
Przedsiębiorstwa społeczne, które zo-
stały utworzone ze środków Ośrodka 
Wsparcie Ekonomii Społecznej w Łom-
ży otrzymały „Znak Jakości Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej 2020”. 

Był to konkurs ministerial-
ny, który mogły wygrać tylko 
przedsiębiorstwa, które z powo-
dzeniem łączą działalność eko-
nomiczną ze społecznym za-
angażowaniem. Laureatami III 
edycji konkursu organizowane-
go przez Ministerstwo Rodzi-
ny i Polityki Społecznej została 
Fundacja Ja i Ty z  Łomży oraz 
Fundacja Działań Lokalnych Lo-
gos ze Śniadowa! Dla laureatów 
konkursu organizator przewi-
dział pakiety wsparcia w wyso-
kości 10 000 zł oraz 3 000 zł. Po-
nadto podmioty certyfikowane 
będą mogły korzystać z doradz-
twa, szkoleń oraz innych form 
wsparcia swojej działalności ce-
lem podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych kadry.

Inaczej niż ty i ja
Długoletnia działalność Ka-

tarzyny Kuklińskiej oraz Stowa-
rzyszenia Ja i Ty zaowocowała 
powołaniem przedsiębiorstwa 
społecznego, które zatrudnia 
osoby z niepełnosprawnością in-
telektualną oraz ruchową. Fun-
dacja Ja i Ty pozyskała środ-
ki w ramach Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Łomży, 
dzięki czemu mogła zakupić nie-
zbędne środki trwałe umożliwia-
jące rozpoczęcie działalności go-
spodarczej.

- Otrzymane środki pozwo-
liły na stworzenie „wirtualnego 
salonu gier”. Jest to zarówno wy-
miar gospodarczy, jak i społeczny 
fundacji - podkreśla prezes Ka-
tarzyna Kuklińska. Współpraca 
z OWES-em zaowocowała sze-
regiem inicjatyw. Za przykład 
może posłużyć projekt, który 
polegał na zapoznaniu senio-
rów z nowymi technologiami, 
czy też wsparcie przy organiza-
cji I Łomżyńskiego Pikniku In-
tegracyjnego Osób z  Niepełno-
sprawnością ,,Bądźmy Razem, 
JA i TY”. Dodatkowo możemy 

korzystać z  wsparcia prawnego 
i specjalistycznego oraz ze wspar-
cia w  postaci staży dla osób wy-
kluczonych społecznie. Ponad-
to współpracujemy nad nowymi 
inicjatywami, które mam nadzie-
ję pojawią się wkrótce - dodaje 
Katarzyna Kuklińska.

Jak przekonuje Tomasz Wró-
blewski, z Ośrodka Wsparcia 
Ekonomi Społecznej, kluczem 
jest współpraca.

- Jako OWES wspieramy 
podmioty ekonomii społecznej 
i solidarnej w Łomży; wspól-
nym pomysłem Fundacji Ja i Ty 
oraz OWES-u jest stworzenie gry 
miejskiej promującej walory tu-
rystyczne naszego miasta - mówi 
Tomasz Wróblewski z OWES 
w Łomży.

Działania łomżyńskiej fun-
dacji zostały zauważone przez 
Ministerstwo Rodziny i  Polity-
ki Społecznej. W grudniu mini-
sterstwo nagrodziło przedsię-
biorstwa społeczne. Laureatem 
została Fundacja Ja i Ty w kate-
gorii IV. 
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Dokończenie na str. 3

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień w Łomży oficjal-
nie zmienił swoją siedzibę. Po blisko 
29 latach z ul. Rybaki 3, placówka 
przeniosła się do budynku przy ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie 1 w miejsce 
dawnego Szpitala Zakaźnego. Całość 
przedsięwzięcia pochłonęła ponad 
22,5 mln zł. Nowa siedziba rozpocznie 
swoją działalność od 1 lutego 2021 
roku. Podczas uroczystości obecni byli 
m.in. Marek Adam Komorowski, sena-
tor RP, Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego czy Piotr 
Modzelewski, radny Sejmiku Woje-
wództwa Podlaskiego, a honory go-
spodarza pełniła Renata Szymańska, 
dyrektor WOPiTU.  

Po wielu latach oczekiwań 
Wojewódzki Ośrodek Profilakty-
ki i Terapii Uzależnień w Łomży 
przenosi się w nowe miejsce. Od 
1 lutego 2021 roku to budynek 
przy ul. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 1 będzie służył pomocą dla 
uzależnionych. 

