ne bale karnawałowe. Jak sie oka-
zało, tańce odbywały się trochę 
jak na koronawirusowym "Tita-
nicu". W tym roku karnawał jest 
dosyć krótki w ogóle, a z dolicze-
niem narodowej kwarantanny - 
króciutki.     

Trzy nowe karetki otrzymała 
od Ministerstwa Zdrowia Wo-
jewódzka Stacja Pogotowia Ra-
tunkowego w Łomży dla siebie 
i oddziałów w Grajewie i Kol-
nie. Potem jeszcze wicemarsza-
łek Marek Olbryś przekazał trzy 
pojazdy dla Łomży, Wysokiego 
Mazowieckiego i Zambrowa od 
samorządu województwa. Ale 
życzymy załogom i nowym ka-
retkom nie za dużo pracy. 

480-lecie praw miejskich ob-
chodziło Grajewo. Osada o ja-
ćwieskiej nazwie otrzymała pra-
wa od króla Zygmunta Starego 
i była miastem prywatnym rodu 
Grajewskich wywodzących się 
od Jana z Białowieży 

Rozpadł się zespół Piękni 
i Młodzi. Magda Narożna po-
szła swoją drogą. Dawid Narożny 
swoją. W obu przypadkach z mu-
zyką i śpiewem. 

Marzec
Z wyjątkową satysfakcją czek 

na rewitalizację fragmentów 
Łomży przekazał prezydentowi 
Mariuszowi Chrzanowskiemu 
wicemarszałek Marek Olbryś. 
W przeszłości bowiem jako pra-
cownik i dyrektor komunalnej 
spółki poznał każdy zakątek mia-
sta od podszewki. Dzięki "mar-
szałkowskim" funduszom (4,7 
miliona) nowy wygląd zyska Sta-
ry Rynek, a już blask odzyska-
ła oryginalna kamienica na rogu 
Wojska Polskiego i Polowej. Sko-
rzystały też Zespół Szkół Specjal-
nych oraz przedszkole nr 9. 

Po raz 14. odbył się Ogól-
nopolski Konkurs Krasomów-
czy im. Hanki Bielickiej. Po raz 
pierwszy miasto nie pomogło pa-
rafii Krzyża Świętego w organi-
zacji imprezy promującej postać 
i dorobek najsłynniejszej łom-
żynianki. No to pomógł  Urząd 
Marszałkowski. 

Łomża wystąpiła z Łomżyń-
skiego Forum Samorządowego. 
I to nie było 1 kwietnia. Histo-
ria oceni kto miał rację, bo do 
ŁFS, które ma teraz swoją cen-
tralę w Starostwie Powiatowym 
przystępują coraz nowe samo-
rządy, którym podoba się idea 
robienie wartościowych rzeczy 
wspólnie. Np. drugiej edycji 
wielkiego programu, w którym 
ludzie zdobywają dodatkowe 
wykształcenie i umiejętności. 
Z pierwszej skorzystało kilka 
tysięcy osób.       

Kurpiki czyli Kurpiowskie 
Oscary, po raz pierwszy odby-
ły się w Ostrołęce z patronatem 
marszałka województwa pod-
laskiego. Wicemarszałek Marek 
Olbryś poinformował przy tej 
okazji o staraniach, aby Skansen 
w Nowogrodzie stał się insty-
tucją samorządu województwa 
podlaskiego. Wśród uhonoro-
wanych Kurpikiem znalazło się 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej.

Od biskupa Stanisława Ste-
fanka zaczęły się w tym roku po-
żegnania osób znaczących dla 
Łomży i regionu. Odchodzili m. 
in. Janusz Żebrowski, nauczy-
ciel wieloletni szef oświatowej 
"Solidarności" w Łomży; Jan Za-
wistowski, były sekretarz miasta 
w Łomży; muzyk Stanisław Wi-
szowaty ("Łomża ma");  pedagog 
Katarzyna Łebkowska; przedsię-
biorca  Zbigniew Skowroński; 
nauczycielka Zofia Jaśkowska, 
major Jerzy Bołtryk, radny Wi-

told Chludziński, były doradca 
prezydenta, nauczyciel akade-
micki Mariusz Giełgut.   Jak po-
dały media, w 2020 roku umarło 
najwięcej mieszkańców Polski od 
1946 roku, kiedy zaczęły powsta-
wać tego rodzaju statystyki.   

Chociaż większość uczniów 
nie mogła pójść na wagary, bo sie-
działa na kwarantannach i przed 
ekranami komputerów, wiosna 
jednak przyszła. I ptaki, i liście, 
i kwiaty, i ciepłe powietrze, i tra-
dycyjna miłość. 

Profesor Dariusz Surowik 
wybrany został na kolejną kaden-
cję rektorem Państwowej Wyż-
szej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży. Kilka 
miesięcy później został przewod-
niczącym ogólnopolskiej Kon-
ferencji Rektorów Publicznych 
Uczelni Zawodowych.

25 lat marki Łaciate. Spół-
dzielnia Mlekpol miała kolejny 
rok sukcesów.  

Kwiecień
Na dobre rozkręciły się wy-

kopaliska w starej części Łomży. 
Archeolog Mieczysław Bienia 
i jego zespół miał pełne ręce do 
roboty na Giełczyńskiej, Starym 
Rynku, Rządowej czy Wiejskiej. 
Odnalazł wspaniałe ślady dawnej 
Łomży. I dopiero zrodził się kło-
pot: zakopać to z powrotem czy 
się tym chwalić?   

Konkurs na dyrektora Szpita-
la Wojewódzkiego w Łomży wy-
grał Jarosław Pokoleńczuk, me-
nedżer ochrony zdrowia. uuu

Pogrzeb poety Henryka Gały

Małgorzata Góralczyk, 
specjalista ds. epidemiologii 
Szpitala Wojewódzkiego  
w Łomży

Kurpiowskie Oskary 
poraz pierwszy 

pod patronatem 
marszałka 

województwa 
podlaskiego

Premiera filmu ŁPKDN „Cztery pory roku”
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Obowiązki przejął od Jacka Ro-
ledera w czerwcu i od razu miał 
zadanie wyprowadzać powoli 
placówkę z koronawirusowej jed-
noimienności.    

W wieku 93 lat zmarł Andrzej 
Strumiłło, honorowy ambasador 
województwa podlaskiego, arty-
sta plastyk, mieszkaniec Suwal-
szczyzny . 

Gigantyczny pożar w Bie-
brzańskim Parku Narodowym. 
Ogień strawił ponad 5 hektarów 
bagiennych łąk. Zabił miliardy 
maleńkich i wielkich stworzeń. 
O śmierć niejednokrotnie ociera-
li się walczący z żywiołem w eks-
tremalnych warunkach strażacy 
zawodowi i ochotnicy (z 77 jed-
nostek), leśnicy, żołnierze, po-
licjanci, ekolodzy. Prawdopo-
dobnie podpalił trawę człowiek. 
Choć może raczej idiota.      

Bielik zamieszkał w dolinie 
Narwi. To jeden z największych 
ptaków drapieżnych w Polsce 
i Europie.  

Maj
Świąteczna majówka się od-

była. Szybko i w maskach. 
Ogłoszony został program 

budowy nowych przystanków 
kolejowych. W regionie powsta-
ną m. in. w Śniadowie czy Łubni-
cy Łomżyńskiej 

Obchodziliśmy 100. rocznicę 
urodzin świętego Jana Pawła II. 
W tym roku mija 30 lat od dnia 
jedynej wizyty głowy Kościoła 
Katolickiego w historii Łomży.   

Decyzje "polityczne" zapadły 
i rozpoczęły się przygotowania 
do częściowego otwierania łom-
żyńskiego szpitala dla pacjentów 
innych niż zakażonych koronawi-
rusem.   

Jedyne pewne  rzeczy to 
śmierć i podatki. Aż tu nagle po-
datkowe zeznania można było 
składać o miesiąc dłużej niż zwy-
kle. Śmierć się nie dała przeko-
nać, żeby tak roczek więcej dla 
każdego... 

Czerwiec
Kasztany zapomniały już 

o kwiatach, a tu dopiero matury. 
Kampania prezydencka roz-

gorzała na dobre. Odwiedzali 
Łomżę i region prawie wszyscy 
ważniejsi kandydaci. Urzędu-
jącego prezydenta wspierali też 
przedstawiciele rządu z premie-
rem Mateuszem Morawieckim 
i parlamentu.    Ostatecznie An-
drzej Duda wygrał w drugiej tu-
rze z Rafałem Trzaskowskim, 
a trochę wygraliśmy wszyscy, bo 
takiej frekwencji to już dawno nie 
było. 

Przyszły ulicami procesje Bo-
żego Ciała. To wraz z nadejściem 
ciepłych dni dawało nadzieję, że 
epidemia zwalnia. Kilka tygodni 
później jednak koszmar wrócił, 
wielokrotnie silniejszy.

Redaktor Bogusław Woło-
szański odkrywał tajną historię 
XX wieku w schronach z 1939 
roku Nowogrodzie.

Oficjalnie i na dworcu kolejo-
wym minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk w towarzystwie 
m. in. marszałka Artura Kosic-
kiego i wicemarszałka Marka Ol-
brysia ogłosił decyzję o przebu-
dowie szlaku Białystok - Czyżew 
(element Rail Baltica) oraz re-
witalizacji linii kolejowej Łomża 
- Śniadowo. Kilka miesięcy póź-
niej podpisane zostały stosowne 
umowy. 

Lipiec
Bez problemów tym razem 

zarząd województwa podlaskie-
go uzyskał od Sejmiku wotum 
zaufania i absolutorium za po-
przedni rok. 

"Kordelas Leśnika Polskie-
go", czyli ważne honorowe wy-
różnienie środowiska leśników 
otrzymał wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Odetchnęliśmy nieco od wi-
rusa, zrobiło się cieplej i - nieste-
ty - nad wodą znów zdarzyło się 
kilka tragedii. Chociaż mniej niż  
poprzednich latach. 

Można było poczuć dumę, że 
Łomża się nie daje. Jacek Szymań-
ski, Dariusz Wójcik i ich artystycz-
ni przyjaciele oraz Jarosław Cho-
lewicki z Regionalnego Ośrodka 
Kultury nie pozwolili przerwać 
tradycji  Festiwalu Muzyczne Dni  
Drozdowo - Łomża. Było koncer-
tów mniej, były skromniejsze. ale 
muzyka dotarła do odbiorców. 
Niezłomni Jacek Szymański i Da-
riusz Wójcik m. in. za to otrzymali 
nieco później medale "Gloria Ar-
tis". Szacunek i podziw zdobyli 
także inni niezłomni, którzy do-
prowadzili do finału wydarzenia 
dające radość ludziom i pozwa-
lające ocalić tradycje: Jarosław 
Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki 
i Aktora z 33. edycją Spotkań Te-
atralnych "Walizka" ;Jan Miłosz 
Zarzycki, dyrektor Filharmonii 

Kameralnej z Festiwalem Sacrum 
et Musica; Anna Kurządkowska-
-Kosińska z wyborami Miss Zie-
mi Łomżyńskiej; profesor Lu-
dwik Malinowski i SSP "Stopka" 
z kolejną edycją nagród i medali 
Zygmunta Glogera.     

Łomżyńska PWSIiP utrzy-
mała miejsce w krajowej czołów-
ce państwowych uczelni zawodo-
wych w rankingu "Perspektyw". 

"Gazeta Seniora" po raz 
pierwszy towarzyszyła Tygo-
dnikowi Narew. I absolutnie nie 
ostatni, bo seniorzy w wydawnic-
twie "Srebrni" mają o czym pisać. 

Sierpień
Wojsko na dobre wróciło do 

Łomży. 18 Pułk Logistyczny do-
wodzony przez pułkownika Paw-
ła Gałązkę po raz pierwszy za-
prosił na swoje święto. Jednostka 
wystąpiła do władz wojskowych 
o oficjalną zgodę na przyjęcie 
tradycji 33 Pułku Piechoty, ge-
nerała Mariana Stanisława Raga-
nowicza (obrońcy Łomży z 1920 
roku) jako patrona, dodanie do 
nazwy określenia "Łomżyński" 
oraz ustanowienie 14 sierpnia 
pułkowego święta. 

W Piątnicy, Kolnie, Lemanie 
i wielu innych miejscowościach 
województwa zorganizowane zo-
stały wydarzenia upamiętniające 
100. rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej i późniejszych walk, któ-
re doprowadziły do całkowite-
go zwycięstwa w wolnie polsko 
- bolszewickiej.

8 milionów złotych otrzymał 
oddział laryngologiczny, którym 
kieruje Dorota Kuryga, łomżyń-
skiego szpitala na opracowanie 
procedur i badania naukowe, któ-
re pozwolą ustanowić bezpiecz-
ne zasady pracy laryngologów 
w warunkach epidemii chorób 
zakaźnych. Wyniki pionierskiego 
przedsięwzięcia będą mogły być 
stosowane we wszystkich pol-
skich (a może i światowych) pla-
cówkach ochrony zdrowia. 

Wrzesień
Miesiąc pamięci. W Wiź-

nie tradycyjnie odbyły się duże 
uroczystości poświęcone boha-
terom walk we wrześniu 1939 
roku, "Polskich Termopil".. Koło 
Wierzbowa powstało miejsce pa-
mięci walki grupy żołnierzy nie-
podległościowego podziemia 
z UB i NKWD we wrześniu 1945 
roku. Upamiętnianie agresji so-
wieckiej 17 września 1939 odby-
ło w Łomży i innych miejscach.

Twórczość plastyczną Jerze-
go Swoińskiego zaprezentowała 
Galeria Sztuki Współczesnej Mu-
zeum Północno - Mazowieckie-
go w Łomży. Jesteśmy dumni, że 
prace Jerzego Swoińskiego moż-
na także zobaczyć na ścianach re-
dakcji Grupy Medialnej Narew.   

Dziękujemy Wam za korze-
nie wolności - powiedział ksiądz 
Jacek Czaplicki do uczestników 
uroczystości 40-lecia NSZZ So-
lidarność w Łomży. Byli wśród 
nich m. in. historyczni przewod-

niczący Oddziału w Łomży Sła-
womir Zgrzywa i  Marek Olbryś 
oraz obecny Henryk Piekarski.  

Obrodziły grzyby. Na szczę-
ście z lasów zniknęły wcześniej 
szlabany.

Czeki dla jednostek OSP 
w subregionie łomżyńskim prze-
kazał wicemarszałek Marek Ol-
bryś. W całym województwie 
do druhów trafiło rekordowe 2,5 
miliona złotych i jeszcze kilkaset 
tysięcy dla jednostek  walczących 
z pożarem nad Biebrzą. 

"Zrównoważona mobilność" 
-  to hasło, pod którym kryje się 
ogromny program komunika-
cyjny w Łomży. Jego głównymi 
składnikami stały się budowa 
nowego dworca autobusowe-
go (centrum przesiadkowego), 
który został  oficjalnie  otwarty 
we wrześniu, zakup ekologicz-
nych autobusów komunikacji 
miejskiej i system miejskich ro-
werów. 

Łomżyńskich akcentów nie 
miał tym razem finał Podlaskiej 
Marki Roku, czyli wyróżnienia 
przyznawanego szczególnie cie-
kawym produktom, wydarze-
niom, zjawisko, inwestycjom, 
którymi może się chlubić woje-
wództwo. Honorowym  Amba-
sadorem Województwa została 
w 16. edycji ekstraklasowa Ja-
giellonia Białystok.  

Poseł Lech Antoni Kołakow-
ski stał polityczną gwiazdą ogól-
nopolskich mediów. Stanowczo 
sprzeciwił  się wprowadzanej 
przez jego macierzyste Prawo 
i Sprawiedliwość ustawie znanej 
jako "piątka dla zwierząt". Nie 
dał się przekonać w rozmowach 
z szefami PiS, ogłosił odejście 
z partii i przyjął status posła nie-
zrzeszonego. Utracił też funkcje 
sejmowe i regionalne (nowym 
pełnomocnikiem w Łomży i re-
gionie został Piotr Modzelewski, 
radny Sejmiku)     "Postępuję 
zgodnie z wolą wyborców" - kon-
sekwentnie  utrzymywał łomżyń-
ski poseł. 

Jarosław Pokoleńczuk zostaje nowym 
dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży

W lipcu ukazuje się pierwsze wydanie Gazety Seniora SREBRNI

Rekonstrukcja bitwy w Lemanie
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Odnowiony pomnik Stacha 
Konwy z dębowego pnia i kamie-
ni odsłonięty został w Lesie Jed-
naczewskim, gdzie kurpiowski 
bohater zginął.   

Karolina Kuczyńska jako 
pierwsza łomżynianka wzięła 
udział w finałowej fazie znanego 
programu Top Model. Do osta-
tecznej rozgrywki nie weszła, ale 
zdobyła wielu wielbicieli i ma 
szansę na modową karierę.    

Okazało się, że Karolina 
Kuczyńska nie jest jedyną prze-
piękną łomżynianką. Mimo pande-
micznych kłopotów Anna Kurząd-
kowska-Kosińska doprowadziła do 
finału wybory Miss Ziemi Łom-
żyńskiej i Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej, Zwyciężyły Wiktoria 
Ciochanowska i Ewelina Gutow-
ska. Laureatka z 2018 roku Wikto-
ria Wiśniewska odniosła swój ko-
lejny sukces międzynarodowy. Na 
wyborach Miss Globe w Albanii 
zdobyła tytuł Miss Golden Girl.   

Nagrody Glogerowskie przy-
znane po raz 31. Wśród laure-
atów jest Artur Gaweł,  dyrektor 
Podlaskiego Muzeum Kultury 
Ludowej. 

W hiszpańskim San Seba-
stian, na znanym festiwalu fil-

mowym, światową premierę 
miał film "Jak najdalej stąd", czy-
li drugi w reżyserskiej karierze 
film Piotra Domalewskiego. Po-
chodzący z Łomży aktor i reży-
ser został też zakwalifikowany ze 
swoim dziełem do finału festiwa-
lu polskich filmów fabularnych 
w Gdyni. Takiego morza nagród 
jak za "Cichą noc" nie zdobył, ale 
wyjechał w z konkursu z laurami 
za scenariusz swego autorstwa, 
muzykę Hani Rani i aktorski de-
biut Zofii Stafiej. 

Październik 
"Cudowna Weta". Pod takim 

tytułem opisaliśmy w Tygodni-
ku Narew wielkie święto niezwy-
kłej szkoły, czyli kierowanego 
przez Bogumiłę Olbryś  Zespołu 
Szkół Weterynaryjnych i Ogól-
nokształcących nr 7 imienia Lu-
dwika Bojanusa w Łomży. Szko-
ła słynąca ze swych absolwentów 
i ciekawych inicjatyw powstała 
70 lat temu.

Województwo podlaskie oka-
zało się najlepsze w wydatkach 
inwestycyjnych i pozyskiwaniu 
funduszy na zadania transporto-
we. Tak wynika z rankingu samo-
rządowego pisma "Wspólnota".  

Przeciwko "piątce dla zwie-
rząt" protestowali na drogach 
i ulicach regionu oraz całej Pol-
ski rolnicy. Niektórym posłom 
wysypali przed domami obornik, 
ale Lechowi Antoniemu Koła-
kowskiemu i Stefanowi Krajew-
skiemu nie.  

Rok akademicki rozpoczęły 
łomżyńskie uczelnie. Hybrydo-
wo, zdalnie, cyfrowo, ale jednak... 

Czarne Marsze zwane także  
Czarnymi spacerami  przeszły 
także ulicami Łomży. Kobiety 
i wspierające je mężczyźni wy-
razili w ten sposób protest prze-
ciwko orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego, które odbiera 
możliwość aborcji po stwierdze-
niu ciężkiej choroby dziecka. 

Listopad 
Po raz pierwszy od niepa-

miętnych lat zabrakło przy bra-
mach zabytkowego cmentarza 
w Łomży kwestarzy z puszkami. 
Zbiórka na ratowanie pereł ne-
kropolii innymi metodami przy-
niosła 5,5 tysiąca złotych.  