Dokończenie na str. 4

Uzależnienia będą leczyć w nowej siedzibie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
wyróżniło Fundację Ja i Ty oraz Fundację Logos

Na pierwszym planie Katarzyna 
Kukulińska, prezes Fundacji Ja i Ty



W związku ze 158. rocznicą wybuchu 
Powstania Styczniowego, w Łomży 
odbyły się skromne uroczystości cele-
brujące największy polski zryw w wal-
ce o niepodległość. 

Mariusz Chrzanowski, pre-
zydent miasta, Andrzej Garlicki, 
jego zastępca oraz radni Andrzej 
Grzymała i Andrzej Podsiadło, 
a także przedstawiciele wojska 
złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod pomnikiem Bohaterów Po-
wstania Styczniowego przy Szo-
sie Zambrowskiej. Znicze zosta-
ły zapalone również na mogile 
nieznanego powstańca zabitego 
przez kozaków, znajdującej się na 
cmentarzu przy ul. M. Koperni-
ka. 

Pomnik Bohaterów Powsta-
nia Styczniowego znajduje się 
w Łomży w miejscu straceń z tego 
okresu na tzw. Mokrej Łączce, 
gdzie znajduje się również zbioro-
wa mogiła powstańców stycznio-
wych. Na pomniku, który odsło-
nięty został 2 listopada 1916 roku 
z inicjatywy E. Zajączkowskiego, 
widnieje napis „1863 - BOJOW-
NIKOM ZA WOLNOŚĆ OJ-
CZYZNY RODACY”. 

Obok znajdują się dwie ta-
blice zawierające nazwiska po-

wstańców straconych w Łom-
ży - zabitych przez rozstrzelanie: 
Konstanty Kulesza, Sylwester 
Jewreinow, Jan Chodkiewicz, 
Izrael Chonczak, Władysław Icz-
kowski, Tomasz Kojka, Aleksan-
der Koniński, Julian Obuchowicz, 
Krajewski, Szumski; powieszo-
nych: Dominik Trzciński, Franci-
szek Stoduba, Stanisław Banach, 
Ignacy Bruliński, Józef Michalski, 
Antoni Brzóska, Cyprian Janusz-
czyk, Fabian Konopka, Andrzej 
Krulikowski, Chrzanowski. 

W czasie Powstania Stycz-
niowego na ziemi łomżyń-
skiej działał liczący nawet do 
tysiąca osób, oddział Józefa 
Konstantego Ramotowskiego 
„Wawra”, który w 1830 roku 
ukończył Szkołę Wojewódzką 
w Łomży.

Powstanie Styczniowe 
przeciwko Imperium Rosyj-
skiemu ogłoszone zostało Ma-
nifestem wydanym w Warsza-
wie przez Tymczasowy Rząd 
Narodowy. Wybuchło 22 

stycznia 1863 w Królestwie 
Polskim i 1 lutego 1863 na Li-
twie. Trwało do jesieni 1864. 
Zasięgiem objęło ziemie zabo-
ru rosyjskiego, tj. Królestwo 
Polskie i ziemie zabrane. Było 
największym i najdłużej trwa-
jącym polskim powstaniem 
narodowym, które spotkało 
się z poparciem międzynaro-
dowej opinii publicznej. Mia-
ło charakter wojny partyzanc-
kiej, w której stoczono ok. 
1200 bitew.
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Miała 108 lat. Jej światem byli 3 synowie, wnuczę-
ta, prawnuczęta i praprawnuczęta. Kiedy obchodziła 
setne urodziny, zapytana o to jak wygląda recepta na 
długowieczność twierdziła, że po prostu trzeba żyć. 
Regina Genowefa Nowacka była najstarszą miesz-
kanką Łomży. Zmarła 23 stycznia 2021 roku. 

- Zapamiętamy Panią Reginę jako osobę niezwy-
kle ciepłą, pogodną i skromną. Wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim Pani Reginy składa prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego - czytamy na stronie łomżyń-
skiego Magistratu. 

Kochał Łomżę. Kochał historię. 
Odszedł Henryk Sierzputowski

Jego pasją była Łomża 
i historia. Z niezwykłą skru-
pulatnością dokumentował 
jej dzieje. Henryk Sierzputow-
ski, wieloletni członek Łom-
żyńskiego Towarzystwa Na-
ukowego im. Wagów, członek 
zarządu i założyciel Łomżyń-
skiego Bractwa Historyczne-
go oraz łomżyńskiego od-
działu Polskiego Towarzystwa 
Historycznego oraz od 12 lat 
redaktor naczelny serwisu hi-
storycznego Ziemi Łomżyń-
skiej historialomzy.pl odszedł. 
Zmarł 19 stycznia w wieku 73 
lat.

Z wykształcenia był deka-
rzem, czyli potrafił skonstru-
ować dach, a pokochał histo-
rię, czyli dbał o  fundamenty 
naszych łomżyńskich. Wraz 
z innymi pasjonatami piękny 
zbudował dom.  

Msza Święta w intencji 
świętej pamięci Henryka Sierzputowskiego została odprawiona w 21 
stycznia. Henryk Sierzputowski spoczął na nowym cmentarzu przy 
ul. Przykoszarowej w Łomży. 

Łomża pamięta o Powstaniu Styczniowym

Pani Regina Genowefa Nowacka

Zmarła najstarsza 
mieszkanka Łomży 



3ekonomia społeczna

DANIA 
NA WYNOS
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Przedsięwzięcie PES 
współfinansowane ze 
środków zwrotnych EFS. 

- To duże wyróżnie-
nie dla nas. Trud, który 
wkładamy w rozwój na-
szego przedsiębiorstwa 
społecznego został do-
ceniony. Zajęcie 2. miej-
sca jest potwierdzeniem 
tego, że podążamy do-
brą drogą - mówi Kasia 
Kuklińska. Otrzymane 
wsparcie z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Spo-
łecznej wykorzystamy 
do rozwoju fundacji - pu-
entuje prezeska.

Sklep medyczny Eko 
Medical - Fundacja Logos

Drugim podmiotem, któ-
ry został nagrodzony w kon-
kursie „Znak Jakości Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej 2020” 
jest Fundacja Działań Lokal-
nych Logos, która prowadzi 
sklep medyczny Eko Medical 
(ul. Kazańska 4) oraz angażuje 
się w działania na rzecz łomżyń-
skich seniorów.

- Zorganizowaliśmy darmo-
we porady psychologiczne oraz 
fizjoterapeutyczne, by wesprzeć 
seniorów i osoby dorosłe w cza-
sie pandemii Covid-19, gdy ich 
zdrowie psychiczne jest najbar-
dziej zagrożone - wyjaśnia prezes 
Tomasz Wysocki.

Wyróżniony przez Minister-
stwo Rodziny i Polityki Społecz-
nej podmiot ekonomii społecz-

nej będzie mógł wykorzystać 
wsparcie ekonomiczne oraz do-
radcze do rozwoju przedsiębior-
stwa społecznego.

- Cieszymy się, że 
rozwój naszej Funda-
cji oraz sklepu medycz-
nego nie przynosi jedy-
nie zysków, lecz wspiera 
również mieszkańców 
Łomży i okolic:) Takie 
wyróżnienia to ogromna 
motywacja do dalszych 
działań na rzecz, i dla do-
bra seniorów oraz osób 
zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, któ-
re szczególnie mamy na 
uwadze - podkreśla To-
masz Wysocki.

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
w Łomży, który znajdu-

je się przy ul. Polowej 45 zachę-
ca organizacje pozarządowe oraz 
przedsiębiorstwa społeczne do 
korzystania z  doradztwa specja-

listycznego oraz ze szkoleń pod-
noszących jakość funkcjonowa-
nia podmiotów społecznych.

- Chcemy, aby III sektor 
w Łomży i okolicach rozwijał się 
harmonijne, dlatego też wspiera-
my grupy inicjatywne, które chcą 
powołać organizację pozarządową 
czy też przedsiębiorstwo społecz-
ne; wspieramy, doradzamy oraz 
szkolimy. Nagrody dla obu funda-
cji przyjmujemy z satysfakcją, że 
nasze przedsiębiorstwa społecz-
ne zostały dostrzeżone w mini-
sterstwie - podsumowuje Tomasz 
Wróblewski z OWES w Łomży.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Łomży
ul. Polowa 45
18-400 Łomża
Tel. 794 000 782
email: 
przedsiebiorczalomza@gmail.com

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
wyróżniło Fundację Ja i Ty oraz Fundację Logos



W ramach inwestycji zmodernizowa-
no i wyposażono dwupiętrowy obiekt 
główny o powierzchni użytkowej 2 725 
m² i kubaturze 13  213 m³, zbudowano 
budynek techniczny o powierzchni 184 
m² i kubaturze 1  140 m³ oraz zagospo-
darowano teren o łącznej powierzchni 
1,2415 ha.