Budowa gazociągu Polska - 
Litwa rozpoczęła się w okolicach 
Nowogrodu. A z Narwi wydo-
byto w pobliżu pozostałości ra-

dzieckiego mostu pontonowego 
z II wojny. Ale tych faktów chyba 
nic nie łączy  

Nie zapomnieliśmy o 105. 
rocznicy urodzin Hanki Bielic-
kiej. 

Łomżyniak Michał "Nisha" 
Jankowski najlepszym e-spor-
towcem świata w grze Dota 2. 

Grudzień
W Muzeum Rolnictwa w Cie-

chanowcu nie zagrały ligawki, 
trombity, bazuny i inne instru-
menty pasterskie. Tradycyjny 
konkurs odwołał koronawirus. 

Powiało grozą. Wilk zamor-
dował kilka przydomowych psów 
w jednej z miejscowości w dolnie 
Narwi. Po kilku dniach ataki koło 
domostw się skończyły.

Adam Kalinowski, pochodzą-
cy z Łomży wokalista wspaniale 
zaprezentował się w znanym pro-
gramie telewizyjnym The Voice 
of Poland. Wokalista zajął w nim 
drugie miejsce.

Dwa tymczasowe szpitale dla 
chorych na COVID-19 powstały 
w Białymstoku. 

Województwo podlaskie na 
pół roku przejęło prezydencję 
w Konwencie Marszałków Woje-
wództw RP.

Otwarty został w Łomży tere-
nowy oddział Regionalnego Cen-

trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa. Krew to nieodmiennie 
najcenniejszy dar. A obecnie nie-
zwykle ważne stało się też osocze.  

Blisko 48 milionów złotych 
trafiło do województwa z rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych  aby zrekompenso-
wać nieco samorządom "pande-
miczne" kłopoty z inwestycja-
mi. Niektóre miasta i gminy nie 
dostały nic, a ich władze uzna-
ły, że to z powodów politycz-
nych rządzący nie kierują pie-
niędzy tam, gdzie nie rządzi PiS. 
O tym, że to nie jest takie pro-
ste boleśnie przekonali się sa-
morządowcy z Kulesz Kościel-
nych. Też nie dostali nic, mimo 
że w każdych wyborach rekordy 
poparcia zyskują tam kandydaci 
spod znaku PiS.   

Nie odbyła się mająca piękną 
tradycję miejska Wigilia w Łom-
ży. Przeto w tym miejscu i już po 
rozpoczęciu 2021 roku życzymy 
wszystkim naszym Czytelnikom 
i Przyjaciołom, ale także wszyst-
kim, którzy przyjaźń kierują 
w inne strony, by reszta roku była 
dla Państwa zdrowa, bezpiecz-
na, zamożna, ale też nie nudna. 
A wszystkim, którzy się starają ra-
tować nas od smutku - o niektó-
rych piszemy w podsumowaniu 
- serdecznie dziękujemy. 

Cudowna Weta  
obchodzi swój 70. Jubileusz

dr Ewa Poppe jako 
pierwsza w Łomży 
została zaszczepiona 
przeciw Covid-19

Otwarcie terenowego 
oddziału RCKiK  
w Łomży

Październik także w Łomży minął pod znakiem 
czarnych spacerów w obronie praw kobiet
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Kto ma władzę nad zapachami, 

ten ma władzę nad sercami ludzi. 
Obdarzony genialnym węchem Jean-

-Baptiste Grenouille pragnie stworzyć naj-
piękniejsze pachnidło na świecie. To nie 
tylko morderca, ale także geniusz. Film do 
ostatniej sceny trzyma w napięciu, a dzie-
ło wieńczy zaskakujący koniec. 

Paryż XVIII wiek. Znany głównie 
z pięknych strojów i pałaców, przepychu, 
miał też przykrą stronę – wszechobecny 
brud i smród. Był na wsi, na targu, w mie-
ście, w pałacu. Biedak śmierdział tak samo 
jak szlachcic. 

W takich warunkach, na zwykłym tar-
gu rybnym, urodził się Jean Baptiste Gre-
nouille (Ben Whishaw). Jean miał trudne 
dzieciństwo, wychowywał się w sierociń-
cu, skąd został sprzedany do pracy w gar-
barni skór gdzie pracował po 15-16 go-
dzin dziennie. Nie był on jednak zwykłym 
człowiekiem, posiadał doskonały zmysł 
węchu. Potrafił rozpoznać każdy zapach 
nawet z dużej odległości. Dla niego każda 
rzecz, zarówno martwa, jak i żywa, miała 
swój zapach. Róża, skała, drewno, jabłko. 
Dzięki nim poznawał świat. Wzbudzało 
to niechęć i strach ze strony innych ludzi. 
Jemu to nie przeszkadzało. Dla niego li-
czył się tylko świat zapachów. Co ciekawe, 
sam nie wydzielał żadnej woni. 

Gdy Jean Baptiste Grenouille dorasta 
punktem zwrotnym w jego życiu okaże 
się znajomość z zapomnianym paryskim 
twórcą perfum. Giuseppe Baldini (Dustin 
Hoffman) widzi w młodzieńcu ogromny 
dar, pragnie go wykorzystać, aby odbu-
dować swoją wysoką niegdyś pozycję na 
rynku. Dzięki wybitnie utalentowanemu 
uczniowi znów wraca do łask paryskiej 
śmietanki i wybrednego królewskiego 
dworu. Baldini nie tylko uczy Grenouil-
le'a jak skutecznie wyodrębnić zapach 
z konkretnych składników, ale również 
opowiada mu o legendzie, zgodnie z któ-
rą istnieje trzynasta i teoretycznie nie-
możliwa do uchwycenia nuta zapachowa, 
będąca prawdziwą królową wszystkich 
zapachów. Baptiste doskonalił się w rze-
miośle, by prześcignąć swego chlebodaw-
cę i samemu stać się sławną postacią. Opę-
tany ideą stworzenia zapachu idealnego, 
w pewnym momencie poznaje woń mło-
dego kobiecego ciała.

Spotyka na pozór zwykłą dziewczynę 
(Karoline Herfurth) sprzedającą śliwki, 
której zapach zafascynował go. Bohate-
ra nie pociąga jej fizyczna atrakcyjność, 
pożąda jedynie jej unikalnego zapachu, 
czego daje upust rozbierając dziewczynę 
i w dosłownie niepohamowany sposób, 
łapczywie, garściami, obsesyjnie „spija-
jąc” z niej zapachową słodycz. Odtąd jej 
wspomnienie będzie go prześladować do 
końca życia, stając się początkiem dążenia 
bohatera do wyodrębnienia i zachowania 
tego arcyzapachu. Niestety prowadzi to 
do śmierci dziewczyny. Cudowny zapach 
znika. Od tamtego czasu Jean Baptiste 
robi wszystko, by uzyskać zapach tak samo 
idealny. Staje się to jego obsesją. Śmierć 
idzie za nim krok w krok. A on w ogóle nie 

zwraca na nią uwagi, pochłonięty tworze-
niem perfum idealnych.

Wyjątkowy dar posiadania nieprzecięt-
nego, absolutnego zmysłu zapachu daje 
głównemu bohaterowi nieograniczone 
wprost możliwości panowania nad emocja-
mi innych, co potrafi umiejętnie wykorzy-
stać. Jak się bowiem okazuje, zapach może 
człowieka całkowicie zniewolić, omamić, 
obnażyć, obezwładnić i rozbroić, a nawet 
doprowadzić do utraty zmysłów, sprawia-
jąc, że staje się totalnie uległy i poddany.

Dzięki sprawnej reżyserii widz niemal 
wyczuwa wszystkie zapachy, przedstawia-
ne za pomocą obrazów. Ich moc i zmysło-
wość podkreślają wysmakowane ujęcia. 
Reżyser zastąpił zapachy obrazami, ale od-
dał aromaty także za pomocą nastrojowej 
muzyki, intensywnych barw, skojarzeń, 
które dany zapach potrafią natychmiast 
przywołać. Dzięki temu osiągnął rzecz 
niesłychaną przy tak olbrzymim widowi-
sku – uczynił z „Pachnidła” widowisko 
zmysłowe i niezwykle intymne.

Ben Whishaw idealnie zagrał Jana 
Baptystę. Była to rola wymagająca nie-
zwykle ekspresyjnej gry całym ciałem 
i Anglik poradził sobie z tym perfekcyj-
nie. Cudownym cackiem jest epizodyczna 
rola Dustina Hoffmana. Trudno też zapo-

mnieć Karoline Herfurth, choć na ekranie 
pojawia się zaledwie na chwilę. 

Dramat, który powstał na kanwie opu-
blikowanej w 1985 r. bestsellerowej po-
wieści Patricka Süskinda, wyreżyserował 
niemiecki twórca filmowy Tom Tykwer, 
znany także w Polsce z filmu sensacyjnego 
„Biegnij Lola, biegnij!”. 

Film, który z powodzeniem łączy wąt-
ki mrocznego thrillera i misterną rekon-
strukcję XVIII-wiecznych realiów, prze-
bojem zdobył ekrany w całej Europie. Ta 
wystawna superprodukcja zawiera jedną 
z najodważniejszych scen w historii kina 
– zbiorową orgię tłumów odurzonych ty-
tułowym pachnidłem – zapachem, stwo-
rzonym przez głównego bohatera.

Pewnie nie wiesz...
Patrick Süskind napisał powieść „Pach-

nidło” w 1985 roku. Książka przez dziewięć 
lat znajdowała się w ścisłej czołówce bestsel-
lerów i została przetłumaczona na 45 języ-
ków. Dotychczas na całym świecie sprzedało 
się jej ponad 16 milionów egzemplarzy.

Patrick Süskind przez 16 lat namawia-
ny był przez niemieckiego producent, Bernd-
ta Eichingera, do sprzedaż praw autorskich. 
Zgodził się za 10 milionów euro. 

Do roli głównej, Grenouille, początkowo 
był brany pod uwagę Johnny Depp i Orlando 
Bloom. Rolę odrzucił Leonardo DiCaprio.

W Rosji w pierwszy weekend wyświetla-
nia „Pachnidło” zarobiło ponad 3 miliony 
dolarów. To lepszy wynik niż uzyskał sensa-
cyjny „Kod Leonarda da Vinci”. 

Sceny z Targu Rybnego kręcono w Dziel-
nicy Gotyckiej w Barcelonie. Zużyto dwie 
i pół tony ryb i tonę mięsa. „Zapach” było 
czuć w promieniu 10 kilometrów. 

Odwiedzono osiem krajów w Europie, 
szukając miejsca, które mogłoby zagrać 
XVIII-wieczny Paryż. Najlepsza była Bar-
celona.  

Według oficjalnej strony internetowej w fil-
mie jest 67 ról mówionych, gra 5200 statystów, 
w 102 miejscach kręcono zdjęcia. W ostatniej 
scenie orgii bierze udział 750 osób. Przy pro-
dukcji filmu pracowało 520 techników.

W Bukareszcie uszyto 1400 kostiumów, 
które było postarzane i brudzone. Akto-
rzy nosili je nieprzerwanie przez kilka dni 
(nawet w nich spali), by wyglądały tak, jak 
w tamtych czasach. 

 

Pachnidło: Historia mordercy
Stopklatka niedziela 20.00

Pachnidło: Historia mordercy

Eliksir miłości

Chłopaki też płaczą
TVN7 piątek 20.30

Komedia romantyczna. Peter za radą brata, Briana, 

wyjeżdża na wakacje na Hawaje. Ma nadzieję wyleczyć 

złamane serce. Niestety, okazuje się, że w tym samym 

hotelu zamieszkała jego była dziewczyna z nowym 

chłopakiem.

Max Payne
Polsat sobota 23.00

Sensacyjny. Max Payne, detektyw z nowojorskiego 

wydziału spraw uznanych za nierozwiązywalne, przed 

trzema laty stracił żonę i córeczkę. Prowadzi prywatne 

śledztwo, by rozwikłać tajemnicę ich śmierci. 

Spacer w chmurach
Stopklatka sobota 13.10, niedziela 16.00

Melodramat. Paul po zakończeniu wojny rozpoczyna 

podróż do żony. Podejmuje pracę jako sprzedawca 

czekolady. Podczas podróży poznaje Victorię. Postanawia 

pomóc porzuconej w ciąży kobiecie, udając przed rodziną 

jej męża.

Cudzoziemiec
Super Polsat sobota 20.00

Sensacyjny. Jonathan Cold (Steven Seagal) po odejściu 

z CIA został człowiekiem do zadań specjalnych. Przyjaciel, 

Alexander, prosi go o przysługę – dostarczenie paczki 

adresatowi mieszkającemu na niemieckiej prowincji.

Terminator II: dzień sądu
TVN7 niedziela 22.40

SF. Wojownik z przyszłości, robot w ludzkiej postaci, ma 

za zadanie uchronić od śmierci Sarę i jej 10-letniego 

syna. Zgodnie z wiedzą wojowniczego cyborga chłopak 

poprowadzi ludzi do walki przeciw maszynom i okaże się 

wybawcą Ziemi. Cztery Oscary.

wybierz  
coś  

dla siebie

Choć goni nas czas

Podróż 
marzeń

Dwie wielkie gwiazdy w pogodnej opowieści 
o spełnianiu marzeń i smakowaniu życia, smakowa-
niu do ostatniej chwili. Znakomite aktorstwo i wiel-
kie wzruszenia.

Dzieli ich wszystko. Edward Cole ( Jack Nichol-
son) jest białym bogaczem, który zbił fortunę na 
swojej korporacji, zaś Carter Chambers (Morgan 
Freeman) skromnym, czarnoskórym mechanikiem 
samochodowym. Jednak jest coś, co ich połączy – 
choroba. Diagnoza jest miażdżąca – każdemu został 
zaledwie rok życia. Wkrótce okaże się też, że tych po-
dobieństw jest więcej. Najważniejsze z nich to pra-
gnienie spędzenia ostatnich dni życia na spełnieniu 
swoich najskrytszych marzeń. Panowie tworzą więc 
ich listę i wbrew zaleceniom lekarzy i zdrowemu roz-
sądkowi, tych dwóch właściwie obcych sobie męż-
czyzn, wypisuje się ze szpitala i rusza razem w pełną 

przygód podróż życia. Każdy jej etap to kolejny zre-
alizowany punkt na liście marzeń do spełnienia. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 175 milionów do-

larów, kosztował 45 milionów.
Jack Nicholson i Morgan Freeman zgolili włosy na 

potrzeby filmu.
Justin Zackham napisał cały scenariusz w zaledwie 

dwa tygodnie.
Niezależnie od siebie, reżyser Rob Reiner i aktor 

Morgan Freeman uważali, że najbardziej odpowiednią 
osobą do roli Edwarda Cole'a będzie Jack Nicholson.

Justin Zackham pisał rolę Cartera z myślą o tym, że 
w filmie zagra go Morgan Freeman.

Syn Morgana Freemana – Alfonso zagrał w filmie 
rolę syna Cartera.

Kopi Luwak to najdroższa kawa na świecie (1kg 
kosztuje ok. 3000 zł). Jej ziarna pozyskiwane są 
z odchodów zwierza zwanego cywetą. Jego układ trawi 
skórkę oraz miąższ owocu kawowca, ale wydala na-
siono czyli ziarno kawy. Dzięki kwasom żołądkowym, 
kawa ta ma być pozbawiona goryczy oraz kwaskowato-
ści i mieć słodki, czekoladowo – karmelowy smak.

Choć goni nas czas
TVN7 piątek 22.55

Miłość i inne komplikacje

Gdzie leży wina
W roli głównej piękna Natalie Portman. Zagra-

ła Emilię Greenleaf, młodą, atrakcyjną i ambitną 
panią prawnik, która nawiązuje romans z żonatym 
mężczyzną. Doprowadza do rozwodu i bierze z nim 
ślub, jednak wskutek tragicznych wydarzeń ich zwią-
zek się rozpada. Emilia i Jack Woolf rozstają się po 
śmierci ich córki Isabel, która żyła zaledwie trzy dni. 
Emilia bardzo przeżywa stratę dziecka i zadręcza się 
myślami, że to kara za jej postępowanie. Ból jest tym 
większy, bo okazuje się, że już nigdy nie będzie mo-
gła mieć dzieci. 

Tymczasem była żona Jacka, Carolyn (Lisa 
Kudrow), która obwinia Emilii za swoje krzywdy, 
wyjawia, że zapragnęła mieć drugie dziecko i jest 
w ciąży. To dla Emilii kolejny cios, uznaje bowiem, że 
Carolyn w ten sposób mści się na niej. Nie ułatwia jej 
życia także William, nastoletni syn Jacka i Carolyn, 
który ciągle nawiązuje w rozmowie do jej zmarłej 
córki. Próby przekonania go do siebie nie dają rezul-
tatów. 

Załamana i dręczona wyrzutami sumienia Emilia 
zdobywa się na odwagę i postanawia porozmawiać 
z Jackiem o prawdziwych okolicznościach śmierci 
Isabel. Wkrótce kontaktuje się z nią Carolyn. Okazu-
je się, że złe myśli nie opuszczają także jej. Oczekując 
narodzin drugiego syna, nie chce czuć się winna nie-
szczęść Emilii. 

Miłość i inne komplikacje
TVP2 niedziela 21.55
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Kto ma władzę nad zapachami, 

ten ma władzę nad sercami ludzi. 
Obdarzony genialnym węchem Jean-

-Baptiste Grenouille pragnie stworzyć naj-
piękniejsze pachnidło na świecie. To nie 
tylko morderca, ale także geniusz. Film do 
ostatniej sceny trzyma w napięciu, a dzie-
ło wieńczy zaskakujący koniec. 

Paryż XVIII wiek. Znany głównie 
z pięknych strojów i pałaców, przepychu, 
miał też przykrą stronę – wszechobecny 
brud i smród. Był na wsi, na targu, w mie-
ście, w pałacu. Biedak śmierdział tak samo 
jak szlachcic. 

W takich warunkach, na zwykłym tar-
gu rybnym, urodził się Jean Baptiste Gre-
nouille (Ben Whishaw). Jean miał trudne 
dzieciństwo, wychowywał się w sierociń-
cu, skąd został sprzedany do pracy w gar-
barni skór gdzie pracował po 15-16 go-
dzin dziennie. Nie był on jednak zwykłym 
człowiekiem, posiadał doskonały zmysł 
węchu. Potrafił rozpoznać każdy zapach 
nawet z dużej odległości. Dla niego każda 
rzecz, zarówno martwa, jak i żywa, miała 
swój zapach. Róża, skała, drewno, jabłko. 
Dzięki nim poznawał świat. Wzbudzało 
to niechęć i strach ze strony innych ludzi. 
Jemu to nie przeszkadzało. Dla niego li-
czył się tylko świat zapachów. Co ciekawe, 
sam nie wydzielał żadnej woni. 

Gdy Jean Baptiste Grenouille dorasta 
punktem zwrotnym w jego życiu okaże 
się znajomość z zapomnianym paryskim 
twórcą perfum. Giuseppe Baldini (Dustin 
Hoffman) widzi w młodzieńcu ogromny 
dar, pragnie go wykorzystać, aby odbu-
dować swoją wysoką niegdyś pozycję na 
rynku. Dzięki wybitnie utalentowanemu 
uczniowi znów wraca do łask paryskiej 
śmietanki i wybrednego królewskiego 
dworu. Baldini nie tylko uczy Grenouil-
le'a jak skutecznie wyodrębnić zapach 
z konkretnych składników, ale również 
opowiada mu o legendzie, zgodnie z któ-
rą istnieje trzynasta i teoretycznie nie-
możliwa do uchwycenia nuta zapachowa, 
będąca prawdziwą królową wszystkich 
zapachów. Baptiste doskonalił się w rze-
miośle, by prześcignąć swego chlebodaw-
cę i samemu stać się sławną postacią. Opę-
tany ideą stworzenia zapachu idealnego, 
w pewnym momencie poznaje woń mło-
dego kobiecego ciała.