- Czekaliśmy na ten moment, ponie-
waż było nam coraz ciaśniej w ośrodku 
przy ul. Rybaki. Wiadomo, że im trudniej, 
ciężej z miejscem i lokalizacją, tym więcej 
frustracji wśród pracowników i pacjentów. 
Ale co ważne, od 1 stycznia mamy Środo-
wiskowy Ośrodek Pomocy Psychologicz-
nej dla Dzieci i Młodzieży. On w zasadzie, 
jako pierwszy już rozpoczął działalność 
w tej nowej lokalizacji. Przenosimy tutaj 
poradnię uzależnienia i współuzależnienia 
czy poradnie dla uzależnionych od środ-
ków psychoaktywnych - mówi Renata 
Szymańska, dyrektor WOPiTU.

Do budynku przy ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie 1 przeniesiony zostanie od-
dział całodobowy terapii uzależnień, który 
zajmie pierwsze piętro. Z kolei piętro dru-
gie jest w pełni przystosowane pod utwo-
rzenie Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze-
go (ZOL) dla 30 osób. Przygotowane są 

tam 4 lóżka dla osób mechanicznie wen-
tylowanych. Ponadto utworzona zostanie 
opieka pielęgniarska domowa długotermi-
nowa. Jak podkreśla Renata Szymańska, 
nowa siedziba cieszy, ale z drugiej strony 
jest pewna chęć, by WOPiTU był jak naj-
rzadziej wykorzystywany.

- Gdy patrzę na statystyki, to widzę, 
że pacjentów z roku na rok jest coraz wię-
cej. Przybywa nam uzależnień behawio-
ralnych. Teraz też nie wiemy, co będzie 
się działo, jeśli chodzi o komputer, inter-
net, czyli z dziećmi, które praktycznie cały 
swój czas spędzają w domu. Cieszę się, wi-
dząc te potrzeby, że jest miejsce i są moż-
liwości. Jednak patrząc na dramat związa-
ny z uzależnieniem, który dotyka nie tylko 
osoby uzależnione, ale i całe rodziny, to 
faktycznie życzyłabym sobie, by tych pa-
cjentów było jak najmniej - wskazuje dy-
rektor WOPiTU.

Senator Marek Adam Komorowski 
zwrócił uwagę na fakt, iż inwestycja jest 
niezwykle ważna dla Łomży i była długo 
wyczekiwana. Wiązało się to m.in. z zago-
spodarowaniem budynku, który należał 
do Szpitala Wojewódzkiego. Ponadto po-
jawiały się dyskusje na temat samego ist-
nienia i funkcjonowania ośrodka.

- Jeszcze jak byłem radnym w Sejmiku 
Województwa Podlaskiego, była koncep-
cja połączenia WOPiTU ze Szpitalem Wo-
jewódzkim w Łomży. Muszę przyznać, że 
bardzo protestowaliśmy przeciw temu po-
mysłowi i prowadziliśmy kilkumiesięczną 
debatę w Sejmiku, by jednak utrzymać tę 
samodzielność. I to się udało. A to, że ośro-
dek został utrzymany, jako samodzielny wy-
musiło kolejne decyzje, czyli właśnie prze-
kazanie budynku przez szpital. Ten ośrodek 
de facto pełni trochę rolę ośrodka ponad-
wojewódzkiego, dla całego regionu północ-
no-wschodniego. Liczymy na dobrą pracę. 
W sumie ten obiekt z budynku, który był 
praktycznie ruiną stał się perełką. I mamy 
nadzieję, iż o tę perełkę zarówno pani dy-
rektor, jak i wszyscy pracownicy będą dbać 
- tłumaczy Marek Adam Komorowski.

Dużą rolę przy budowie nowej siedzi-
by WOTiPU odegrał Urząd Marszałkow-
ski Województwa Podlaskiego w Białym-
stoku. Podlaskie władze na tę inwestycję 
przekazały łącznie ponad 14,5 mln zł.

- Ten obiekt z utęsknieniem oczekiwa-
ny był przez wszystkich mieszkańców na-
szego regionu. Inicjatywa, która rodziła się 
w bólach, z finansowaniem w znacznym 
stopniu zapewnionym przez władze wo-

jewództwa, ale także pochodzącym z mi-
nisterstwa zdrowia. Pamiętajmy, że tych 
pacjentów  trzeba badać zachowawczo. 
To nie jest takie proste. W tym wszystkim 
ważne jest też to, iż ZOL będzie nieko-
mercyjnym zakładem tylko wspieranym 
przez organ prowadzący, czyli wojewódz-
two podlaskie. Mamy dalekosiężne plany, 
by tego rodzaju opiekę medyczną zaofero-
wać wszystkim mieszkańcom. Ale to jest 
również komfort pracy dla personelu: le-
karzy, pielęgniarek czy terapeutów. Tam 
jest sprzęt, możliwości lokalowe. Jestem 
bardzo szczęśliwy, jako łomżyniak, że ten 
obiekt możemy już oddać pacjentom - 
przyznaje Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego.