Spotyka na pozór zwykłą dziewczynę 
(Karoline Herfurth) sprzedającą śliwki, 
której zapach zafascynował go. Bohate-
ra nie pociąga jej fizyczna atrakcyjność, 
pożąda jedynie jej unikalnego zapachu, 
czego daje upust rozbierając dziewczynę 
i w dosłownie niepohamowany sposób, 
łapczywie, garściami, obsesyjnie „spija-
jąc” z niej zapachową słodycz. Odtąd jej 
wspomnienie będzie go prześladować do 
końca życia, stając się początkiem dążenia 
bohatera do wyodrębnienia i zachowania 
tego arcyzapachu. Niestety prowadzi to 
do śmierci dziewczyny. Cudowny zapach 
znika. Od tamtego czasu Jean Baptiste 
robi wszystko, by uzyskać zapach tak samo 
idealny. Staje się to jego obsesją. Śmierć 
idzie za nim krok w krok. A on w ogóle nie 

zwraca na nią uwagi, pochłonięty tworze-
niem perfum idealnych.

Wyjątkowy dar posiadania nieprzecięt-
nego, absolutnego zmysłu zapachu daje 
głównemu bohaterowi nieograniczone 
wprost możliwości panowania nad emocja-
mi innych, co potrafi umiejętnie wykorzy-
stać. Jak się bowiem okazuje, zapach może 
człowieka całkowicie zniewolić, omamić, 
obnażyć, obezwładnić i rozbroić, a nawet 
doprowadzić do utraty zmysłów, sprawia-
jąc, że staje się totalnie uległy i poddany.

Dzięki sprawnej reżyserii widz niemal 
wyczuwa wszystkie zapachy, przedstawia-
ne za pomocą obrazów. Ich moc i zmysło-
wość podkreślają wysmakowane ujęcia. 
Reżyser zastąpił zapachy obrazami, ale od-
dał aromaty także za pomocą nastrojowej 
muzyki, intensywnych barw, skojarzeń, 
które dany zapach potrafią natychmiast 
przywołać. Dzięki temu osiągnął rzecz 
niesłychaną przy tak olbrzymim widowi-
sku – uczynił z „Pachnidła” widowisko 
zmysłowe i niezwykle intymne.

Ben Whishaw idealnie zagrał Jana 
Baptystę. Była to rola wymagająca nie-
zwykle ekspresyjnej gry całym ciałem 
i Anglik poradził sobie z tym perfekcyj-
nie. Cudownym cackiem jest epizodyczna 
rola Dustina Hoffmana. Trudno też zapo-

mnieć Karoline Herfurth, choć na ekranie 
pojawia się zaledwie na chwilę. 

Dramat, który powstał na kanwie opu-
blikowanej w 1985 r. bestsellerowej po-
wieści Patricka Süskinda, wyreżyserował 
niemiecki twórca filmowy Tom Tykwer, 
znany także w Polsce z filmu sensacyjnego 
„Biegnij Lola, biegnij!”. 

Film, który z powodzeniem łączy wąt-
ki mrocznego thrillera i misterną rekon-
strukcję XVIII-wiecznych realiów, prze-
bojem zdobył ekrany w całej Europie. Ta 
wystawna superprodukcja zawiera jedną 
z najodważniejszych scen w historii kina 
– zbiorową orgię tłumów odurzonych ty-
tułowym pachnidłem – zapachem, stwo-
rzonym przez głównego bohatera.

Pewnie nie wiesz...
Patrick Süskind napisał powieść „Pach-

nidło” w 1985 roku. Książka przez dziewięć 
lat znajdowała się w ścisłej czołówce bestsel-
lerów i została przetłumaczona na 45 języ-
ków. Dotychczas na całym świecie sprzedało 
się jej ponad 16 milionów egzemplarzy.

Patrick Süskind przez 16 lat namawia-
ny był przez niemieckiego producent, Bernd-
ta Eichingera, do sprzedaż praw autorskich. 
Zgodził się za 10 milionów euro. 

Do roli głównej, Grenouille, początkowo 
był brany pod uwagę Johnny Depp i Orlando 
Bloom. Rolę odrzucił Leonardo DiCaprio.

W Rosji w pierwszy weekend wyświetla-
nia „Pachnidło” zarobiło ponad 3 miliony 
dolarów. To lepszy wynik niż uzyskał sensa-
cyjny „Kod Leonarda da Vinci”. 

Sceny z Targu Rybnego kręcono w Dziel-
nicy Gotyckiej w Barcelonie. Zużyto dwie 
i pół tony ryb i tonę mięsa. „Zapach” było 
czuć w promieniu 10 kilometrów. 

Odwiedzono osiem krajów w Europie, 
szukając miejsca, które mogłoby zagrać 
XVIII-wieczny Paryż. Najlepsza była Bar-
celona.  

Według oficjalnej strony internetowej w fil-
mie jest 67 ról mówionych, gra 5200 statystów, 
w 102 miejscach kręcono zdjęcia. W ostatniej 
scenie orgii bierze udział 750 osób. Przy pro-
dukcji filmu pracowało 520 techników.

W Bukareszcie uszyto 1400 kostiumów, 
które było postarzane i brudzone. Akto-
rzy nosili je nieprzerwanie przez kilka dni 
(nawet w nich spali), by wyglądały tak, jak 
w tamtych czasach. 

 

Pachnidło: Historia mordercy
Stopklatka niedziela 20.00

Pachnidło: Historia mordercy

Eliksir miłości

Chłopaki też płaczą
TVN7 piątek 20.30

Komedia romantyczna. Peter za radą brata, Briana, 

wyjeżdża na wakacje na Hawaje. Ma nadzieję wyleczyć 

złamane serce. Niestety, okazuje się, że w tym samym 

hotelu zamieszkała jego była dziewczyna z nowym 

chłopakiem.

Max Payne
Polsat sobota 23.00

Sensacyjny. Max Payne, detektyw z nowojorskiego 

wydziału spraw uznanych za nierozwiązywalne, przed 

trzema laty stracił żonę i córeczkę. Prowadzi prywatne 

śledztwo, by rozwikłać tajemnicę ich śmierci. 

Spacer w chmurach
Stopklatka sobota 13.10, niedziela 16.00

Melodramat. Paul po zakończeniu wojny rozpoczyna 

podróż do żony. Podejmuje pracę jako sprzedawca 

czekolady. Podczas podróży poznaje Victorię. Postanawia 

pomóc porzuconej w ciąży kobiecie, udając przed rodziną 

jej męża.

Cudzoziemiec
Super Polsat sobota 20.00

Sensacyjny. Jonathan Cold (Steven Seagal) po odejściu 

z CIA został człowiekiem do zadań specjalnych. Przyjaciel, 

Alexander, prosi go o przysługę – dostarczenie paczki 

adresatowi mieszkającemu na niemieckiej prowincji.

Terminator II: dzień sądu
TVN7 niedziela 22.40

SF. Wojownik z przyszłości, robot w ludzkiej postaci, ma 

za zadanie uchronić od śmierci Sarę i jej 10-letniego 

syna. Zgodnie z wiedzą wojowniczego cyborga chłopak 

poprowadzi ludzi do walki przeciw maszynom i okaże się 

wybawcą Ziemi. Cztery Oscary.

wybierz  
coś  

dla siebie

Choć goni nas czas

Podróż 
marzeń

Dwie wielkie gwiazdy w pogodnej opowieści 
o spełnianiu marzeń i smakowaniu życia, smakowa-
niu do ostatniej chwili. Znakomite aktorstwo i wiel-
kie wzruszenia.

Dzieli ich wszystko. Edward Cole ( Jack Nichol-
son) jest białym bogaczem, który zbił fortunę na 
swojej korporacji, zaś Carter Chambers (Morgan 
Freeman) skromnym, czarnoskórym mechanikiem 
samochodowym. Jednak jest coś, co ich połączy – 
choroba. Diagnoza jest miażdżąca – każdemu został 
zaledwie rok życia. Wkrótce okaże się też, że tych po-
dobieństw jest więcej. Najważniejsze z nich to pra-
gnienie spędzenia ostatnich dni życia na spełnieniu 
swoich najskrytszych marzeń. Panowie tworzą więc 
ich listę i wbrew zaleceniom lekarzy i zdrowemu roz-
sądkowi, tych dwóch właściwie obcych sobie męż-
czyzn, wypisuje się ze szpitala i rusza razem w pełną 

przygód podróż życia. Każdy jej etap to kolejny zre-
alizowany punkt na liście marzeń do spełnienia. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 175 milionów do-

larów, kosztował 45 milionów.
Jack Nicholson i Morgan Freeman zgolili włosy na 

potrzeby filmu.
Justin Zackham napisał cały scenariusz w zaledwie 

dwa tygodnie.
Niezależnie od siebie, reżyser Rob Reiner i aktor 

Morgan Freeman uważali, że najbardziej odpowiednią 
osobą do roli Edwarda Cole'a będzie Jack Nicholson.

Justin Zackham pisał rolę Cartera z myślą o tym, że 
w filmie zagra go Morgan Freeman.

Syn Morgana Freemana – Alfonso zagrał w filmie 
rolę syna Cartera.

Kopi Luwak to najdroższa kawa na świecie (1kg 
kosztuje ok. 3000 zł). Jej ziarna pozyskiwane są 
z odchodów zwierza zwanego cywetą. Jego układ trawi 
skórkę oraz miąższ owocu kawowca, ale wydala na-
siono czyli ziarno kawy. Dzięki kwasom żołądkowym, 
kawa ta ma być pozbawiona goryczy oraz kwaskowato-
ści i mieć słodki, czekoladowo – karmelowy smak.

Choć goni nas czas
TVN7 piątek 22.55

Miłość i inne komplikacje

Gdzie leży wina
W roli głównej piękna Natalie Portman. Zagra-

ła Emilię Greenleaf, młodą, atrakcyjną i ambitną 
panią prawnik, która nawiązuje romans z żonatym 
mężczyzną. Doprowadza do rozwodu i bierze z nim 
ślub, jednak wskutek tragicznych wydarzeń ich zwią-
zek się rozpada. Emilia i Jack Woolf rozstają się po 
śmierci ich córki Isabel, która żyła zaledwie trzy dni. 
Emilia bardzo przeżywa stratę dziecka i zadręcza się 
myślami, że to kara za jej postępowanie. Ból jest tym 
większy, bo okazuje się, że już nigdy nie będzie mo-
gła mieć dzieci. 

Tymczasem była żona Jacka, Carolyn (Lisa 
Kudrow), która obwinia Emilii za swoje krzywdy, 
wyjawia, że zapragnęła mieć drugie dziecko i jest 
w ciąży. To dla Emilii kolejny cios, uznaje bowiem, że 
Carolyn w ten sposób mści się na niej. Nie ułatwia jej 
życia także William, nastoletni syn Jacka i Carolyn, 
który ciągle nawiązuje w rozmowie do jej zmarłej 
córki. Próby przekonania go do siebie nie dają rezul-
tatów. 

Załamana i dręczona wyrzutami sumienia Emilia 
zdobywa się na odwagę i postanawia porozmawiać 
z Jackiem o prawdziwych okolicznościach śmierci 
Isabel. Wkrótce kontaktuje się z nią Carolyn. Okazu-
je się, że złe myśli nie opuszczają także jej. Oczekując 
narodzin drugiego syna, nie chce czuć się winna nie-
szczęść Emilii. 

Miłość i inne komplikacje
TVP2 niedziela 21.55
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W czasie napadu na skarbiec federalny pomiędzy wła-
mywaczami dochodzi do kłótni. Jaster ucieka ze złotem, 
a Bristol zabija policjantów i rusza w pościg za kolegą. Choć 
Jasterowi udaję się ukryć złoto, zostaje schwytany. Trafia do 
więzienia. Policja nie może trafić na żadną informację, któ-
ra umożliwiłaby wytropienie kryjówki Bristola i odzyskanie 
skradzionego złota. Akurat wtedy, gdy śledztwo staje w miej-
scu, do więzienia trafia za kradzież krewetek, Alvin Sanders 
( Jamie Foxx). Przez przypadek dostaje się do tej samej celi, 
w której siedzi Jaster. 

Włamywacz ma nagły atak serca, umierając przekazuje 
Alvinowi wiadomość dla swojej żony. Inspektor Clenteen 
podejrzewa, że przed śmiercią wyjawił towarzyszowi z celi, 

gdzie ukrywa się Bristol. Na własną odpowiedzialność 
Clenteen organizuje przedwczesne zwolnienie Alvina. 

Ten, uradowany, wychodzi na wolność z silnym po-
stanowieniem, że już nigdy nie wejdzie na drogę 

przestępstwa. Chce zacząć żyć jak porządny oby-
watel i wreszcie ożenić się z ukochaną. Nawet 

nie podejrzewa, że tuż przed wyjściem 
z więzienia policja wszczepiła mu 

mikroprocesor, dzięki które-
mu może śledzić każdy jego 

krok. Alvin zupełnie nie 
zdaje sobie sprawy, że 
dopiero teraz popadł 
w tarapaty, o jakich na-
wet mu się nie śniło. 

Przynęta
      Metro sobota 20.00 Przynęta

Gdzie jest złoto?
Piekielna walka

Zemsta
Samotny sprawiedliwy przeciw ar-

mii zbirów broniących bezprawia. Jego 
motywacją jest zemsta, a bronią pod-
stęp. Sensacja z akcentem... humory-
stycznym.

Były żołnierz, Eddie Lomax ( Jean 
Claude Van Damme) nigdzie długo nie 
zagrzewa miejsca, podróżuje na moto-
rze po całym kraju. Eddie miał do nie-
dawna jednego serdecznego przyjacie-
la, Johnny'ego (Danny Trejo). Niestety 
Johnny popełnił samobójstwo. Po jego 
śmierci Eddie dochodzi do wniosku, że 
życie nie ma już dla niego sensu i sam 
zaczyna szukać śmierci. Pewnego dnia 
powraca do miasta, w którym mieszkał 
jego przyjaciel. Tu zostaje napadnięty 
przez bandę opryszków, którzy biją go 
do nieprzytomności i kradną mu motor. 
Gdy odzyskuje siły, postanawia zemścić 
się. Systematycznie, dzięki pomocy kil-
ku nowych znajomych, wymierza spra-

wiedliwość tym, którzy odważyli się 
wejść mu w drogę.

Van Damme bawi się swoją rolą, oko 
przymyka również reżyser. Westernowy 
klimat unosi się nad tą produkcją i ni-
czego nie można traktować tu do koń-
ca poważnie. Ani majaczeń Indianina, 
ani seksownych dziewcząt w barze, ani 
przesiadującego w knajpce Chińczyka.

Pewnie nie wiesz...
Film wyreżyserował John G. Avildsen, 

reżyser „Rocky” (1976) i „Karate Kid” 
(1984). Z powodu zbyt dużej ingerencji 
w jego pracę poprosił o usunięcie swojego 
nazwiska z filmu. Pojawia się tylko w na-
pisach końcowych, ale na plakacie, opa-
kowaniu DVD i napisach początkowych 
do filmu figuruje jako „Danny Mulroon”.

Pod koniec filmu kierowca autobusu 
zaprasza kelnerkę do obejrzenia z nim 
japońskiego filmu „Straż przyboczna” 
(1961). Ten film jest jego remakiem 
(nową wersją).

Piekielna walka
TV Puls sobota 20.00

Podziemny krąg

Na pięści
Opowieść o Jac-

ku (Edward Norton), 
wypalonym i znużo-
nym swoim życiem 
trzydziestokilkuletnim 
japiszonie, który za-
czyna się zastanawiać, 
co ma zrobić dalej. Na 
razie, w ramach walki 
z nudą, chodzi na spo-
tkania różnych grup 
terapeutycznych. Tam 
poznaje Marlę (Helena 
Bonham Carter), atrak-
cyjną dziewczynę, dla 
której to również do-
skonałe źródło rozryw-
ki. A niedługo później – Tylera (Brad 
Pitt) sprzedawcę mydła o dość pokręt-
nej filozofii życia. Facet jest zupełnym 
przeciwieństwem Jacka i wyraźnie mu 
imponuje: żyje z dnia na dzień, robi co 
chce, mieszka gdzie chce, ma proste i ja-
sne zasady, a wszelkie konflikty rozwią-
zuje za pomocą bójki na pięści. Kiedy 
mieszkanie Jacka zostaje kompletnie 
zniszczone w wyniku tajemniczego 
wybuchu, Tyler oferuje mu gościnę. 
Spotykają się w barze, piją na umór 
i wszczynają bójkę na gołe pięści, która 
nieoczekiwanie przynosi im ogromną 
satysfakcję. Wkrótce cotygodniowe 
walki stają się celem ich życia i przy-
ciągają coraz to nowych zwolenników. 
Wkrótce też zakładają „Podziemny 
krąg” – klub dla znajomych, w którym 

się spotykają, by walcząc, rozładować 
frustracje. Krąg rośnie coraz bardziej, 
zmieniając się wkrótce w anarchistycz-
no-militarną organizację, która zaczyna 
zagrażać bezpieczeństwu państwa.

Pewnie nie wiesz...
Przygotowując się do roli, Edward 

Norton schudł 9 kilogramów.
Edward Norton i Brad Pitt brali lek-

cje boksu, taekwondo i grapplingu (walka 
na chwyty, zabronione są w niej uderze-
nia) oraz oglądali walki UFC (mieszane 
sztuki walki w ośmiokątnym ringu oto-
czonym siatką).

Norton i Pitt uczyli się, jak robi się 
mydło. 

Do nakręcenia filmu zużyto 3 razy 
więcej taśmy niż zwykle do takiego filmu. 

Helena Bonham Carter nosiła buty 
na koturnach, by zniwelować różnicę 
wzrostu między nią, a Pittem i Nortonem.

Podziemny krąg
TVP2 piątek 23.45



Pożegnaliśmy Stary Rok, 
przywitaliśmy Nowy 2021 
z nadzieją, że będzie lepszy. 
Tegorocznego Sylwestra 
w większości przypadków  
spędzaliśmy w domu. Jeśli 
bawiliśmy się, to na tak zwanych 
domówkach, w bardzo małym 
gronie, z wiadomych względów. 

Nie było corocznego Balu 
Sylwestrowego Seniorów. Dlate-
go warto wspomnieć o  tym, jak 
bawili się seniorzy w ubiegłych 
latach. Niech te wspomnienia 
wywołają uśmiech na twarzach 
i nadzieję, że Sylwester 2021 bę-
dzie taki jak dotychczasowe.

Tak było 

Dużo wcześniej trwały przy-
gotowania do balu. Wszyscy byli 
zgodni co do tego, że chcemy, 
aby była to impreza wyjątkowa 
i na miarę kieszeni seniora. Gdy 
już przedyskutowano wszelkie za 
i przeciw zaczęły się przygotowa-
nia pełną parą. Seniorzy określali 
się w czym mogą pomóc. A pracy 
było dużo, bo chętnych do udzia-
łu w zabawie  było ponad 100 
osób. Trzeba było pomyśleć o od-
powiednim menu, zrobić zaku-
py, zadbać o wystrój sali, nakry-
ciu stołów, stworzyć wyjątkowy 
klimat dobrej zabawy. Jest wielu 
seniorów, na których można za-
wsze polegać w razie potrzeby, 
żeby coś zorganizować na rzecz 
naszego środowiska. Nie czeka-
ją, że ktoś coś za nich zrobi, tylko 
sami zgłaszają się do pomocy. Jest 
bardzo dobra, sympatyczna rela-
cja między pracownikami klubu, 
a seniorami. Ponieważ imprez, 
zabaw klubowych, Sylwestrów, 
Balów Karnawałowych było or-
ganizowanych wiele, prace przy-
gotowawcze są z każdym rokiem 
sprawniejsze, bo doświadczeń 
jest więcej. Zabawa  sylwestrowa 
przebiegała w szampańskim na-
stroju do białego rana. Panie we 
wspaniałaych kreacjach, zaś Pa-
nowie niezwykle eleganccy. 

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

n r  1 0
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Dokończenie na str. 13

Drodzy Seniorzy  
Ziemi Łomżyńskiej,  

Drodzy Srebrni!
Doskonale wiemy i rozu-

miemy, jak trudny był dla Was 
rok 2020. Wypełnił go lęk, izo-
lacja i poczucie niezmierzo-
nej samotności. Kompletnie 
zachwiał poczucie stabilności 
Waszego świata. Ale przyniósł 
nam wszystkim także wiele 
dobrego. Pozwolił stworzyć 
platformę do  wymiany myśli 
i poglądów – Gazetę Seniora 
,,Srebrni”. Kilka miesięcy cięż-
kiej pracy zaowocowało wy-
jątkowym periodykiem, w któ-
rym wreszcie seniorzy Ziemi 
Łomżyńskiej dotykając tema-
tów ważkich, tych które smucą, 
radują czy skłaniają do refleksji 
znaleźli swoje miejsce.

Nowy rok rozpoczynamy 
z nową energią, pełni nadziei 
w obfitość tematów. Wierzymy, 
że nasze wspólne spotkania po-
przez słowa, które zostawiamy 
w Srebrnych są dla Was miłym 
akcentem w zwykłej codzien-
ności. Udowadniają, jak ważni 
i potrzebni jesteście. Dla siebie 
nawzajem, dla swoich bliskich, 
a zwłaszcza dla pokolenia, któ-
re dopiero uczy się rozumieć 
świat i jego złożoność. 

Chcemy, by ,,Srebrni” w jak 
największej mierze należeli do 
nas. Dlatego szczerze i gorą-
co zachęcamy do dzielenia się 
własną twórczością, do dysku-
sji na zasygnalizowane w cza-
sopiśmie tematy czy informo-
wania o zagadnieniach, które 
Waszym zdaniem powinny 
być poruszane na jego łamach. 
Z otwartymi umysłami i serca-
mi przyjmiemy każdego am-
basadora złotego wieku, który 
zechce dołączyć do naszej re-
dakcji. Formę kontaktu pozo-
stawiamy wedle Waszego uzna-
nia. Za każdy osobisty kontakt 
będziemy niezwykle wdzięcz-
ni, ale do Waszej dyspozycji 
pozostawiamy także skrzynkę 
mailową: srebrni@onet.pl, jak 
również adres redkacji: Sta-
ry Rynek 13, 18-400, na które 
nadsyłać można teksty. 

MARLENA SIOK 
wraz z redakcją Gazety Seniora „Srebrni”

Rozważania  
o łomżyńskich seniorach

Sylwester 2019/2020
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W drugiej połowie grudnia 2020 
roku miały miejsce dwa ważne dla 
rad seniorów wydarzenia. Obydwa 
odbyły się online i wzięli w nich 
udział przedstawiciele Łomżyńskiej 
Rady Seniorów.

Pierwsze z nich to Ogól-
nopolski Kongres Rad Senio-
rów zorganizowany w Krakowie 
przez Ogólnopolskie Porozumie-
nie o Współpracy Rad Seniorów 
i Ogólnopolskie Porozumienie 
Rad Seniorów, które zorganizo-
wane zostało w dniach 17 - 18 
grudnia. Myślą przewodnią Kon-
gresu był „Rozwój Rad Seniorów 
w Polsce szansą na partycypację 
osób starszych w życiu publicz-
nym. Życie seniorów w czasie 
pandemii”. W kongresie wzięli 
udział, jako prelegenci i eksper-
ci, przedstawiciele Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, małopolskich sa-
morządów i rad seniorów zrze-
szonych w Ogólnopolskim Po-
rozumieniu o Współpracy Rad 
Seniorów oraz Redaktor Naczel-
ny Głosu Seniora. 

W pierwszym dniu obrad 
skoncentrowano się na temacie 
„Rozwój Rad Seniorów w Pol-
sce szansą na partycypację osób 
starszych w życiu publicznym”. 
Wystąpienia gości dotyczy-
ły partycypacji osób starszych 
w życiu publicznym w Europie 
i na świecie, a także planowa-
nia strategicznego w rozwoju 
Ogólnopolskiego Porozumie-
nia o Współpracy Rad Senio-
rów oraz rad seniorów w Polsce 

w kontekście założeń do strate-
gii działania Porozumienia oraz 
rad seniorów. Przedstawiony też 
został program „Gmina przy-
jazna seniorom” propagujący 
wdrażanie w samorządach poli-
tyk senioralnych.

Drugi dzień poświęcony był 
życiu seniorów w czasie pande-
mii. Prelegenci przedstawili fak-
ty i mity o Covid-19, mówili jak 
nie dać się zarazić, jak sobie ra-
dzić z poczuciem zagrożenia 
i niepewności. Podkreślono tak-
że rolę rad seniorów i środowisk 
prosenioralnych we wsparciu lu-
dzi starszych w czasie zagrożenia 
epidemicznego, a także przedsta-
wiono sposoby aktywizowania 
osób starszych w czasie pande-
mii.

Kongres zdominował temat 
„Strategii Rozwoju i Działania 
Ogólnopolskiego Porozumienia 
o Współpracy Rad Seniorów oraz 
Rad Seniorów w Polsce”. 

W trakcie dyskusji i warsz-
tatów omówiono założenia do 
strategii, planowane zadania do 

realizacji, sposoby ich realizacji 
oraz planowane efekty. Założenia 
przyjęto na podstawie diagnozy 
potencjału i doświadczenia 10 
rad seniorów z województw lu-
buskiego i zachodniopomorskie-
go. Przyjęto pokongresowe zało-
żenia do strategii w obszarach:

misji – reprezentowanie inte-
resów środowisk osób starszych,

wizji – aktywne uczestnicze-
nie rad seniorów w budowaniu 
programu polityki senioralnej od 
szczebla lokalnego do szczebla 
centralnego,

wartości – partycypacja 
i współprzywództwo seniorów,

działań programowych – 
zwiększanie liczby Rad Senio-
rów, w tym w Ogólnopolskim 
Porozumieniu o Współpracy 
Rad Seniorów oraz ustanowienie 
skutecznego przedstawicielstwa 
w pracach Parlamentu, Rządu 
i samorządu wszystkich szczebli.

Drugie wydarzenie to Forum 
Podlaskich Rad Seniorów zorga-
nizowane w Białymstoku przez 
Stowarzyszenie Szukamy Pol-
ski na podsumowanie projektu 
Ośrodek Wspierania Podlaskich 
Rad Seniorów, które odbyło się 
18 grudnia 2020 roku pod ha-
słem „Tworzymy standardy ja-
kości pracy i przejrzystości dzia-
łania”.

Ośrodek Wspierania Pod-
laskich Rad Seniorów powstał 
w 2020 roku dzięki środkom 
z Programu ASOS, a jego zada-
niem jest wspieranie rad senio-
rów działających w wojewódz-
twie podlaskim. Obecnie jest 
ich 16. Każda z rad ma inne po-
trzeby wynikające ze specyfiki 
środowiska, w którym funkcjo-
nuje, ma często różne prioryte-

ty, ale wszystkie mają charakter 
doradczy, konsultacyjny i inicja-
tywny. 

Dzięki udziałowi w projekcie 
rady miały możliwość uczestni-
czenia w szkoleniach, skorzystały 
z doradztwa, otrzymały vouche-
ry na rozwój i promocję, a także 
szansę na wymianę doświadczeń, 
podzielenie się dobrymi prak-
tykami i integrację. W ramach 
projektu zrealizowano m.in. 10 
wizytówek filmowych rad senio-
rów, filmową relację z przebie-
gu projektu, I Podlaski Kongres 
Rad Seniorów w Supraślu, wyda-
no gazetę "Senior Podlaski" oraz 
przygotowano „Poradnik dla rad 
seniorów województwa podla-
skiego. Pytania i odpowiedzi.” 
Znajdują się w nim m.in. składy 
osobowe poszczególnych rad, 
kontakty mailowe, informacje 
o działalności, a także wskazówki 
dotyczące m.in. sposobów na po-
zyskanie funduszy.

Łomżyńska Rada Seniorów 
uczestniczyła aktywnie w pro-
jekcie i dzięki uzyskanemu vo-
ucherowi przygotowała materia-
ły związane z wizualizacją Rady: 

rollup, koszulki, wizytówki, no-
tatniki i torby.

Ważnym tematem podjętym 
na Forum były standardy powo-
ływania i funkcjonowania rad 
w naszym województwie. Naj-
bliższy czas członkowie pod-
laskich rad seniorów poświęcą 
właśnie temu tematowi. Pomoc 
oferuje Ośrodek Wspierania 
Podlaskich Rad Seniorów oraz 
ekspert w standaryzacji rad se-
niorów – Łukasz Cieśliński Wi-
ceprezes Zarządu Pracowni Po-
zarządowej z Koszalina.

Podczas Forum Marszałek 
Województwa Podlaskiego Artur 
Kosicki, jako osoba zaangażowa-
na w sprawy seniorów zapewnił, 
że dołoży wszelkich starań, aby 
nic nie przeszkodziło w dalszym 
funkcjonowaniu Ośrodka Wspie-
rania Podlaskich Rad Seniorów 
w roku 2021. Dodatkowo zadekla-
rował, że będą podejmowane dzia-
łania, mające na celu zapewnienie 
środków z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego (RPOWP) na po-
trzeby środowiska osób starszych.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów  
i Forum Podlaskich Rad Seniorów

Partner wydania StowarzySzenie edukacyjno - ekologiczne ed&eco

Ogólopolski Kongres Rad Seniorów

Forum Podlaskich Rad Seniorów
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Droga, którą rozpoczęliśmy marsz 
w kierunku demokracji w 2000 roku 
była słuszna. W wielu kwestiach pę-
dziliśmy przed siebie, nie patrząc że 
ktoś nie nadąża i pozostaje na uboczu 
niezauważony. Potrąconych przez 
transformację zobaczyliśmy ponie-
wczasie. Wolnością żyły setki - tysięcy, 
a w niedostatku były miliony. Upoko-
rzono zdecydowanie zbyt wielu Pola-
ków. Czas wkroczyć w XXI wiek.

Kto to naprawi, kto nie bę-
dzie odżegnywał się od konser-
watyzmu, idei prawicy? Politycy 
wszystkich opcji powinni doko-
nać autorefleksji idei, pod którą 
budowano III RP.

Jest źle, czy może być go-
rzej? Czy pandemia i potworne 
koszty rozwalą nasze państwo? 
Oceniam, że polityka w zwal-
czaniu pandemii jest nieudol-
na, co potwierdza duża śmier-
telność Polaków. W listopadzie 
2020 roku zmarło 20 tys. wię-
cej w porównaniu do listopa-
da 2019 roku.  Zamiast dbać 
o chleb i zdrowie, politycy or-
ganizują igrzyska.

W społeczeństwie brak wia-
ry, iż opozycja zapewni lepszą 
przyszłość. Obecna władza może 
upaść ze względu na wewnętrzne 
kłótnie, a nie dlatego że w sejmie 
istnieje alternatywa. Opozycja 
jest słaba, lecz właśnie ona może 
przejąć ster rządu, gdy upadnie 
większość sejmowa.   Opozycja 
jako całość nie przedstawiła żad-
nego projektu politycznego dzia-
łania dla odwrócenia fatalnego 
biegu wydarzeń.

Gdy sytuacja społeczno – go-
spodarcza po pandemii będzie 
tragiczna, co należy zrobić, by 
dać nam, Polakom, nadzieję? Jak 
zbudować zaufanie? Jak zbliżyć 
rządzących do rządzonych?

Moim zdaniem należy zaufać 
wyborcy i dać mu realną szansę 
na kształtowanie decyzji. Przed-
tem należy opracować kilka pa-

neli obywatelskich, dyskutując 
i rozmawiając o tak trudnych 
sprawach jak:

- edukacja,
- ochrona środowiska, czyste 

powietrze,
- gospodarka – przedsiębior-

czość, podatki, ulgi (rozwiązania 
systemowe, nie doraźne),

- pakiet społeczny dla faktycz-
nie potrzebujących, 

- najniższe świadczenia eme-
rytalne (stały  wskaźnik procen-
towy do najniższej płacy w 

gospodarce, wzrost świad-
czeń w zależności od wieku se-
niora, rewaloryzacja kwotowa 
w związku ze wzrostem kosztów 
utrzymania, wskaźnik dopłat do 
najniższych świadczeń, a nie od-
wrotnie, jak jest obecnie),

- przestrzeganie praw obywa-
telskich (wymiar sprawiedliwo-
ści, sądownictwo, prokuratura, 
policja, służby specjalne, przy-
wrócenie trójpodziału władzy).

Pomysły obecnych partii na 
te kwestie są szczątkowe  albo 
sprzeczne. Potrzeba nam nowych 
idei, tworzonych oddolnie. Pane-
le obywatelskie mogą pozosta-
wać w obrębie działania gminy, 
miasta, województwa.

 Wiele z podnoszonych kwe-
stii wymaga ekspertyzy finanso-
wej i technicznej. Panele powin-
ny mieć możliwość wysłuchania 
opinii związkowców, przedsię-
biorców i organizacji pozarzą-
dowych. Raporty opracowanych 
paneli powinny być jawne i mieć 
charakter propozycji.   Powin-
ny wywrzeć, jako inicjatywa od-
dolna, presję na partie, by je po-
ważnie potraktowano.   Raporty 
pakietów powinny być rozpa-
trywane przez Specjalny Kon-
went Konstytucyjny, a wdrażany 
przez rząd tymczasowy eksperc-
ki, do momentu opracowania 
i przyjęcia nowej ordynacji wy-
borczej.

Sprawy, o których mowa mają 
znaczenie podstawowe w projek-
towaniu przyszłości Polski.  Skład 
konwentu może wykraczać poza 
ugrupowania polityczne. Zmia-
ny konstytucyjne przedstawione 
przez konwent zatwierdza parla-
ment. W obecnej rzeczywistości 
partie polityczne i parlament są 
w kryzysie. Należy pilnie stwo-
rzyć nowe kanały udziału oby-
wateli w wypracowaniu prawa 
chroniącego obywateli przed nie-
przestrzeganiem konwencji praw 
człowieka przez partie polityczne 
będące u władzy. Protesty uliczne 
są nieskuteczne.

Jestem przeciw rozstrzyganiu 
wszelkich kwestii przez referen-
da. Powstaną nowe ogniska kon-
fliktów, promujące demagogię, 
z brakiem możliwości szukania 
kompromisów.

 Po pandemii potrzeba nam 
wszystkim narodowej zgody 
i szczerej rozmowy, jak wspólnie 
żyć.   Tworzenie paneli obywa-
telskich stwarza szansę na poko-
nanie kryzysu poprzez wspólną, 
oddolną współpracę, a nie jak 
dotychczas jesteśmy świadkami 
wojny wszystkich ze wszystkimi 
o wszystko, kosztem zwykłych 
ludzi.

 Możemy przyjąć, że granie 
antyunijnym sentymentem we-
szło do polskiej polityki na sta-
łe.   Paradoksem było, że do wy-
cofania się z weta potrzeba było 
w Warszawie Wiktora Orbana, 
premiera Węgier, i politycznej za-
grywki, której był uczestnikiem, 
że do porozumienia brakuje cen-
tymetra. Widać, że od części pol-
skich polityków lepiej rozumie, 
że bez Unii ani Węgry, ani Polska 
nie mają przyszłości. Na szczę-
ście.

Oglądam te rzeczy z pęknię-
tym sercem. Czas budować silną, 
zjednoczoną Polskę.

Senior STANISŁAW KASEJA  

Rozbawieni seniorzy nie za 
bardzo mieli ochotę na rozejście 
się do domów. Ale co dobre  - 
szybko się kończy!

Mieliśmy nadzieję, że Sylwe-
stra 2020 spędzimy w nowej sie-
dzibie, w lepszych warunkach 
lokalowych. Niestety, wszelkie 
plany pokrzyżował COVID 19. 
Sprawa nowego lokum dla senio-
rów jest aktualna i prace przygo-
towawcze w tym kierunku są za-
awansowane, z czego bardzo się 
cieszymy. Pragnę wspomnieć, 
że to seniorzy wskazali miejsce, 
gdzie mogłoby być pomieszcze-
nie  odpowiednie dla łomżyń-
skich seniorów ze względu na do-
godne położenie i wielkość.

Dziękujemy Prezydentowi, 
Mariuszowi Chrzanowskiemu 
za zrozumienie naszych potrzeb 
i wsparcie w dążeniach łomżyń-
skich seniorów.

Wiemy, że byli sceptycy, 
którzy zastanawiali się, czy war-
to inwestować duże pieniądze  
w nowe lokum dla seniorów, 
czy będzie ono w pełni wyko-
rzystane. Jednak Łomża nie ma 
odpowiedniego lokalu, gdzie 
może się spotkać jednocześnie 
większa liczba starszych osób, 
a seniorów przybywa z każdym 
rokiem. Wszyscy piękni i mło-
dzi też będą kiedyś seniorami, 
dlatego zastanawianie się czy 
taka inwestycja ma sens, nie po-
winna mieć miejsca. Zresztą de-
cyzja już zapadła. W Łomży po-
wstanie  Łomżyńskie Centrum 
Seniora. 

Z nadzieją na lepsze jutro, 
życzę wszystkiego najlepszego  
w Nowym Roku 2021.

 DANUTA WAŚKO
FOTO: ARCHIWUM KLUBU SENIORA MOPS                               

Rozważania  
o łomżyńskich  

seniorach

Czas 
wkroczyć  

w XXI wiek
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Boss

Niezwykły 
wieczór 

kawalerski
Rober Mazur, były tajny agent, przeniknął do 

kartelu Pablo Escobara jako biznesmen zajmujący 
się praniem brudnych pieniędzy. Był agentem fe-
deralnym – ale nie w FBI, jak można by przypusz-
czać. Pracował dla IRS, Służby Celnej Stanów 
Zjednoczonych i Agencji ds. Zwalczania Narko-
tyków. Dokonał jednej z największych tajnych 
operacji wszech czasów: w połowie lat 80. infil-
trował kolumbijski kartel narkotykowy przez pięć 
lat, udając Roberta Musellę, biznesmena związa-
nego z mafią z New Jersey. Mazur tak naprawdę 
nigdy nie spotkał Escobara osobiście (podróż do 
Kolumbii była zbyt niebezpieczna), ale zbliżył się 
do Roberto Alcaino, który blisko współpracował 
z Escobarem. Alcaino, powiedział Mazur, wyko-
rzystał zakład produkcji konserw z sardeli w Bu-
enos Aires do transportowania kokainy. Niektóre 
puszki napełniano sardelą, a inne kokainą, które 
równoważono ołowiem i piaskiem, aby miały do-
kładnie taką samą wagę jak puszki z sardelami.

Aresztowanie kilkunastu osób zamieszanych 
w handel narkotykami i obrót pieniędzmi uzyska-
nymi z ich sprzedaży odbyło się podczas wieczoru 
kawalerskiego przed sfingowanym ślubem Mazu-
ra. Narzeczoną była tajna agentka. Goście, ban-

kowcy i handlarze narkotyków z całego świata, 
którzy nawiązali osobistą przyjaźń i współpracę 
z tajnym agentem Mazurem,wsiedli do limuzyn 
i mieli jechać na imprezę, a pojechali prosto na 
policję. Aresztowano ponad 100 osób. Otrzymali 
wyroki od 10 do 15 lat więzienia. W wyniku tej 
operacji skonfiskowano ponad 1,5 tony kokainy 
i ponad 600 milionów dolarów. A bank BCCI, 
który był wówczas siódmym co do wielkości pry-
watnym bankiem na świecie, ostatecznie upadł: 
skonfiskowano 550 milionów dolarów, bank za-
płacił 10 milionów dolarów grzywny.

Ta historia to podstawa filmu „Boss” z Bry-
anem Cranstonem w roli Mazura/Muselli.

Boss
TVP1 sobota 21.30, niedziela 23.55

Rober Mazur (po prawej) wynajmował na potrzeby operacji siedziby spółek 
w najbardziej prestiżowych miejscach, samoloty odrzutowe, luksusowe 

apartamenty i modne kluby. „To zapewniało wiarygodność i dopasowywało 
styl bycia (agenta) do postawy aroganckich oszustów”.

Operacja Anthropoid

Zamach
Grudzień 1941 roku. Czechosłowacki rząd 

emigracyjny w Londynie wydaje rozkaz zabicia 
oficera SS Reinharda Heydricha, nazywanego 
katem Pragi. Niebezpieczną tajną misję mają wy-
konać cichociemni Jan Kubiš i Jozef Gabčik. 