Z kolei Piotr Modzelewski, radny Sej-
miku Województwa Podlaskiego i prze-
wodniczący rady społecznej WOPiTU 
wspomniał, że budowa nowej siedziby nie 
była łatwą inwestycją. Po drodze występo-
wało wiele utrudnień, jak chociażby kana-
lizacyjno-sanitarne czy kubaturowe.

- Trzeba podziękować firmie Pożarski 
Budownictwo, która spisała się na medal. 
Mimo problemów, które napotykali na 
etapie inwestycyjnym czy remontowym 
poradzili sobie z terminem. Dla mnie, 
jako przedstawiciela rady społecznej naj-
ważniejsze jest to, że poprawi się jakość 
pracy pracowników WOPiTU. Ponadto 
pomieszczenia pozwolą na lepsze prowa-
dzenie terapii dla wszystkich osób, któ-
re wymagają tego wsparcia.  Jeśli chodzi 
o ten obiekt to śmiało możemy składać 
pisma o nowe dofinansowania. Pani dy-
rektor jest osobą, która aktywnie wyszu-
kuje takie środki - mówi Piotr Modze-
lewski.

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień w Łomży funkcjo-
nuje od 1992 roku. Jego celem jest udzie-
lanie świadczeń zdrowotnych dla osób 
uzależnionych od alkoholu oraz innych 
substancji psychoaktywnych. Ośrodek, 
jako jedyny w tej części Polski północno-
-wschodniej prowadzi staże dla osób uczą-
cych się zawodu terapeuty uzależnień.

Budowa nowej siedziby WOPiTU 
przeprowadzona została w terminie od 
27 czerwca 2019 roku do 7 grudnia 2020 
roku. Inwestycja możliwa była dzięki środ-
kom pozyskanym z trzech źródeł: budżetu 
państwa, województwa podlaskiego, a tak-
że funduszy europejskich. Łączna wartość 
budowy nowej siedziby WOPiTU to po-
nad 22,5 mln zł.
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Uzależnienia będą leczyć w nowej siedzibie

Ponad 14,5 mln 
złotych władze 
wojewdztwa 
podlaskiego 
przekazały na 
budowę nowej 
siedziby WOPiTU

Nowa siedziba WOPiTU to 
nowa jakość w leczeniu 
uzależnień
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25 stycznia 2021 roku rozpoczęły się szczepie-
nia populacyjne  w ponad 5 tysiącach punktów 
szczepień w całym kraju. Jako pierwsze w tej 
grupie zaszczepione zostaną osoby powyżej 80 
roku życia. Jak informował podczas ostatniej 
konferencji Michał Dworczyk, Szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu 
ds. szczepień zgodnie z umową wynegocjowaną 
przez Komisję Europejską z dostawcami, Polsce 
przysługuje do końca pierwszego kwartału licz-
ba szczepionek pozwalająca na zaszczepienie 
3,1 mln osób. 

- Na obecną chwilę do szczepienia 
mamy zarejestrowanych już ponad 3 mi-
liony osób. Oznacza to, że w tej chwili 
nie mamy już wolnych szczepionek. Nie 
mamy już wolnych terminów. Nie wynika 
to jednak z problemu systemu, który został 
w Polsce stworzony, a z braku szczepionek 
– tłumaczył podczas konferencji prasowej 
Michał Dworczyk. - Dltego chcielibyśmy 
zaapelować do wszystkich seniorów, kó-
rzy chcą się jeszcze zapisać na szczepie-
nia, żeby nie wybierali się do swoich przy-
chodni. Wszystkie terminy, które zostały 
zaplanowane do końca marca zostały już 
zarezerwowane. Tym samym, rozdyspo-
nowane zostały już wszystkie szczepion-
ki, które dostarczą nam producenci do 31 
marca dla ponad 3 milionów osób – mówł 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Pełnomocnik Rządu ds. szczepień.

Kolejki pod przychodniami w Łomży. Lekarze 
wyjaśniają brak miejsc na szczepienia

O braku wolnych terminów na szcze-
pienia przekonali się także mieszkańcy 
Łomży. Tylko przed Przychodnią Leka-
rze Rodzinni 3 w Łomży, 22 stycznia rano 
ustawiła się kilkudziesięcioosobowa ko-
lejka osób po 70 roku życia, chcących za-
pisać się na szczepienie przeciwko Co-
vid-19. Kilka minut i miejsc brak. 