Likwidacja Heydricha, który jeździł bez ob-
stawy, bo twierdził ,że „jego Czesi nie zrobią mu 
nic złego” to dopiero preludium niezwykle dra-
matycznych wydarzeń jakie mają miejsce później. 
Zdrada towarzysza broni, samobójcza śmierć, 
brutalne przesłuchanie i tragiczny finał sześcio-
godzinnej walki w oblężonym kościele pokazane 
są z całym realistycznym, bardzo poruszającym 
dramatyzmem. Twórcy zaufali historii i po pro-
stu zrelacjonowali jak z dużym prawdopodobień-
stwem mogły wyglądać kolejne godziny i minuty 
z życia zamachowców, ich kolegów spadochronia-
rzy i konspiratorów, którzy im pomagali. I choć 
wiemy jak się to wszystko skończy, to i tak poraża 
nas po raz kolejny bestialstwo czasów jakie ten 
film przypomina. Przekonuje nas wiarygodna 
historia i równie wiarygodne psychologicznie 
postacie. Cillian Murphy grający opanowanego, 
surowszego i dojrzalszego emocjonalnie Jozefa 
Gabčíka i Jamie Dornan jako wrażliwszy, walczą-
cy z lękiem, ale równie odważny jak kolega, Jan 
Kubiš, świetnie się uzupełniają. 

„Operacja Anthrpoid” to dobre, rasowe 
kino wojenne, trzymające się w miarę wiernie 
prawdy historycznej, pokazanej bez zadęcia i ba-
nałów, a przy tym trzymające w napięciu i bar-
dzo dramatyczne. Nie brak w nim momentów 
poetyckich, akcyjnych oraz… niespodzianek 
obsadowych. W rolach praskich konspiratorów 
zobaczymy Marcina Dorocińskiego i Brytyjczy-
ka Toby’ego Jonesa.

Operacja Anthropoid
TV Puls niedziela 22.25

Zaginiona księga Nostradamusa

80 ilustracji 
przyszłości?

W 1994 roku włoska dziennikarka Enza Massa 
w Bibliotece Narodowej w Rzymie, znalazł manuskrypt 
pochodzący z 1629 roku. Autorem był Michel de No-
stredame. Znalezisko obejmowało ponad 80 ilustracji wy-
konanych akwarelą. Rysunki są według niektórych prze-
powiedniami przyszłości.

Obrazy w manuskrypcie zawierają symboliczne 
przedmioty, litery, zwierzęta, sztandary, trąbki, krzyże, 
świece, teksty pisane różnymi stylami. Niektóre tworzą 
figury podobne do cyfr rzymskich lub mają (?) ukryte 
odniesienia do nazwisk. Jak ta książka znalazła się w bi-
bliotece? Dlaczego była ukryta przez ponad 400 lat? I czy 
te obrazy przepowiadają tak przerażającą przyszłość, że 
Nostradamus celowo je ukrył, jak niektórzy mówią, aż do 
chwili, gdy „nadejdzie ich czas”?

Nostradamus w 1550 roku opublikował 10-czę-
ściową serię długoterminowych przepowiedni. Dzieło 
przyciągnęło uwagę francuskiej królowej Katarzyny 
Medycejskiej, która wezwała jasnowidza na dwór kró-
lewski w 1556 roku na konsultację. Nostradamus po-
dobno ostrzegł króla Henryka II, że nie powinien anga-
żować się w żadne pojedynki w 41. roku życia. W 1559 
roku, król w 41 roku życia zginął od rany odniesionej 
w turnieju rycerskim.

Sława Nostradamusa rosła od jego śmierci. Jego 
zwolennicy twierdzą, że miał prawdziwe prorocze moce 
i przepowiedział długą listę światowych wydarzeń, w tym 
rewolucję francuską, wielki pożar Londynu, I wojnę świa-
tową, śmierć prezydenta Johna F. Kennedy'ego i księżnej 
Diany oraz katastrofę amerykańskiego promu kosmiczne-
go Challenger. Krytycy zarzucają, że jego prognozy były 
tylko domysłami i były manipulowane oraz błędnie inter-
pretowane. Przypisuje się mu też przepowiednie, których 
nie napisał.  

Zaginiona księga Nostradamusa
WP1 piątek 18.00

Nostradamus 
(1503-1566)

– francuski 
aptekarz, 

astrolog 
i autor proroctw, 

okultysta, 
mistyk, kabalista, 

badacz 
wiedzy 

tajemnej.

Jedna z kart 
(nr 35) 

odnalezionej 
księgi 

„Nostradamus 
Vaticanica Coode”, 

datowanej na 
1629 rok. To nowe 

spojrzenie na życie 
Nostradamusa, 

jego relacje 
z rodziną oraz 

osobistościami 
politycznymi 
i religijnymi 
jego czasów.

To także nowe 
przepowiednie.

Znów  
minął rok

Odliczam w nim swoje smut-
ki i radości. Mam już swoje lata, 
co miało mnie spotkać to już 
mam za sobą. Wydawało by się, 
że już nie mam czego oczekiwać, 
a jednak żal. Miniony 2020 rok 
dla mnie pozostanie w pamięci 
na resztę moich dni. 

Był to rok bardzo trudny, bo-
lesny. Życie w niepewności i osa-
motnieniu. Pandemia koronawi-
rusa zmusiła mnie do ogromnych 
zmian w moim codziennym ży-
ciu. Siedząc samotnie w domu, 
oglądając telewizję relacjonującą 
jak pandemia działa na całe na-
rody, jak służba zdrowia ubrana 
od stóp do głów w kombinezony, 
maski i rękawice walczy o ludz-
kie zdrowie będąc na skraju wy-
trzymałości, słyszałam częste 

głosy syren karetek pogotowia, 
codzienne komunikaty o stanie 
zakażeń i śmiertelności. Towa-
rzyszył mi ciągły lęk o zdrowie, 
niepewność jutra. Był to czas 
oczekiwania na normalność, na 
swobodne wyjście z domu, na 
spotkania z bliskimi, wyrzuce-
nie maseczki, na bezproblemowy 
dostęp do służby zdrowia. 

Patrzę w ten nowy, 2021 rok 
z nadzieją na powrót życia bez 
ograniczeń. Niech się już skoń-

czą wszystkie udręki. Z ulic niech 
znikną zakryte twarze, żeby czło-
wiek człowieka nie unikał na od-
ległość 2 metrów, żeby pozbyć się 
nerwów, żeby wreszcie wróciła 
normalność, by spokojnie dożyć 
resztę swoich dni.

Bardzo pragnę by po roku 
pandemi skupić się na tym co po-
zytywne, a nie na tym co sprawia 
ból, bo czas mój ucieka bardzo 
szybko.

JANINA GÓRSKA

Hej 
kolęda, 
kolęda!

W ubiegłych latach, gdy nadszedł czas 
kolędowania, zespół "Maryna" dzia-
łający w Klubie Seniora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży 
był zapraszany do różnych instytucji, 
aby podtrzymywać tradycję kolędo-
wania. Przygotowywaliśmy śpiewni-
ki, aby uczestnicy mogli śmiało z nami 
śpiewać.

W roku 2020 przygotowa-
liśmy widowisko "Po kolędzie 
z kozą" oparte na zwyczaju ko-
lędowania na Kurpiach. Na 
Przeglądzie Teatrów Wiejskich 
i Obrzędowych Województwa 
Podlaskiego, który odbył się 22 
lutego w Łomży, zespół otrzy-
mał wyróżnienie. Zdjęcia przed-

stawiają "Marynę" w akcji na 
spotkaniu seniorów w klubie. 
Najpierw był występ, który wy-
woływał salwy śmiechu i wszyst-
kich wprowadził w miły nastrój. 
Była koza, gwiazdor z gwiaz-
dą i różne potrzebne rekwizyty 
a także gwara kurpiowska. Na-
stępnie wspólne kolędowanie 

przy akompaniamencie akor-
deonu na żywo, przy herbatce, 
kawie i słodkościach. Szczegól-
nie dziś, gdy takie spotkania są 
niemożliwe do zorganizowania 
warto takie miłe chwile wspo-
minać, a kolędy śpiewać !

DANUTA WAŚKO
FOTO: MARTA KOPEĆ

Obywatelska inicjatywa 
uchwałodawcza

Wracam do tematu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, która była sze-
roko omówiona w Gazecie Seniora SREBRNI z dnia 21 września 2020 roku (Ty-
godnik NAREW Nr 577).

Zgodnie z art. 41a znowelizowanej w 2018 roku ustawy o samo-
rządzie gminnym, grupa mieszkańców gminy (w Łomży licząca 300 
osób), posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiące-
go, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Projekt 
uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodaw-
czej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po 
złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od 
dnia złożenia projektu.

Co może być przedmiotem obywatelskiej inicjatywy uchwałodaw-
czej? Z pewnością to, co określa się jako zadania własne gminy. Art. 7 
ustawy o samorządzie gminnym wymienia cały szereg takich zadań, 
zaczynając od spraw związa-
nych z infrastrukturą, pomocą 
społeczną i  edukacją, a  koń-
cząc na promocji gminy. Kom-
petencje decyzyjne rady gmi-
ny oraz obszary zadań gminy 
określają także m.in. ustawa 
o  przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi i wychowaniu w trzeź-
wości oraz ustawa o  pomocy 
społecznej. 

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć spraw, 
dla których prawo zastrzega wyłączną właściwość innych podmiotów, 
którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. 

Rada Miejska rozpatrzy zatem projekt uchwały, o ile jej przedmiot 
należy do zadań samorządu Miasta Łomża określonych przepisami 
prawa i pozostaje w zakresie kompetencji Rady Miejskiej Łomży.

Jako lokalny ambasador projektu Obywatelska Inicjatywa 
Uchwałodawcza 2.0 złożyłam w dniu 8 września 2020 r. do Rady 
Miejskiej w Łomży wniosek o podjęcie uchwały określającej szcze-
gółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady two-
rzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji 
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymo-
gi, jakimi muszą odpowiadać składane projekty. Prace nad uchwa-
łą, z moim udziałem, trwały w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej Łomży kilka tygodni. Ostatecznie dnia 30 grud-
nia 2020 roku Rada Miejska Łomży podjęła uchwałę Nr 337/
XXXIII/20 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
określając w niej wymogi związane z wnoszeniem przez miesz-
kańców naszego miasta inicjatyw obywatelskich. Uchwała wejdzie 
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. Zatem czekamy z niecierpliwością na 
jej uprawomocnienie, zapewne jeszcze w styczniu.

Zachęcam mieszkańców do skorzystania z możliwości bezpo-
średniego udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć przez Radę Miej-
ską Łomży poprzez wnoszenie własnych projektów uchwał. Realny 
wpływ na życie wspólnoty lokalnej niech stanie się naszym udziałem.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA
LOKALNY AMBASADOR PROJEKTU

OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA 2.0

Partner wydania StowarzySzenie edukacyjno - ekologiczne ed&eco
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Boss

Niezwykły 
wieczór 

kawalerski
Rober Mazur, były tajny agent, przeniknął do 

kartelu Pablo Escobara jako biznesmen zajmujący 
się praniem brudnych pieniędzy. Był agentem fe-
deralnym – ale nie w FBI, jak można by przypusz-
czać. Pracował dla IRS, Służby Celnej Stanów 
Zjednoczonych i Agencji ds. Zwalczania Narko-
tyków. Dokonał jednej z największych tajnych 
operacji wszech czasów: w połowie lat 80. infil-
trował kolumbijski kartel narkotykowy przez pięć 
lat, udając Roberta Musellę, biznesmena związa-
nego z mafią z New Jersey. Mazur tak naprawdę 
nigdy nie spotkał Escobara osobiście (podróż do 
Kolumbii była zbyt niebezpieczna), ale zbliżył się 
do Roberto Alcaino, który blisko współpracował 
z Escobarem. Alcaino, powiedział Mazur, wyko-
rzystał zakład produkcji konserw z sardeli w Bu-
enos Aires do transportowania kokainy. Niektóre 
puszki napełniano sardelą, a inne kokainą, które 
równoważono ołowiem i piaskiem, aby miały do-
kładnie taką samą wagę jak puszki z sardelami.

Aresztowanie kilkunastu osób zamieszanych 
w handel narkotykami i obrót pieniędzmi uzyska-
nymi z ich sprzedaży odbyło się podczas wieczoru 
kawalerskiego przed sfingowanym ślubem Mazu-
ra. Narzeczoną była tajna agentka. Goście, ban-

kowcy i handlarze narkotyków z całego świata, 
którzy nawiązali osobistą przyjaźń i współpracę 
z tajnym agentem Mazurem,wsiedli do limuzyn 
i mieli jechać na imprezę, a pojechali prosto na 
policję. Aresztowano ponad 100 osób. Otrzymali 
wyroki od 10 do 15 lat więzienia. W wyniku tej 
operacji skonfiskowano ponad 1,5 tony kokainy 
i ponad 600 milionów dolarów. A bank BCCI, 
który był wówczas siódmym co do wielkości pry-
watnym bankiem na świecie, ostatecznie upadł: 
skonfiskowano 550 milionów dolarów, bank za-
płacił 10 milionów dolarów grzywny.

Ta historia to podstawa filmu „Boss” z Bry-
anem Cranstonem w roli Mazura/Muselli.

Boss
TVP1 sobota 21.30, niedziela 23.55

Rober Mazur (po prawej) wynajmował na potrzeby operacji siedziby spółek 
w najbardziej prestiżowych miejscach, samoloty odrzutowe, luksusowe 

apartamenty i modne kluby. „To zapewniało wiarygodność i dopasowywało 
styl bycia (agenta) do postawy aroganckich oszustów”.

Operacja Anthropoid

Zamach
Grudzień 1941 roku. Czechosłowacki rząd 

emigracyjny w Londynie wydaje rozkaz zabicia 
oficera SS Reinharda Heydricha, nazywanego 
katem Pragi. Niebezpieczną tajną misję mają wy-
konać cichociemni Jan Kubiš i Jozef Gabčik. 

Likwidacja Heydricha, który jeździł bez ob-
stawy, bo twierdził ,że „jego Czesi nie zrobią mu 
nic złego” to dopiero preludium niezwykle dra-
matycznych wydarzeń jakie mają miejsce później. 
Zdrada towarzysza broni, samobójcza śmierć, 
brutalne przesłuchanie i tragiczny finał sześcio-
godzinnej walki w oblężonym kościele pokazane 
są z całym realistycznym, bardzo poruszającym 
dramatyzmem. Twórcy zaufali historii i po pro-
stu zrelacjonowali jak z dużym prawdopodobień-
stwem mogły wyglądać kolejne godziny i minuty 
z życia zamachowców, ich kolegów spadochronia-
rzy i konspiratorów, którzy im pomagali. I choć 
wiemy jak się to wszystko skończy, to i tak poraża 
nas po raz kolejny bestialstwo czasów jakie ten 
film przypomina. Przekonuje nas wiarygodna 
historia i równie wiarygodne psychologicznie 
postacie. Cillian Murphy grający opanowanego, 
surowszego i dojrzalszego emocjonalnie Jozefa 
Gabčíka i Jamie Dornan jako wrażliwszy, walczą-
cy z lękiem, ale równie odważny jak kolega, Jan 
Kubiš, świetnie się uzupełniają. 

„Operacja Anthrpoid” to dobre, rasowe 
kino wojenne, trzymające się w miarę wiernie 
prawdy historycznej, pokazanej bez zadęcia i ba-
nałów, a przy tym trzymające w napięciu i bar-
dzo dramatyczne. Nie brak w nim momentów 
poetyckich, akcyjnych oraz… niespodzianek 
obsadowych. W rolach praskich konspiratorów 
zobaczymy Marcina Dorocińskiego i Brytyjczy-
ka Toby’ego Jonesa.

Operacja Anthropoid
TV Puls niedziela 22.25

Zaginiona księga Nostradamusa

80 ilustracji 
przyszłości?

W 1994 roku włoska dziennikarka Enza Massa 
w Bibliotece Narodowej w Rzymie, znalazł manuskrypt 
pochodzący z 1629 roku. Autorem był Michel de No-
stredame. Znalezisko obejmowało ponad 80 ilustracji wy-
konanych akwarelą. Rysunki są według niektórych prze-
powiedniami przyszłości.

Obrazy w manuskrypcie zawierają symboliczne 
przedmioty, litery, zwierzęta, sztandary, trąbki, krzyże, 
świece, teksty pisane różnymi stylami. Niektóre tworzą 
figury podobne do cyfr rzymskich lub mają (?) ukryte 
odniesienia do nazwisk. Jak ta książka znalazła się w bi-
bliotece? Dlaczego była ukryta przez ponad 400 lat? I czy 
te obrazy przepowiadają tak przerażającą przyszłość, że 
Nostradamus celowo je ukrył, jak niektórzy mówią, aż do 
chwili, gdy „nadejdzie ich czas”?

Nostradamus w 1550 roku opublikował 10-czę-
ściową serię długoterminowych przepowiedni. Dzieło 
przyciągnęło uwagę francuskiej królowej Katarzyny 
Medycejskiej, która wezwała jasnowidza na dwór kró-
lewski w 1556 roku na konsultację. Nostradamus po-
dobno ostrzegł króla Henryka II, że nie powinien anga-
żować się w żadne pojedynki w 41. roku życia. W 1559 
roku, król w 41 roku życia zginął od rany odniesionej 
w turnieju rycerskim.

Sława Nostradamusa rosła od jego śmierci. Jego 
zwolennicy twierdzą, że miał prawdziwe prorocze moce 
i przepowiedział długą listę światowych wydarzeń, w tym 
rewolucję francuską, wielki pożar Londynu, I wojnę świa-
tową, śmierć prezydenta Johna F. Kennedy'ego i księżnej 
Diany oraz katastrofę amerykańskiego promu kosmiczne-
go Challenger. Krytycy zarzucają, że jego prognozy były 
tylko domysłami i były manipulowane oraz błędnie inter-
pretowane. Przypisuje się mu też przepowiednie, których 
nie napisał.  

Zaginiona księga Nostradamusa
WP1 piątek 18.00

Nostradamus 
(1503-1566)

– francuski 
aptekarz, 

astrolog 
i autor proroctw, 

okultysta, 
mistyk, kabalista, 

badacz 
wiedzy 

tajemnej.

Jedna z kart 
(nr 35) 

odnalezionej 
księgi 

„Nostradamus 
Vaticanica Coode”, 

datowanej na 
1629 rok. To nowe 

spojrzenie na życie 
Nostradamusa, 

jego relacje 
z rodziną oraz 

osobistościami 
politycznymi 
i religijnymi 
jego czasów.

To także nowe 
przepowiednie.
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Żołnierz przyszłości

Na śmietniku
Do podboju kosmosu świat potrzebo-

wał doskonałych i bezwzględnie posłusz-
nych żołnierzy. Dobierano ich starannie 
analizując genetyczne predyspozycje. Wy-
selekcjonowanych żołnierzy, od najmłod-
szych lat szkolono w zabijaniu. Jednym 
z nich był Todd (Kurt Russell). Całe życie 
wypełniała mu walka. Gdy technika poczy-
niła kolejne postępy, tacy jak on przestali 
być potrzebni. Ich miejsce zajął Caine 607 
( Jason Scott Lee), zabójca nowej generacji. 

Aby ostatecznie udowodnić wyż-
szość nowych wojowników nad ich 
poprzednikami, sprowokowano poje-
dynek. Jednym z walczących z Caine 
607, był Todd. Tę walkę przegrał, ale nie 
zginął. Bezużyteczny został skazany na 
zesłanie, na odległą planetę, gdzie skła-
dowano wszelkie cywilizacyjne odpady. 
Todd ocalał. Zatroszczyli się o niego 
zamieszkujący tę planetę ludzie. Dzięki 
nim zmienił się wewnętrznie i gdy jego 
nowa planeta zostaje pewnego dnia za-
atakowana przez Caine’a i jego towarzy-
szy, Todd tym razem walczy z własnej 
woli, broni wartości, w które wierzy.

Pewnie nie wiesz...
Todd, główny bohater, jest obecny w 85 

proc. wszystkich scen filmu, lecz wypowiada 
zaledwie 104 słowa.

Syn Kurta Russella, Wyatt Russell, gra 
go jako jedenastolatka.

Kurt Russell trenował 3-4 godziny 
dziennie przez osiemnaście miesięcy, aby 
uzyskać sylwetkę, którą widzimy w filmie. 
Dlatego opóźniono rozpoczęcie zdjęć.