- Dostępne miejsca na szczepienia dla 
osób po 70 roku życia skończyły się chwilę 
po 7:00. Wynika to z tego, że mamy bardzo 
dużą populację osób 80+, a liczba miejsc, 
którymi dysponujemy jest stosunkowo nie-
duża. Jest to zaledwie 30 osób na tydzień, 
czyli 6 osób dziennie. Kiedy 22 stycznia 
rozpoczęła się rejestracja osób powyżej 70. 
lat my dysponowaliśmy zaledwie około 30. 
miejscami. Dla nas lekarzy jest to ogromny 
paradoks. Przecież poradnia, poradni nie-
równa. Nasza przychodnia obejmuje opie-
ką prawie 14 tysięcy pacjentów. My dosta-
liśmy 30 dawek szczepionek na tydzień, 
i przychodnia, w której zapisanych jest 1 
800 pacjentów również dostała taką liczbę. 
To jest naprawdę ogromna dysproporcja  – 
wyjaśnia Krystyna Kamińska-Nizik, lekarz 
rodzinny, reumatolog, pediatra z Przychod-
ni Medycyny Rodzinnnej NZOZ Lekarze 
Rodzinni „3” w Łomży  - Miejsc mało, ale 
na szczęście stworzyliśmy listę rezerwową, 
co pozwoliło załagodzić tę wyjątkowo trud-
ną sytuację wśród pacjentów – dodaje.

Już pierwszego dnia rejestracji senio-
rów powyżej 70 roku życia lista rezerwowa 

przychodni przy ulicy Władysława Rey-
monta 1a liczyła 400 osób. 

- Mamy nadzieję, że gdy zwiększy się 
liczba szczepionek i system zostanie roz-
szerzony, to Ci pacjenci będą automatycz-
nie szczepieni – tłumaczy Barbara Dą-
browska, lekarz rodzinny z Przychodni 
Medycyny Rodzinnnej NZOZ Lekarze 
Rodzinni „3” w Łomży.

Jak przyznaje lekarz rodzinny Hanna 
Pisowodzka przychodnia posiada moż-
liwości techniczne, by szczepić znacznie 
szerszą grupę pacjentów. 

- Przygotowani jesteśmy naprawdę do-
brze. I merytorycznie i technicznie. Mamy 
dwa pomieszczenia specjalnie wydzielo-
ne do szczepień. Personel jest bardzo do-
brze przygotowany. Doskonale wie, co ma 
robić, jakie są zasady. Mamy także możli-
wość obserwacji pacjenta po zaszczepie-
niu, tak jak jest to wymagane. Także na-
sze możliwości są znacznie większe, niż 
te 30 osób na tydzień, które w tej chwili  
mamy – przekonuje Wanda Pisowodzka, 
lekarz rodzinny z Przychodni Medycyny 
Rodzinnnej NZOZ Lekarze Rodzinni „3” 
w Łomży.

Pierwsi zaszczepieni 
Jedną z pierwszych osób, która zde-

cydowała się przyjąć szczepionkę prze-
ciwko COVID-19 w Łomży była 82- let-
nia Krystyna Kubik. To emerytowany 

wykładowca na kierunku „Zarządzanie” 
w Państwowej Wyższej Szkole Informaty-
ki i Przedsiębiorczości w Łomży. Jak sama 
stwierdziła, po otrzymanej szczepionce 
czuła się bardzo dobrze, jednakże przed 
całą procedurą pojawił się pewien stres.

- To jest chyba oczywiste, gdyż do każ-
dego szczepienia pochodzi się z jakimś 
strachem. Ale muszę powiedzieć, że nie 
miałam żadnych wątpliwości, by poddać 
się szczepieniu. Całe życie pracowałam 
z ludźmi, ze studentami. Uważam, iż dla 
bezpieczeństwa dzieci, wnuków to szcze-
pienie było konieczne. A poza tym trzeba 
było zaufać nauce, ludziom mądrzejszym, 
którzy się tym zajmują. Nie miałam cienia 
wątpliwości. Tę tezę, czy dobrze myślę, 
potwierdził mój lekarz, doktor Szewczyk, 
który dla mnie jest całkowitym autoryte-
tem - tłumaczy emerytowany wykładowca 
PWSiP.

Seniorka z Łomży przyznaje, że proce-
dura rejestracji nie jest zbyt skomplikowa-
na, ale wymaga przede wszystkim chęci.

- 15 stycznia złapałam za telefon, włą-
czyłam internet i od godz. 24.00 próbowa-
łam się zarejestrować. Udało mi się o 2.45. 
Też bardzo chciałam zaszczepić się w na-
szym szpitalu. Mam zaufanie do tych le-
karzy. 17 lutego będę mieć kolejną wizytę. 
I wtedy będę mogła wyjść do ludzi, bo ta 
izolacja, zamknięcie w czterech ścianach 
z całą pewnością nie jest dla mnie. Brakuje 

mi społeczności, kontaktu z drugim czło-
wiekiem - mówi pani Krystyna.