Za występ w filmie dostał 20 milionów 
dolarów.

Wśród węży wykorzystanych w filmie 
były niezwykle jadowite tajlandzkie żmije. 

Przy gębie widać szwy założone po to, by 
nie mogły ukąsić. Kiedy Kurt Russell trzy-
ma węża, to nie jest jego ręka. Uważano, 
że węże są zbyt niebezpieczne, aby mógł je 
trzymać.

Podczas Wojny Sześciu Miast wisząca 
na ścianie mapa to plan moskiewskiego me-
tra.

Żołnierz przyszłości  
(Galaktyczny wojownik)

Metro sobota 22.30

Hudson Hawk

Trzy statuetki
Bruce Willis to Eddie Hawk Hawkins, świa-

towej sławy Człowiek Pająk, który po dziesięciu 
latach spędzonych w więzieniu, znów wchodzi 
do gry. Legendarny włamywacz zamierza się 
ustatkować. Niestety, jest to tylko pobożne ży-
czenie. Wkrótce po wyjściu na wolność w życie 
Hawka wkracza koszmarna i bogata parka, Dar-
win i Minerva Mayflower. Małżonkowie mają 
dla niego wyjątkowe zlecenie. Hudson miałby 
ukraść trzy najpilniej strzeżone dzieła Leonarda 
da Vinci. Są to kryształowe statuetki, w których 
mistrz ukrył szczegóły swojego wynalazku za-
mieniającego ołów w złoto. Jeżeli Hudson nie 
wykona zadania, jego najbliższy przyjaciel za-
płaci za to życiem.

Podczas próby kradzieży Hawk zakochuje się 
w pięknej Annie (Andie MacDowell), chorej na 
schizofrenię zakonnicy. Została ona wysłana przez 
władze kościelne, aby nie dopuścić do kradzieży. 
Dodatkowo poczynania Hawka śledzi agent CIA, 
George Kaplan ( James Coburn). 

Pewnie nie wiesz...
Mimo że film jest komedią, to dzięki obecności 

Bruce'a Willisa i sukcesie „Szklanej pułapki 2” (1990) 
został wprowadzony do kin jako film akcji. 

Na pięć nocy, dla potrzeb filmu, zamykano jedną 
jezdnię Mostu Brooklińskiego w Nowym Jorku. Wjeż-
dżały samochody statystów, a Bruce Willis jeździł na 
wózku szpitalnym, który miał własny silnik i był stero-
wany radiowo, co pozwoliło mu wykonać niebezpiecz-
ny slalom między jadącymi autami.

Bruce Willis często ścierał się na planie z reżyserem 
Michaelem Lehmannem .

Film był kręcony w czterech krajach i pięciu mia-
stach: Nowym Jorku i Los Angeles, Rzymie, Budapesz-
cie, Londynie.

Nazwy postaci Almond Joy, Butterfinger, Kit Kat 
i Snickers pochodzą od popularnych batonów.

Liczba ofiar: 22.

Hudson Hawk
Stopklatka sobota 18.00

Droga

Ku morzu
„Niezwykły, znakomity i powiedzmy to szczerze – 

przygnębiający film...” Ojciec wraz z synem przemierzają 
postapokaliptyczną Amerykę, kierując się ku wybrzeżu.

Mija kilka lat od katastrofy, która zniszczyła Ziemię. 
Cywilizacja legła w gruzach. Ludzie, którzy zdołali prze-
trwać, chcąc przeżyć i zdobyć pożywienie, grupują się 
w gangi i zostają kanibalami. Ojciec (Viggo Mortensen) 
z synem wędrują w stronę morza. Desperacko walczą 
o przetrwanie, zmagając się z głodem, morderczą aurą 
i hordami wygłodniałych kanibali – zdegenerowanych 
niedobitków umierającej cywilizacji. 

Zostali zmuszeni do opuszczenia kryjówki, więc prze-
mierzają zrujnowaną Amerykę w poszukiwaniu schronie-
nia. Nie posiadają niczego oprócz tego, co mają na sobie 
oraz kilku rzeczy, które wiozą w wózku z supermarketu. 
Ich jedyną obroną przed niebezpieczeństwem jest pistolet 
z dwoma nabojami.

Pewnie nie wiesz...
Viggo Mortensen, znany z roli Aragorna w trzyczęścio-

wej ekranizacji „Władcy Pierścieni”, prawie zrezygnował 
z roli Ojca, gdyż planował odpocząć od grania w filmach. 
Jednak aktor zrobił sobie dwuletnią przerwę dopiero po na-
kręceniu „Drogi”.

W filmie nie poznajemy imienia żadnej z postaci. Jedyną 
osobą, która się przedstawia, nazywając siebie Ely, jest Sta-
rzec, jednak Ojciec uznaje jego imię za fałszywe.

Viggo Mortensen i Kodi Smit-McPhee (syn) zapropono-
wali, że będą jeść świerszcze, aby lepiej wczuć się w swoje role.

Viggo Mortensen specjalnie się głodził oraz sypiał 
w ubraniu. Został wyrzucony ze sklepu w Pittsburghu, bo 
wzięto go za bezdomnego. Stracił na wadze około 15 kilo-
gramów.

Droga
Nowa TV piątek 22.40
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Złoty kompas

Porwany
Osierocona dwunastolatka, Lyra Belacqua, mieszka w Kolegium 

Jordana w Oksfordzie, gdzie jej wuj jest wykładowcą. Spokojne 
życie dziewczynki zmienia się wraz z tajemniczym zniknięciem jej 
najbliższego przyjaciela, Rogera, który prawdopodobnie został po-
rwany. Lyra, wyposażona w niezwykłe urządzenie, wyrusza na po-
szukiwania chłopca. Dociera na daleką północ, gdzie spotyka wiele 
egzotycznych postaci oraz dowiaduje się, że porwanie Rogera ma 
związek z przerażającymi eksperymentami, za którymi stoi niebez-
pieczna pani Coulter.

Złoty kompas
TVN7 sobota 20.00

Dwaj bracia

Nieśmiały i odważny
Lata 20. XX w. W krainie Angor-Wat w Kambodży na świat 

przychodzą dwa tygryski. Sangha jest wdzięczny i nieśmiały, Kumal 
– odważny i zawzięty. Beztroskie dzieciństwo przerwane zostaje roz-
dzieleniem braci. Zuchwały tygrys trafia do cyrku, gdzie zamknięty 
w klatce traci dziką naturę. Sangha zostaje towarzyszem synka gu-
bernatora do czasu, gdy wypadek zmusza rodzinę chłopca do od-
dania tygrysa. Oswojony kot zostaje poddany tresurze, aby uczynić 
z niego zabójcę w walkach zwierząt. Bracia spotykają się, stając na-
przeciwko siebie jako wrogowie.

Pewnie nie wiesz...
Angkor Wat – to kompleks świątynny w Kambodży (250 budow-

li), jest największym zabytkiem religijnym na świecie, na terenie o po-
wierzchni 163 hektarów. Około 1000 roku Angkor z ponad milionem 
mieszkańców był największym miastem świata.  

Dwaj bracia
TV4 sobota 10.45, niedziela 8.45

Gremliny rozrabiają

Skutki jedzenia 
po północy

Billy Peltzer dostaje w prezencie egzotyczne 
małe, włochate zwierzątko. To Mogwai. Istnieją 
trzy podstawowe zasady opieki nad nim: nie wol-
no go wystawiać na działanie światła, dopuścić do 

kontaktu z wodą oraz karmić po północy. Chło-
piec nieopatrznie łamie wszystkie zasady, co nie-
sie ze sobą nieoczekiwane skutki. Pod wpływem 
wody sympatyczny Mogwai zaczyna się szybko 
rozmnażać, tyle, że jego potomstwo, Gremliny, 
nie jest już tak miłe jak pierwowzór, jest krwiożer-
cze i terroryzuje miasteczko. Czy komukolwiek 
uda się je powstrzymać? 

 
Gremliny rozrabiają
TVN7 sobota 13.15

W wodach Wielkiej Rafy Koralowej 
u wybrzeży Australii żyją Marlin, koloro-
wa ryba zwana błazenkiem, i jego mały syn 
Nemo. Po tym jak rekin pożarł matkę i ro-
dzeństwo Nemo, Marlin drży o bezpieczeń-
stwo jedynaka i jest wobec niego nadopie-
kuńczy. Pewnego dnia dochodzi do tragedii 
– Nemo zostaje wyłowiony przez nurka 
i trafia do akwarium w Sydney. Marlin na-

tychmiast wyrusza na ratunek syno-
wi. Przed nim długa i niebezpieczna 

podróż, w której będzie mu towarzy-
szyć wierna, choć zapominalska przyja-

ciółka – Dory.
Historia dzielnego Marlina i jego uwię-

zionego synka stała się światowym hitem – to 
jeden z największych sukcesów kasowych w hi-
storii filmów animowanych. Zdobyła też dzie-
siątki nagród i wyróżnień, wśród nich Oscara 
dla najlepszej pełnometrażowej animacji.

Gdzie jest Nemo
Polsat piątek 20.00, niedziela 12.40

Gdzie jest Nemo

Dzielny Marlin
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Złoty kompas

Porwany
Osierocona dwunastolatka, Lyra Belacqua, mieszka w Kolegium 

Jordana w Oksfordzie, gdzie jej wuj jest wykładowcą. Spokojne 
życie dziewczynki zmienia się wraz z tajemniczym zniknięciem jej 
najbliższego przyjaciela, Rogera, który prawdopodobnie został po-
rwany. Lyra, wyposażona w niezwykłe urządzenie, wyrusza na po-
szukiwania chłopca. Dociera na daleką północ, gdzie spotyka wiele 
egzotycznych postaci oraz dowiaduje się, że porwanie Rogera ma 
związek z przerażającymi eksperymentami, za którymi stoi niebez-
pieczna pani Coulter.

Złoty kompas
TVN7 sobota 20.00

Dwaj bracia

Nieśmiały i odważny
Lata 20. XX w. W krainie Angor-Wat w Kambodży na świat 

przychodzą dwa tygryski. Sangha jest wdzięczny i nieśmiały, Kumal 
– odważny i zawzięty. Beztroskie dzieciństwo przerwane zostaje roz-
dzieleniem braci. Zuchwały tygrys trafia do cyrku, gdzie zamknięty 
w klatce traci dziką naturę. Sangha zostaje towarzyszem synka gu-
bernatora do czasu, gdy wypadek zmusza rodzinę chłopca do od-
dania tygrysa. Oswojony kot zostaje poddany tresurze, aby uczynić 
z niego zabójcę w walkach zwierząt. Bracia spotykają się, stając na-
przeciwko siebie jako wrogowie.

Pewnie nie wiesz...
Angkor Wat – to kompleks świątynny w Kambodży (250 budow-

li), jest największym zabytkiem religijnym na świecie, na terenie o po-
wierzchni 163 hektarów. Około 1000 roku Angkor z ponad milionem 
mieszkańców był największym miastem świata.  

Dwaj bracia
TV4 sobota 10.45, niedziela 8.45

Gremliny rozrabiają

Skutki jedzenia 
po północy

Billy Peltzer dostaje w prezencie egzotyczne 
małe, włochate zwierzątko. To Mogwai. Istnieją 
trzy podstawowe zasady opieki nad nim: nie wol-
no go wystawiać na działanie światła, dopuścić do 

kontaktu z wodą oraz karmić po północy. Chło-
piec nieopatrznie łamie wszystkie zasady, co nie-
sie ze sobą nieoczekiwane skutki. Pod wpływem 
wody sympatyczny Mogwai zaczyna się szybko 
rozmnażać, tyle, że jego potomstwo, Gremliny, 
nie jest już tak miłe jak pierwowzór, jest krwiożer-
cze i terroryzuje miasteczko. Czy komukolwiek 
uda się je powstrzymać? 

 
Gremliny rozrabiają
TVN7 sobota 13.15

W wodach Wielkiej Rafy Koralowej 
u wybrzeży Australii żyją Marlin, koloro-
wa ryba zwana błazenkiem, i jego mały syn 
Nemo. Po tym jak rekin pożarł matkę i ro-
dzeństwo Nemo, Marlin drży o bezpieczeń-
stwo jedynaka i jest wobec niego nadopie-
kuńczy. Pewnego dnia dochodzi do tragedii 
– Nemo zostaje wyłowiony przez nurka 
i trafia do akwarium w Sydney. Marlin na-

tychmiast wyrusza na ratunek syno-
wi. Przed nim długa i niebezpieczna 

podróż, w której będzie mu towarzy-
szyć wierna, choć zapominalska przyja-

ciółka – Dory.
Historia dzielnego Marlina i jego uwię-

zionego synka stała się światowym hitem – to 
jeden z największych sukcesów kasowych w hi-
storii filmów animowanych. Zdobyła też dzie-
siątki nagród i wyróżnień, wśród nich Oscara 
dla najlepszej pełnometrażowej animacji.

Gdzie jest Nemo
Polsat piątek 20.00, niedziela 12.40

Gdzie jest Nemo

Dzielny Marlin
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27 grudnia 2020 roku ruszył 
Narodowy Program Szczepień na 
Covid-19. Jako pierwsi, w grupie 0 
szczepieni są Ci najbardziej narażeni 
na zakażenie. 

Mowa oczywiście o pra-
cownikach sektora ochrony 
zdrowia (również tych wyko-
nujących indywidualną prak-
tykę), pracownikach Domów 
Pomocy Społecznej i Miej-
skich Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej, personel pomocniczy 
i administracyjny w placów-
kach medycznych, w tym 
również w stacjach sanitar-
no-epidemiologicznych, far-
maceuci, studenci medycyny 
a także rodzice wcześniaków. 
Do 11 stycznia w kraju zosta-
ły zaszczepione 203053 osoby. 
Oznacza to, ze odsetek Pola-
ków zaszczepionych na koro-
nawirusa wynosi 0,53 proc. 
Następnie szczepionkę na Co-
vid-19 otrzymają m. in. senio-
rzy, służby mundurowe, na-
uczyciele. Osoby te zostały 
podzielone na trzy grupy. 15 
stycznia zostanie uruchomiona 
Centralna Rejestracja Pacjen-
tów, czyli możliwość umawia-
nia terminów szczepień dla se-
niorów powyżej 80 roku życia, 
zaś w dniach 18-22 stycznia zo-
staną zaszczepieni przez zespo-
ły wyjazdowe mieszkańcy Do-
mów Pomocy Społecznej. 

- Do punktów medycznych 
trafiło już ponad 200 tysię-
cy dawek szczepionek. Kolej-
ne 250 tysięcy dotrze do szpi-
tali węzłowych w kolejnym 
tygodniu. Zajmujemy aktual-
nie trzecie miejsce na tle pozo-
stałych państw UE pod wzglę-
dem liczby zaszczepionych, 
a realizowany przez nas proces 
szczepień będzie przyspieszał 
– mówił podczas konferencji 
Michał Dworczyk szef Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów. - 
Do końca pierwszego kwartału 
2021 r. Polska może liczyć na 
dostawę szczepionek od trzech 
producentów. Łącznie to około 
5,8 mln dawek i tym samym 2,9 
mln obywateli, których będzie-
my mogli zaszczepić do końca 
marca – przekonywał.

W woj. podlaskim będzie 
można się zaszczepić w 234 

punktach szczepień. Jeśli chodzi 
o Łomżę na liście punktów szcze-
pień jest: 
•  Omega spółka cywilna, gabinet 

szczepienny, Wojska Polskiego 
161 – tel. 516 764069,

•  PRZYCHODNIA DANMED 
- LEKARZE: BOGDAN I JO-
ANNA DANIELSCY SPÓŁ-
KA PARTNERSKA, gabinet 
zabiegowy z funkcją szczepień, 
Księżnej Anny 29 lok.6  
– tel. 862180478,

•  Jolanta Krajewska, gabi-
net szczepień, gen. Wła-
dysława Sikorskiego 95A  
– tel. 86-215-02-32,

•  Marek Dariusz Klimkiewicz, 
gabinet diagnostyczno-zabie-
gowy, Księcia Janusza I lok.13 

– tel. 48603157778,
•  ŁOMŻYŃSKIE CENTRUM ME-

DYCZNE SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, gabinet szczepień, 
Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9  
– tel. 862166555,

•  Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, gabinet diagno-
styczno-zabiegowy z punktem 
szczepień, Wyszyńskiego 10  
- tel. 862185463,

•  MEDICA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, gabinet zabiegowo-szcze-
pienny, Szosa Zambrowska 22A  
- tel. 602104438,

•  REMEDIUM MAŁGORZA-
TA ŚLIWECKA, JOLANTA 
KASZUBA, EMILIA KULE-
SZA SPÓŁKA JAWNA, gabi-
net Szczepień, Sybiraków 20b 
lok. 2 a – tel. 86-218-44-20,

•  Małgorzata Zielińska-Tyszka, gabinet 
zabiegowo-szczepienny, Piękna 3b  
– tel. 862165280,

•  LEKARZE RODZINNI - "3" 
SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, gabinet szczepienny, 
Władysława Reymonta 1A/1  
– tel. 86-479-88-55,

•  Marzena Więckowska, gabinet 
zabiegowo-szczepienny, Sybira-
ków 5/II – tel. 86-218-39-50, 

•  GRUPA ZDROWIE ŁOMŻA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
gabinet zabiegowy, Kazańska 2 
– tel. 862189244,

•  POLSKA GRUPA FARMACEU-
TYCZNA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, gabinet zabiegowy, 
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 82  
– tel. 862152740,

•  DIAGNOSTYKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ OD-
P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą , 
Punkt szczepień, Łomża, ul. 
Gen. Wł. Sikorskiego 239  
– tel. 12-295-01-00,

•  Prywatna Praktyka Lekarska 
Zengota Piotr, Małachowskie-
go 8/46 – tel. 502101243,

•  SZPITAL WOJEWÓDZKI 
IM. KARDYNAŁA STEFANA 
WYSZYŃSKIEGO W ŁOM-
ŻY, PUNKT SZCZEPIEŃ  
– tel. 864733900.

Sytuacja epidemiologiczna 
w regionie 

Od 21 marca, do momen-
tu wydawania 591 numeru Ty-

godnika Narew w wojewódz-
twie podlaskim zanotowano 
36285 zachorowań. Jak wynika 
z danych Ministerstwa Zdrowia, 
liczba zgonów z powodu koro-
nawirusa w województwie pod-
laskim od początku epidemii 
wynosi 895. 

Jeśli chodzi o powiat łomżyń-
ski obecnie 590 osób z regionu 
poddawanych jest rygorowi izo-
lacji. 344 z nich to mieszkańcy 
Łomży, natomiast 246, to miesz-
kańcy powiatu łomżyńskiego. 
Na 11 grudnia w Szpitalu Woje-
wódzkim im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży przeby-
wa 77 osób zakażonych korona-
wirusem. 6 z nich przebywa pod 
respiratorami. 

Rząd przedłuża restrykcje

Na konferencji prasowej zor-
ganizowanej 11 stycznia Mini-
ster Zdrowia Adam Niedzielski 
poinformował, iż obostrzenia, 
które obowiązują od 28 grudnia 
zostają przedłużone. Restryk-
cje będą   kontynuowane przez 
przynajmniej najbliższe dwa ty-
godnie. Pierwotnie poluzowania 
nastąpić miały 17 stycznia. Z naj-
nowszych doniesień wynika, iż 
do końca stycznie nie ma takiej 
możliwości. Oznacza to, że stoki 
narciarski oraz hotele pozostają 
zamknięte. 

Do 31 stycznia przedłużo-
no też okres obowiązywania 
10-dniowej kwarantanny dla 
wszystkich osób, które przyby-
wają do Polski zbiorowymi środ-

kami transportu. Chodzi tu o sa-
mol czy autokar. 

Ale dzieci wracają do szkół 

Od poniedziałku, 18 stycznia 
uczniowie klas 1-3 szkół podsta-
wowych wracają do nauki stacjo-
narnej.

- Uruchomienie nauczania 
stacjonarnego w klasach I-III 
jest bardzo ważne, bo zdajemy 
sobie sprawę, że nauczanie zdal-
ne w najmłodszych grupach 
wiekowych jest najmniej efek-
tywne, najbardziej uciążliwe dla 
uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Po wielu konsultacjach wypraco-
waliśmy wytyczne dla klas I-III 
szkół podstawowych. Są to zale-
cenia do zrealizowania wszędzie 
tam, gdzie jest to możliwe – mó-
wił podczas konferencji Minister 
Edukacji I Nauki Przemysław 
Czarnek.

Od poniedziałku, 11 stycz-
nia 2021 r. trwają testy prze-
siewowe na obecność SARS-
-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III 
szkół podstawowych, nauczy-
cieli szkół specjalnych i pracow-
ników obsługi administracyjnej 
szkół. Badania potrwają do 15 
stycznia 2021 r. 

Badania są dobrowolne 
i bezpłatne. Mogli się na nie 
zgłosić się nie tylko nauczycie-
le, ale również pracownicy szko-
ły, tj.: obsługa administracyjna, 
kierownictwo szkoły, personel 
sekretariatu, personel pomoc-
niczy, personel odpowiedzial-
ny za funkcjonowanie technicz-
ne szkoły, personel sprzątający, 
a także personel wykonujący 
bieżące prace naprawcze na te-
renie szkoły.

Powiatowe Stacje Sanitarno-
-Epidemiologiczne zbierały li-
sty imienne i oświadczenia od 
każdego zainteresowanego ba-
daniem o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobo-
wych oraz na badanie. Każdy na-
uczyciel i pracownik szkoły, któ-
ry zgłosił się do badania otrzyma 
odpowiednie skierowanie.

Z ostatnich danych Mini-
sterstwa Zdrowia wynika, że do 
udziału w testach w całym kraju 
zgłosiło się ok. 165 tys. osób. Ba-
dania będzie można zrobić w 600 
punktach wymazowych na tere-
nie kraju. Wspomagać akcję bę-
dzie 130 zespołów Wojsk Obro-
ny Terytorialnej.

Stan epidemii. Ponad 200 tysięcy osób 
zaszczepionych. Dzieci wracają do szkół, 

rząd przedłuża restrykcje
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Przebudowa niebezpiecznego skrzy-
żowania drogi krajowej nr 61 z dro-
gami powiatowymi nr 1912B, 1913B 
i 1946B w miejscowości Chojny Młode 
staje się faktem. A poinformowali 
o tym przedstawiciele administracji 
rządowej oraz lokalni samorządowcy 
w miejscu realizacji inwestycji na spe-
cjalnej konferencji prasowej. 

Dyrektor białostockiego od-
działu GDDKiA Wojciech Bo-
rzuchowski, jako realizator zada-
nia, poinformował, że ogłoszony 
został przetarg na tę inwestycję, 
który zakłada m.in. budowę no-
wych chodników i wykonanie 
sygnalizacji świetlnej w miejscu, 
gdzie DK61 krzyżuje się z dro-

gami do Nowogrodu, Starych 
Chojn i Śniadowa. Roboty po-
winny być wykonane do końca 
października 2021 roku.

O szczegółach inwestycji ale 
i o konieczności jej pilnej reali-
zacji mówili także: poseł na Sejm 
RP Jarosław Zieliński, wójt gmi-
ny Łomża Piotr Kłys oraz staro-

sta łomżyński Lech Marek Sza-
błowski.

Starosta podziękował 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do urzeczywistnienia 
tej inwestycji, ze szczególnym 
uwzględnieniem posła Jarosła-
wa Zielińskiego. Przypomniał, 
że w czerwcu 2020 roku Rada 
Powiatu Łomżyńskiego podję-
ła uchwałę dotyczącą poprawy 
bezpieczeństwa ruchu poprzez 
przebudowę skrzyżowania dro-
gi krajowej nr 61 z drogami po-
wiatowymi nr 1912B, 1913B 
i 1946B w miejscowości Choj-
ny Młode. Dokument ten został 
przekazany premierowi Mate-
uszowi Morawieckiemu. Dzięki 
inwestycji poprawi się na tym 
odcinku drogi bezpieczeństwo, 
którego brak od wielu lat budził 
niepokój zarówno samorządow-
ców, jak i mieszkańców.

Przypomnijmy, że droga kra-
jowa 61 jest drogą o największym 
natężeniu ruchu w regionie. We-
dług Generalnego Pomiaru Ru-
chu z 2015 roku na tym odcinku 
DK 61 notowano 7715 pojaz-
dów na dobę. Blisko 2500 z nich 
to samochody dostawcze i cięża-
rowe. Przecinające w Chojnach 
Młodych DK 61 drogi powiato-
we 1912B i 1946B są wykorzy-
stywane jako objazd do Łom-

ży przez kierowców jadących 
z Warszawy w kierunku Mazur 
i z powrotem. Sprawia to, że tak-
że poprzeczny ruch na skrzyżo-
waniu jest bardzo duży i stwa-
rza duże niebezpieczeństwo dla 
kierujących i pieszych. Sytuację 
drogową w tym miejscu dodat-
kowo komplikują zlokalizowane 
po obu stronach drogi krajowej 
przystanki autobusowe i brak 
wyznaczonego przejścia dla pie-
szych przez DK 61.

region

Od 1 stycznia wiceprezesem Zarzą-
du ds. Produkcji SM Mlekpol został 
Zbigniew Groszyk, który dotychczas 
pełnił funkcję dyrektora Zakładu 
Produkcyjnego w Grajewie. Wielkość 
Spółdzielni oraz konieczność sprosta-
nia dynamicznym zmianom rynko-
wym były podstawą powołania Wice-
prezesa ds. Produkcji. 

W ramach swoich obowiąz-
ków nowy Członek Zarządu bę-
dzie odpowiadał m.in. za nadzór 
nad przetwórstwem mleka, ser-
watki i innych produktów, rozwój 
dotychczasowego asortymentu, 
wdrażanie innowacji technolo-
gicznych, racjonalne wykorzy-
stanie zdolności przetwórczych, 
zużycie opakowań i środków my-
jących oraz automatyzację proce-
sów produkcyjnych. 

- Zbigniew Groszyk pracu-
je w Spółdzielni Mleczarskiej 
Mlekpol od blisko 25 lat, pod-
czas których dał się poznać nie 
tylko jako znakomity specjalista, 
posiadający wiedzę i doświadcze-
nie, ale również jako wspaniały 
człowiek. Dlatego jestem przeko-

nany, że nasza współpraca będzie 
układa się harmonijnie i zgodnie, 
a realizacja stojących przed nami 
zadań i wyzwań będzie powodem 
do dumy i satysfakcji – mówi 
Edmund Borawski, prezes zarzą-
du SM Mlekpol.

Zbigniew Groszyk jest zwią-
zany ze Spółdzielnią Mleczarską 
Mlekpol od 25 lat. W 1996 r., 

po ukończeniu studiów na kie-
runku Technologia Żywności, 
o specjalności Przetwórstwo 
Mleka, podjął pracę w zakła-
dzie SM Mlekpol w Grajewie. 
Pierwsze doświadczenie zawo-
dowe zdobywał jako operator 
maszyn, a następnie kierownik 
zmiany produkcyjnej. Dzięki 
ogromnej wiedzy, zaangażo-

waniu i konsekwencji w dzia-
łaniu już po 5 latach otrzymał 
propozycję objęcia stanowiska 
dyrektora Zakładu Produkcyj-
nego w Grajewie. Podczas peł-
nienia swojej funkcji przyczynił 
się do rozwoju grajewskiego za-
kładu – w tym czasie m.in. po-
nad czterokrotnie wzrósł skup 
mleka, a poczynione inwesty-
cje pozwoliły dostosować pro-
dukcję do nowych oczekiwań 
konsumentów i wymagań ryn-
ku. Wśród kluczowych działań 
wymienić można m.in.: kilku-
krotną rozbudowę działu UHT 
(zwiększenie mocy produkcyj-
nych), budowę nowej masłow-
ni w 2004 r., uruchomienie wy-
działu konfekcjonowania sera 
w 2011 r. oraz działu produk-
cji serka ziarnistego wiejskie-
go i grani w 2012 r. Od 2021 
r. Zarząd Spółdzielni tworzą: 
Edmund Borawski (Prezes Za-
rządu), Sławomir Olszewski 
(Wiceprezes) oraz nowo wy-
brany Zbigniew Groszyk (Wi-
ceprezes ds. Produkcji).

Budżet woj. 
podlaskiego 
uchwalony

Radni zdecydowali o przyjęciu bu-
dżetu województwa na przyszły rok. 
Głosowanie nad projektem planu fi-
nansowego było głównym punktem 
XXIV Sesji Sejmiku Województwa Pod-
laskiego.

Jak podkreślił Artur Kosicki, 
marszałek województwa podla-
skiego istotą budżetu jest utrzy-
manie realizowanych w ostatnich 
latach działań, a w niektórych 
dziedzinach zwiększenie puli 
środków, w oczekiwaniu na za-
kończenie negocjacji związanych 
z nową perspektywą finansową.

- Ten budżet jest stabilny 
i prorozwojowy. Planujemy na-
sze wydatki roztropnie. Stara-
my się, żeby wszystko wyglądało 
realnie. Jako umowa społeczna 
z mieszkańcami województwa 
podlaskiego, budżet jest pewnym 
planem, który będzie w jakiś spo-
sób modyfikowany. Przyjęliśmy 
strategię, żeby na etapie, kiedy 
uzgadniamy z Komisją Europej-
ską różne programy: Operacyjny 
Program Polski Wschodniej, Kra-
jowy Plan Odbudowy, czy nasz 
Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Podlaskiego, 
nie tracić czasu, ale zainwestować 
bardziej w człowieka, kulturę, 
w działania tego typu- tłumaczy 
marszałek.

Radni głosowali nad przyję-
ciem budżetu z autopoprawką. 
Zakładała ona m.in. zwiększenie 
planowanej rezerwy w postaci 
funduszu wsparcia gmin i powia-
tów z 10 do 13 mln zł. Autopo-
prawka to też mniejsze od pier-
wotnie zaplanowanych wydatki, 
wynoszące ponad 634 mln zł, 
i mniejszy deficyt. Dochody woje-
wództwa pozostały bez zmian na 
poziomie niespełna 546 mln zł.

- Zaproponowany projekt bu-
dżetu jest budżetem, który ma 
na celu szybki powrót na ścież-
kę rozwoju gospodarczego przy 
jednoczesnym zapewnieniu sta-
bilności ekonomicznej woje-
wództwa – mówi radny Łukasz 
Siekierko podczas wystąpień klu-
bowych.

Zmiany w Zarządzie Spółdzielni 
Mleczarskiej Mlekpol 

Skrzyżowanie w Chojnach Młodych będzie przebudowane 
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Samorząd województwa podlaskie-
go pozyskał ponad 11 mln zł, któ-
re pozwolą zwiększyć dostępność 
lokalnych połączeń autobusowych 
w województwie podlaskim w 2021 
roku. Środki pochodzą z rządowego 
Funduszu Rozwoju Przewozów Auto-
busowych.

Rządowy Fundusz Rozwo-
ju Przewozów Autobusowych 

zakłada finansowanie przywra-
canych połączeń lokalnych. 
Dotyczy to linii, które nie były 
otwarte co najmniej 3 miesiące 
przed wejściem w życie ustawy 
o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej oraz, 
na które umowa o świadczenie 
usług publicznego transportu 

zbiorowego zostanie zawarta po 
jej wejściu w życie.

- To kolejna dobra wiado-
mość dla mieszkańców woje-
wództwa podlaskiego. Ponad 
11 milionów złotych z rządowe-
go Funduszu Rozwoju Przewo-
zów Autobusowych trafi do PKS 
Nova, naszej spółki, która organi-
zuje transport pasażerski na tere-

nie całego regionu. Te pieniądze 
to aż 62% wszystkich środków 
przewidzianych dla naszego wo-
jewództwa - mówi Artur Kosicki, 
marszałek województwa podla-
skiego.

Dofinansowanie regional-
nych połączeń pozwoli na docie-
ranie do mniejszych ośrodków 
miejskich i wiejskich autobusów 

PKS Nova, a dzięki temu także 
łatwiejszy dostęp do jednostek 
edukacji, kultury czy ochrony 
zdrowia mieszkańcom z mniej-
szych miejscowości. 

Łącznie wsparcie w wysoko-
ści ponad 18 mln zł otrzymają 24 
samorządy z województwa podla-
skiego. Pozwoli to na funkcjono-
wanie 143 linii autobusowych.

Mijający rok okazał się przełomowym 
dla dwóch dużych projektów drogowych 
w województwie podlaskim. 

W realizacji znalazła się całą droga eks-
presowa S61 (Via Baltica), a w procedu-
rach przetargowych – większa część S19 
(10 odcinków), z których na pierwsze trzy 
białostocki oddział Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad podpisał już 
umowy z wykonawcami w systemie Pro-
jektuj i buduj. Tym samym ruszyła rów-
nież realizacja pierwszych fragmentów Via 
Carpatii na Podlasiu.

S61… gotowa
W 2020 roku Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad kontynu-
owała zadania z rządowego Programu Bu-
dowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 
(z perspektywą do 2025 r.). W połowie 
maja tego roku oddano do użytku II jezd-
nię obwodnicy Szczuczyna, dzięki czemu 
wydłużona została Via Baltica o kolejne 8 
kilometrów dwujezdniowej drogi ekspre-
sowej S61. W połączeniu z oddaną w 2019 
roku obwodnicą Suwałk oraz w 2014 roku 
fragmentem obwodnicy Augustowa, daje 
to około 33,5 km S61 w użytkowaniu.

...i w budowie
Trwa realizacja pozostałej części drogi 

ekspresowej S61. Tylko w bieżącym roku 
łączne wydatki na tę trasę przekroczyły 1,2 
miliarda złotych. Poza zakończoną w tym 
roku budową II jezdni obwodnicy Szczu-
czyna, na terenie województwa podlaskie-
go i części mazowieckiego, w budowie jest 
jeszcze ponad 82,8 kilometra S61 (odcin-
ki: Śniadowo - Łomża Południe, Łomża 
Południe - Łomża Zachód, węzeł Kolno 
- Stawiski i Stawiski – Szczuczyn oraz Su-
wałki - Budzisko).

Kolejny plac budowy na S61 to odci-
nek Łomża Zachód - węzeł Kolno o dł. 
12,9 km, który został w grudniu przekaza-
ny wykonawcy. Z kolei fragment Podborze 
- Śniadowo (o dł. 19,5 km) jest w trakcie 
uzyskiwania decyzji o realizacji inwestycji 
drogowej (ZRID).

Tempo prac sprawia, że w II połowie 
przyszłego roku powinny być gotowe – 
zgodnie z planem – trzy części S61 o łącz-
nej długości ponad 51 km (Śniadowo - 
Łomża Południe, węzeł Kolno - Stawiski 
i Stawiski - Szczuczyn).

Startuje S19
Jak informuje białostocki oddział Ge-

neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad rok 2020 był przełomowym dla 

budowy drogi ekspresowej S19 na Podla-
siu. Z drogi, która przez lata istniała tylko 
w planach – teraz stała się „eską”, o której 
poszczególne odcinki zaczęła się rywali-
zacja największych wykonawców z kraju 
i zza granicy. W tym roku GDDKiA ogło-
siła aż 10 przetargów na kolejne fragmenty 
S19 (i dróg powiązanych) o łącznej długo-
ści ok. 151 km (długość wszystkich dróg 
realizowanych w ramach zadania). Z tego 
134 km samej S19 jako dwujezdniowej 
ekspresówki i ok. 17 km dróg krajowych 
nr 65 i 66 w klasie GP (ruch główny przy-
spieszony).

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
GDDKiA, pierwsze przetargi na trzy od-
cinki wokół Białegostoku i na południe od 
miasta (ponad 37 km „eski” i prawie 14 km 
DK65 w kategorii GP) GDDKiA zakoń-
czyła w listopadzie i grudniu podpisaniem 
umów z wykonawcami w systemie Projek-
tuj i buduj, co de facto oznacza rozpoczę-
cie realizacji tej części S19 (odc.: Białystok 
Zachód - Księżyno, Księżyno - Białystok 
Południe z budową DK65 do Grabówki 
oraz Białystok Południe - Ploski.

S19 – fragment w przygotowaniu w najkrótszym 
przebiegu

9 marca 2020 do Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w Białymsto-
ku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad oddział w Białymstoku złoży-
ła wniosek o wydanie decyzji o uwarun-

kowaniach środowiskowych na odcinek 
drogi ekspresowej S19 od Sokółki do Do-
brzyniewa Dużego. To tzw. wariant 5, pro-
wadzący „eskę” - w przybliżeniu - po śla-
dzie istniejącej DK19 na odcinku Sokółka 
- obwodnica Wasilkowa.

Dzięki takiemu przebiegowi S19 real-
nym staje się powstanie bliskiej, północ-
nej obwodnicy Białegostoku, która przej-
mie ruch tranzytowy pomiędzy miastem 
a przejściem granicznym w Kuźnicy oraz 
ruch z DK8 na kierunku do i z Augustowa, 
wyprowadzając go na drogę ekspresową 
S8 na węźle Białystok Zachód.

Oznacza to istotne odciążenie tzw. Tra-
sy Generalskiej w granicach Białegostoku.   
Długość drogi ekspresowej S19 we wnio-
skowanym wariancie 5 wynosi ok. 44 km. 
Podstawowym założeniem przy wytycza-
niu tego przebiegu trasy było wykorzy-
stanie na odcinku Sokółka - Wasilków - w. 
Białystok Północ (dawniej w. Sochonie) 
w możliwie największym stopniu koryta-
rza istniejącej drogi krajowej nr 19.

S16 – konsultacje
Jedną z rozpoczynających się inwesty-

cji w województwie podlaskim (ale i czę-
ściowo w woj. warmińsko-mazurskim) jest 
odcinek drogi ekspresowej S16, która po-
łączy Ełk z Knyszynem koło Białegostoku 
oraz drogi ekspresowe S19 i S61.

W tym roku wykonane zostało Stu-
dium techniczno-ekonomiczno-środowi-

skowe z materiałami do decyzji o uwarun-
kowaniach środowiskowych dla tej drogi. 
Analizowane były ostatecznie 3 warian-
ty, wszystkie położone wzdłuż istniejącej 
DK65 Białystok - Ełk, od Knyszyna do 
węzła Guty na S61 (na północny wschód 
od obwodnicy Szczuczyna). Przygotowa-
na dokumentacja została przedstawiona 
społeczeństwu w ramach tzw. spotkań in-
formacyjnych oraz zorganizowanej przez 
GDDKiA Podlaskiej Debaty Drogowej.

Zdecydowana większość (ponad 90 
proc.) opinii i wniosków sprzeciwia się 
przebiegowi drogi S16 przez Biebrzański 
Park Narodowy w rejonie Osowca.

Jak informuje białostocki oddział 
GDDKiA z tego względu będą prowa-
dzone prace przygotowawcze obejmują-
ce 2 korytarze – oprócz opracowanego 
już korytarza Knyszyn - Ełk, we wrze-
śniu rozpoczęły się prace nad korytarzem 
Knyszyn - Raczki po DK8 (we wrześniu 
ruszyła roczna inwentaryzacją przyrod-
nicza). W przyszłym roku rozpocznie się 
kolejny cykl spotkań informacyjnych, 
tym razem dla korytarza Knyszyn - Ko-
rycin - Raczki (przejście Biebrzy w rejo-
nie Sztabina). Po zakończeniu ww. prac 
opracowany zostanie m.in. raport od-
działywania na środowisko dla dwóch 
korytarzy: Knyszyn - Ełk (przejście Bie-
brzy w rejonie Osowca) oraz Knyszyn - 
Korycin - Raczki (przejście Biebrzy w re-
jonie Sztabina). Wówczas można będzie 
wskazać korytarz optymalny.

Program 100 obwodnic w województwie 
podlaskim

W tym roku Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad ogłosiła też prze-
targi na projekt i budowę obwodnic Su-
chowoli oraz Sztabina w ciągu drogi kra-
jowej nr 8. Obwodnica Suchowoli będzie 
miała 15,1 km długości, natomiast Sztabi-
na - 4,23 km. Oba odcinki zostaną wybu-
dowane jako jednojezdniowa droga klasy 
GP. 