Musimy jeszcze wspomnieć, iż 
w związku z samymi szczepieniami prze-
ciwko COVID-19 wielu ludzi wciąż wy-
daje się być nieprzekonanym do tego. 
Pojawia się pewien chaos informacyjny. 
Jednak zdaniem pani Krystyny Kubik każ-
dy powinien postępować przede wszyst-
kim zgodnie z własnym sumieniem i wła-
snymi przekonaniami.

- Nie trzeba słuchać tych, co myślą 
inaczej. Każdy z nas powinien mieć swój 
rozum. Uważam, iż trzeba zaufać nauce, 
mądrości innych. Też słuchać ludzi wiary-
godnych i nie panikować. Ja osobiście nie 
wyobrażam sobie żeby przekazywać wie-
dzę innym i nie wykorzystać jej dla siebie. 
Dla dobra zarówno własnego, jak i rodziny 
- podsumowuje pani Krystyna. 

Szczepionki podawane są domięśnio-
wo, a schemat szczepienia obejmuje po-
danie 2 dawek w odstępie 3 – 4 tygodni 
w zależności od rodzaju szczepionki. Peł-
na ochrona pojawia się po 7 dniach od 
podania ostatniej dawki szczepionki. By 
szczepionka była skuteczna, konieczne 
jest przyjęcie dwóch dawek w przypadku 
dwudawkowych szczepionek lub jednej 
dawki przypadku dopuszczenia jedno-
dawkowej szczepionki.

Zapisy trwają
Seniorzy, którzy chcą zapisać się na 

szczepienie przeciwko Covid-19 mogą zro-
bić to telefonicznie, wysyłając SMS na nu-
mer 664 908 556 o treści: SzczepimySie. 
Najpierw poproszeni zostaną o przekazanie 
numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu 
pocztowego. Wówczas system zaproponuje 
najbliższy termin na szczepienie w punkcie 
położym blisko miejsca zamieszkania. Jeśli 
ten termin nie będzie dogony, wówczas se-
nior będzie mógł wybrać inne daty. Po za-
rejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem 
wysłany zostanie SMS przypominający 
o terminie i miejscu wizyty. 

Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie 
będzie wolnego terminu, do wszystkich 
osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia 
w chwili uruchomienia nowych terminów 
szczepień.

Istnieje możliwość także skorzystania 
z e-Rejestracji dostępnej na stronie pacjent.
gov.pl. Z tego sposobu skorzystać można 
pod warunkiem posiadania Profilu Zaufane-
go. Wybierając ten sposób system zapropo-
nuje pięć dostępmych terminów w punktach 
szczepień, które znajdują się blisko adresu 
seniora. Jeśli żaden z proponowanych termi-
nów nie będzie odpowiedni albo senior bę-
dzie chciał zaszczepić się w innym punkcie, 
w innym mieście – będzie taka możliwość. 
Wystarczy, że skorzysta z dostępnej wyszu-
kiwarki i wskaże dogodną dla siebie datę 
i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwa-
cji, otrzyma powiadomienie SMS, a następ-
nie ponownie przypomnienie o szczepieniu 
dzień przed planowanym terminem.

Stan epidemii. Jedni się szczepią, dla innych 
brak miejsc, kolejki i listy rezerwowe 

Prof. Krystyna Kubik była jedną z pierwszych 
osób 80+ zaszczepionych w Szpitalu 
Wojewódzkim w Łomży
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Marlena Siok: - Dziewczęta, gala fina-
łowa Miss Polski 2020 oraz Miss Polski 
Nastolatek 2020 za Wami. Ty Wiktorio 
wróciłaś do Łomży jako II Wicemiss 
Polski i Miss Widzów Polsatu. Ty Ewe-
lino, natomiast jako jedna spośród 10 
najpiękniejszych polskich nastolatek. 
Czym dla Was była ta przygoda? Jak 
postrzegacie drogę, którą przebyły-
ście od udziału w Miss Ziemi Łomżyń-
skiej, aż do ogólnopolskich zmagań?
Wiktoria Ciochanowska: 
- Drogą, którą pokonałam mia-
ła ogromny znaczenie w kształ-
towaniu mojego charakteru. 
Pozwoliła zyskać więcej odwa-
gi. Jestem bardzo zadowolona, 
iż mogę się rozwijać, bo dzięki 
temu czuję się spełniona. To jest 
coś wspaniałego. Po prostu speł-
niłam swoje marzenie. 
Ewelina Gutowska: - Biorąc 
udział w konkursie Miss Nasto-
latek Ziemi Łomżyńskiej byłam 
nieśmiałą dziewczyną, która nie 
do końca wierzyła w siebie. Nie 
myślałam o sobie w takich kate-
goriach, że mogę stanąć na sce-
nie Miss Polski i reprezentować 
Ziemię Łomżyńską. A tu proszę. 
Udało się. Zdecydowanie kon-
kurs dał mi wiele pewności sie-
bie. Bardzo to dostrzegam i wi-
dzę w sobie dużą zmianę. 