W ramach rządowego Programu 100 
obwodnic w woj. podlaskim powstaną 
jeszcze obwodnice: Białobrzeg, Augusto-
wa i Zambrowa, które obecnie są na etapie 
prac przygotowawczych.

W przypadku obwodnicy Zambro-
wa w grudniu ogłoszony został przetarg 
na opracowanie uproszczonego studium 
korytarzowego wraz z rozszerzonym stu-
dium techniczno-ekonomiczno-środo-
wiskowym (tzw. STEŚ-R), w wyniku 
którego GDDKiA uzyska dokumentację 
umożliwiającą ogłoszenie przetargu na 
projekt i budowę obwodnicy w ciągu dróg 
krajowych nr 63 i nr 66.

Ponad 11 mln zł rządowego wsparcia dla PKS Nova na nowe połączenia

Podlaskie 
„eski”
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

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

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam gospodarstwo rolne nie-
daleko Łomży lub wydzierżawię sie-
dlisko oraz sprzedam działkę nad 
jeż. Białoławka na Mazurach. Tel. 
727 490 070.

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

Posiadam do wynajęcia atrakcyjne 
przyrodniczo miejsce Baliki gm. No-
wogród pod posadowienie przycze-
py kempingowej oraz dzialki rekre-
acyjne na sprzedaż. Tel. 737 164 200.

Lokal 120 m2, super lokum Al. Legio-
nów 60 oraz 40 m2 w podpiwnicze-
niu. Tel. 512 560 894.

Sprzedam mieszkanie 50 m2 przy ul. 
Dmowskiego 2a w Łomży. 
Tel. 733 701 519.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele 
podłogowe i inne prace wykończe-
niowe. Tel. 791 538 893.

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 
530

Tynki gipsowe agregatem, profesjo-
nalnie i z doświadczeniem. Tel. 511 
917 737

Układanie kostki brukowej z materia-
łu własnego i powierzonego. Projekt 
GRATIS. Doświadczenie, szybko i so-
lidnie. Tel. 602 520 783.

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: po-
krycia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 
508 637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypoży-
czalnia sprzętu budowlanego i ogrod-
niczego:
-młoty wyburzeniowe i inne
-zagęszczarki
-rusztowania
-piły spalinowe
-kosiarki, wykaszarki do trawy, are-
ator
-sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B.
Tel. 600 011 914.

Usługi hydrauliczne PLUMBER Sobo-

ciński Sławomir: instalacje CO, insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, montaż 
urządzeń sanitarnych, kotłowanie 
(olejowe, gazowe, węglowe), kolekto-
ry słoneczne, pełen zakres usług. Tel. 
516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.

Zlecę budowę domu jednorodzinnego 
w Wołominie. Zainteresowanym doku-
mentację prześle mailem. Możliwość 
zakwaterowania na miejscu. Zapytania 
proszę kierować  na: szeligowskik@
gmail.com

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

Drobne Usługi remontowo - budow-
lane, wykończeniówka. Tel. 518 738 
538.

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

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

Pożyczki pozabankowe pod grunty 
rolne i nieruchomości bez Bik, umo-
wa notarialna, RRSO 36%, szybko 
i uczciwie. Tel. 577 873 616.

USŁUGI RTV-AGD

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

Zakład usługowy RTV – marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. 
Tel.862 115 343, 696 884 735. Usługi 
w zakresie naprawy: TV, DVD VCR, KA-
MERY, LAPTOPY, MONITORY KOMPU-
TEROWE I INNE oraz montaż anten TV 
i SAT. www.brzesiakrtv.pl

Multi Serwis. Serwis komputerowy 
i RTV, sprzedaż  sprzętu komputero-
wego. Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 
121, Łomża, 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 oko-
licznościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252.

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

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okoliczno-

ściowym i inne imprezy. Tel. 508 637 
509. www.zespol-amor.dzs.pl

MOTORYZACJA

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

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdze-
nie szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. 
Akacjowa 5. Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA

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

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

MATRYMONIALNE

POZNAM PANIĄ DO LAT 60, JA KAWA-
LER PO 50-CE BEZ NALOGÓW, MATE-
RIALNIE NIEZALEŻNY. 
TEL. 572 336 245.

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
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Miejska Biblioteka Publiczna w Łom-
ży rozpoczynając 75. rok swojej dzia-
łalności, stanęła przed bardzo waż-
nym wyzwaniem. Mowa o wdrożeniu 
zakupionego w grudniu systemu bi-
bliotecznego SowaSQL. 

Od teraz każdy korzystający 
ze zbiorów biblioteki otrzyma 
elektroniczną Kartę Czytelnika, 
którą będzie mógł posługiwać 
się we wszystkich placówkach 

MBP w Łomży. Wprowadzenie 
systemu SowaSQL to też szereg 
nowych funkcjonalności, któ-
re mają usprawnić działalność 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Łomży. Nowa szata graficz-
na, intuicyjna nawigacja, nowo-
czesny układ nagłówka i menu 
dopasowujące się do różnych 
rodzajów ekranów urządzeń 
mobilnych. Czytelnicy mogą 

korzystać z czytelnych formula-
rzy samodzielnego rejestrowa-
nia użytkownika w bibliotece, 
logowania i generowania nowe-
go hasła użytkownika, składa-
nia propozycji zakupu czy za-
mówień międzybibliotecznych. 
Korzystanie na smartfonach i ta-
bletach z usług dostępnych w ka-
talogu stało się tym samym wy-
godniejsze i bezpieczniejsze.

Koniec 2020 roku i początek 2021 to 
z pewnością wyjątkowo dobry czas 
dla dziewcząt z Miss Ziemi Łomżyń-
skiej. Już niebawem 5 z nich zobaczy-
my na scenie Miss Polski. Dziewczęta 
rozpoczęły już zgrupowania poprze-
dzające finały konkursów Miss Pol-
ski oraz Miss Polski Nastolatek 2020 
w podwarszawskich Markach. To bar-
dzo intensywny czas poprzedzający 
oba finały. 

Region Ziemi Łomżyńskiej 
w Finale Miss Polski reprezento-
wać będą, Miss Ziemi Łomżyń-
skiej 2020 - Wiktoria Ciochanow-
ska z Łomży. Obecnie studentka 
pierwszego roku Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku na 
kierunku: lekarskim. Nasza przy-
szła Pani Doktor ma już na swo-
im koncie krajowy tytuł. W 2015 
roku, Wiktoria wystąpiła w Fina-
le Miss Polski Nastolatek, została 
wówczas 2 Wicemiss. 

Do grona szczęśliwych finali-
stek z rezerwowej listy kandyda-
tek, dołączyła 4 Wicemiss Ziemi 
Łomżyńskiej 2020 - Nina Am-
pulska z Ostrołęki.

- Jestem ogromnie szczę-
śliwa, że w Finale Miss Polski, 
po raz pierwszy wystąpią dwie 
laureatki konkursu Miss Ziemi 
Łomżyńskiej. To podwójna oka-
zja i możliwość do tego, by na 
arenie krajowej promować nasz 
piękny region. Gdy otrzymałam 
informację o tym, że Nina dołą-
czy do grona finalistek nie wiem, 
która z nas cieszyła się bardziej, 
czy ja, czy zszokowana Nina, 
która w biegu pakowała walizki 
i kompletowała garderobę. Była 
to wspaniała niespodzianka na 
dzień przed rozpoczęciem zgru-
powania – mówi Anna Kurząd-
kowska-Kosińska, organizatorka 
regionalnego plebiscytu piękno-
ści. 

W Finale Miss Polski Nastola-
tek 2020 zobaczymy aż trzy laure-
atki konkursu Miss Ziemi Łom-
żyńskiej: Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej 2020 - Ewelinę Gu-
towską z Grabowa. uczennicę 
Zespołu Szkół Weterynaryjnych 
i Ogólnokształcących w Łom-
ży. Uczennicę tej samej szkoły, 

3 Wicemiss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej 2020 - Aleksan-
drę Ołtarzewską z Łomży oraz 
najmłodszą z tegorocznych lau-
reatek naszego konkursu, 2 Wi-
cemiss Nastolatek Ziemi Łom-
żyńskiej 2020 - Wiktorię Jórską 
z Grajewa.

- 5 dziewcząt na scenie Miss 
Polski to bardzo satysfakcjonu-
jący wynik. Gratulujemy naszym 
wspaniałym finalistkom i już dziś 
bardzo mocno trzymamy kciu-
ki za każdą z nich – dodaje Anna 
Kurządkowska-Kosińska.

Przygotowania do 
gali idą pełną parą. Do tej 
pory dziewczęta pracowa-
ły nad materiałami ENG 
(wszystko to, co zostanie 
pokazane podczas trans-
misji), z tej okazji odwie-
dziły park wodny Suntago. 
Ekipa pracowała także nad 
przygotowaniem wideo 
wizytówek oraz sesjami 
zdjęciowymi. Od niedzieli 
(10. stycznia) rozpoczęły 
się próby choreograficzne.

- Bardzo się cieszę, wi-
dząc postępy w ich pracy 
i zaangażowaniu. Niesa-
mowicie miło mi, kiedy 
pytają, zwracają się o radę, 
konsultują, a wszystko po 
to, by jak najlepiej wyko-
nać każde jedno zlecone 
zadanie. Progres jaki uda-
ło mi się zaobserwować od 
przygotowań do gali regio-
nalnej po dziś, jest niesamowi-
ty i w moim odczuciu to jest już 
wielki sukces. Wciąż jednak bar-
dzo mocno wierzę w każdą z nich 
i z całego serca trzymam za nie 
kciuki. Bez względu na efekt koń-
cowy, uważam, że już teraz jest 
naprawdę dobrze – komentuje 
Anna Kurządkowska-Kosińska. 

Dla Wiktorii, która ma już na 
swoim koncie udział w konkursie 

krajowym oraz zdobyte podium, 
tytuł 2 Wicemiss Polski Nasto-
latek 2015, zgrupowanie nie jest 
czymś zupełnie nowym. Jak sama 
przyznaje większość harmono-
gramu jest bardzo podobna do 
tego sprzed lat, z tą jednak róż-
nicą, że teraz trzeba zakładać 
maskę. Z pełnym przekonaniem 
mówi także o tym, że jako na-
stolatka nie miała w sobie aż 
tyle przebojowości. Nie do koń-
ca wiedziała, co jako Wicemiss 
mogłaby ze swoim tytułem zro-
bić, dziś jako 20 latka, z bagażem 

cennego doświadczenia oraz wła-
snym pomysłem z wielkim zaan-
gażowaniem uczestniczy w zgru-
powaniu. 

- Nie wychodzę myślami 
mocno w przód, wszystkie kan-
dydatki są bardzo ładne i każda 
ma w sobie coś innego, czym się 
wyróżnia. Staram się najlepiej 
jak mogę reprezentować Łomżę 
na arenie krajowej, wykonywać 

wzorowo wszystkie zadania, ni-
kogo nie zawieść i po prostu do-
brze się bawić. Fajnie jest wrócić 
do tego konkursowego świata po 
kilku latach i przeżyć tę piękną 
przygodę raz jeszcze. Na pewno 
będzie mi miło jak będzie mi bar-
dzo kibicować i trzymać za mnie 
kciuki, to daje ogromnego powe-
ra. Naprawdę - wdzięcznie pod-
kreśla Wiktoria.

Dla Niny Ampulskiej, wszyst-
ko jest nowe. Mimo doświadcze-
nia jakie zgromadziła podczas 
konkursu regionalnego w Łomży, 

tempo z jakim pracuje się 
przy produkcji Miss Polski 
jest nieporównywalne. 

- Jestem szczęśliwa, że 
znalazłam się w tym miej-
scu. To wspaniała przy-
goda, i choć każdego dnia 
wieczorem jestem po pro-
stu zmęczona to i tak nie 
mogę doczekać się kolejne-
go dnia. Codziennie także 
staram się dzwonić do mo-
ich rodziców, którzy cze-
kają z niecierpliwością na 
każdy mój telefon, by opo-
wiedzieć im co u mnie sły-
chać - relacjonuje Nina.

Nieco inaczej jest u na-
szych nastolatek. Dziew-
czyny tryskają energią 
i wszystkie trzy zgodnie 
przyznają, że choć bywa-
ją zmęczone to i tak wciąż 
mają siłę na więcej. 

31 Galę finałową Miss 
Polski obejrzeć będzie można na 
żywo 17 stycznia br., (niedziela), 
o godzinie 20:00 na antenie Te-
lewizji Polsat. Gala finałowa Miss 
Polski Nastolatek 2020, odbędzie 
się już natomiast w najbliższy pią-
tek, tj. 15 stycznia br., a jej prze-
bieg będzie można obejrzeć na 
żywo na antenie Telewizji Super 
Polsat. Na transmisję zapraszamy 
o godzinie 20:00.

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Łomży zmienia się dla czytelników

Miss Polski z 5 reprezentantkami Ziemi 
Łomżyńskiej. Zgrupowanie 2020 trwa
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Lekkoatletyka
W tej dziedzinie koronawirus 

również postawił na głowie, albo 
wręcz zlikwidował wiele planów 
i zamierzeń. Ucierpiał zwłaszcza 
najlepszy na świecie specjalista 
od biegania po schodach Piotr 
Łobodziński, bo imprezy na klat-
kach schodowych wysokościow-
ców (najczęściej azjatyckich) po 
prostu nie wchodziły w grę. Tro-
chę powetował sobie to startami 
w innych specjalnościach. Został 
np. mistrzem Polski w biegu al-
pejskim.

"Klasyczni lekkoatleci" pre-
zesa i szkoleniowca Andrzeja 
Korytkowskiego z klubu "PRE-
FBET ŚNIADOWO" Łomża 
bardzo dobrze zaczęli 2020 rok 
w halowych imprezach, które 
jednak zostały szybko zastopo-
wane. Sezon na otwartych sta-
dionach rozpoczął się później, 
wiele imprez nie doszło do skut-
ku. Andrzej Korytkowski i jego 
ekipa odnaleźli się jednak w tym 
chaosie. Nie sposób wymienić 
wszystkich sukcesów z mityngów 
czy zawodów rangi mistrzow-
skiej, ale nie można pominąć re-
kordu Polski w sztafecie 4x400 
metrów mężczyzn (do lat 18), 
który trwał od 40 lat. Nowi rekor-
dziści to Aleksander Zwirkowski, 
Bartosz Jurak, Igor Duchnowski 
i Piotr Dąbrowski. Mistrzem Pol-
ski Juniorów na 1500 metrów i re-
prezentantem kraju został Dawid 
Likwiarz. Znakomicie walczyła 
klubowa "starszyzna" dobywając 
zespołowe medale w mistrzo-
stwach Polski na 10 000 metrów 
w Karpaczu. To Justyna Koryt-
kowska, Anna Szyszka (także mi-
strzyni Polski w biegu górskim) 
i Monika Nawrat oraz Piotr Ło-
bodziński, Przemysław Dąbrow-
ski i Mateusz Niemczyk. Były 
też medale z mistrzostw Polski 
sztafet, a na koniec roku jeszcze 

w biegach przełajowych. An-
drzej Korytkowski wyliczył, że 
ten rok przyniósł do klubowego 
skarbczyka rekordowe 15 meda-
li imprez rangi mistrzostw Pol-
ski w różnych specjalnościach 
i kategoriach wiekowych. Przy-
czynili się do tego m. in. (poza 
już wymienionymi): Martyna 
Krawczyńska, Karolina Dzwon-
kowska, Maja Łyskowka, Ewa 
Jagielska, Monika Bytner-Kwiat-
kowska, Wiktoria Grabowska, 
Weronika Lipska, Piotr Dąbrow-
ski, Bartłomiej Folga, Mateusz 
Demczyszak, Rafał Pogorzelski, 
Radosław Mateusiak, Piotr Sa-
dłowski, Przemysław Łyskawy. 

Boks 
W styczniu bokserzy klu-

bu Tiger szykowali się na Aka-
demickie Mistrzostwa Świata 
i cieszyli z powołań do kadry na-
rodowej na tę imprezę. Dorota 
Bukowska, Aneta Gojko i Daniel 
Maleszewski nie mogli jednak 
się zmierzyć ze studentami z in-
nych krajów. Pandemia! Aneta 
Gojko z sukcesami spróbowała 
zatem swoich sił w MMA. Zo-
stała mistrzynią Polski. 

Zbigniew Maleszewski, szko-
leniowiec i szef Tigera, ponow-
nie został wybrany do zarządu 

Polskiego Związku Bokserskie-
go. Odpowiada tam za sprawy 
szkoleniowe i pracuje abyśmy na 
igrzyskach olimpijskich (w Tokio 
będzie trudno, ale w Paryżu cze-
mu nie) zobaczyli znów mocarne 
polskie pięści.  

Fatalny rok miał Adam "Ba-
byFace" Kownacki. Pochodzą-
cy z Konarzyc bokser chciał się 
trochę rozgrzać przed walkami, 
które mogłyby decydować o mi-
strzowskich psach i zaprosił do 
ringu "Nordycki Koszmar", czy-
li Roberta Heleniusa z Finlandii. 
I był to rzeczywiście koszmar, ale 
niestety, dla Kownackiego, który 
przegrał przed czasem. Ostatnie 
wieści wskazują, że chce rewan-
żu, ale szanse na walki mistrzow-
skie są naprawdę odległe.

"Skandal w Łomży". Takie 
i podobne tytuły otwierały re-
lacje z kolejnej gali bokserskiej, 
które z upodobaniem organizo-
wane są w Łomży. Miasto nie 
miało żadnego udziału w skan-
dalu, jakim było zwycięstwo na 
punkty Artura Szpilki nad Sier-
giejem Radczenką. Nawet ko-
mentatorzy TVP i organizatorzy 
gali nie mieli wątpliwości, że to 
Ukrainiec był lepszym pięścia-
rzem. Zawinili sędziowie z Au-
strii, ale w świat poszło hasło 
o skandalu w Łomży. 

 Tenis stołowy
Akademiczki z KU AZS 

PWSIiP Metal - Technik Łomża 
walczą w ekstraklasie. Po jesien-
nej rundzie mają 12 punktów 
i zajmują 7 miejsce.

Tenis  
Po dobrym halowym począt-

ku roku i okresie "zamrożenia" na 
korty wrócili z dużym powodze-
niem czołowi zawodnicy UKS 
Return Łomża, który działa przy 
III LO. Aniela Galińska i Wiktor 
Kosowski, podopieczni Tomasza 
Waldzińskiego, coraz lepiej spi-

sują się w imprezach nie tylko re-
gionalnych. A wśród młodszych 
adeptów tenisa dobrze rokują m. 
in. Bartek Biedrzycki i Szymon 
Klewicki.

Sporty lotnicze    
Do krajowej i światowej elity 

należy motoparalotniowy duet 
z Łomży Adam Pupek i Piotr Ko-
zikowski. W tym roku, skąpym 
w wydarzenia międzynarodowe 
zdobyli nagrodę Srebrnego Cu-
mulusa, a we wrześniu zostali mi-
strzami Polski po raz drugi z rzę-
du.

Taniec 
Breakdance będzie na igrzy-

skach w Paryżu (2024) oficjal-
ną dyscypliną - ogłosił Między-
narodowy Komitet Olimpijski. 
A to oznacza niezwykłą szansę 
na udział w największym spor-
towym święcie łomżyniaków 
z B.K.Step Marka Kisiela. Droga 
jeszcze daleka, ale jest o co... po-
tańczyć.

Koszykówka
Dziewczęta z UKS 4 i chłop-

cy z SP 9 i SP 10 to królowie ko-
szykarskich parkietów nie tylko 
miejskich. Powstały tam znako-
mite ekipy, które sięgają po laury 
także w regionie i na imprezach 
krajowych.        

Sport. 2020. Rok, który nauczył nas wiele, 
ale którego pamiętać nie chcemy 

Fatalny rok miał Adam "BabyFace" Kownacki Lekkoatleci - rekordziści z klubu LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża

Wiktor Kosowski (z prawej) z trenerem Tomaszem Waldzińskim

Również podopieczna Tomasza 
Waldzińskiego - Aniela Galińska

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

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH

DANIA 
NA WYNOS

ZADZWOŃ I ZAMÓW   TEl. 512 113 853
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