M.S: Aniu, domyślam się, że z przeję-
ciem, i pełnym wiary sercem ogląda-
łaś transmisję gal finałowych. Przy 
ogłaszaniu wyników jak wysoko się-
gał poziom adrenaliny?
Anna Kurządkowska-Ko-
sińska: - Przyznam szczerze, iż 
biorąc pod uwagę całokształt, ten 
rok był bardzo trudny. Zupełnie 
inny niż każdy poprzedni. Tak 
naprawdę do samego końca nie 
było wiadomo czy konkurs Miss 
Polski w ogóle się odbędzie. Każ-
dy etap opatrzony był ogromną 
niepewnością. Kiedy dziewczy-
ny rozpoczęły już zgrupowanie 
i szczęśliwie przeszły testy na Co-
vid-19, czyli w tym przypadku 
nieobecność wirusa, wtedy w za-
sadzie zaczęło docierać do mnie, 
że to wszystko się dzieje. Kie-
dy ruszyła cała machina, tempo 
przygotowań było arcyzawrotne. 
Każdy dzień zgrupowania wypeł-
niony po brzegi zadaniami, przez 
co kontakt z dziewczynami był 
utrudniony.  Wszystkie aktyw-
ności były bardzo mocno skon-
densowane. Do tego stopnia, że 
one nie miały żadnej przestrzeni. 
„Łapałyśmy” się na trzy sekundy 
w ciągu dnia. Oczywiście bardzo 
się cieszę, że znajdowały czas, by 
w ogóle zdać relacje i cokolwiek 
powiedzieć. Natomiast myślę, że 
ten punkt kulminacyjny nastąpił 
w dniu gali finałowej, która tak-
że była inna niż dotychczas. Na 
pewno skłamałabym, gdybym 
powiedziała, że nie byłam ze-
stresowana w jakiś tam sposób. 
Dziewczyny były bardzo dobrze 

przygotowane do udziału w kon-
kursie. Moja świadomość tego, 
że mają wyjątkowo spore szanse 
dodatkowo podsycała te emocje, 
więc muszę przyznać, iż napraw-
dę było bardzo gorąco. 

M.S: Jak twoim zdaniem wypadły 
i prezentowały się dziewczęta?
A.K-K: - Tu trzeba wspomnieć, 
że poza Wiktorią i Eweliną, 
w finale konkursu były jeszcze 
trzy inne dziewczęta. Także Zie-
mia Łomżyńska miała naprawdę 
silną reprezentację w postaci pię-
ciu finalistek. Wszystkie zrobiły 
to pięknie, dając z siebie dwieście 
procent i naprawdę spisały się na 
medal.

M.S: - Wiktorio Ty masz już na swoim 
koncie udział w konkursie krajowym 
oraz zdobyte podium, tytuł 2 Wice-
miss Polski Nastolatek 2015. Na ile 
zatem tegoroczny udział w konkursie 
był powrotem do tego, co już znałaś?
W.C: - Myślę, że w znacznym 
stopniu. Tak naprawdę mając po-
równanie do gali finałowej Miss 
Polski Nastolatek pięć lat temu, 
to emocje w sumie były troszkę 
mniejsze. Myślę, że z tego wzglę-
du właśnie, iż wiedziałam jak to 
wygląda, ale też sądzę, że duże 
znaczenie miał brak publiczno-
ści. Czułam się poniekąd jak na 
próbie generalnej. 
M.S: - Czyżby tytuł 2 Wicemiss to już 
przeznaczenie? 

W.C:- Być może (śmiech). Ale 
muszę przyznać, że bardzo mi się 
to podoba. Te dwie dwójki ładnie 
ze sobą wyglądają, więc myślę, że 
to już jest moja szczęśliwa liczba.

M.S: - Myślę, że tak. Ale pamiętam jak 
sama mówiłaś, kiedy zdobyłaś tytuł 
II Wicemiss Polski Nastolatek pięć lat 
temu, że nie do końca wiedziałaś co 
mogłabyś zrobić ze swoim tytułem. 
A dziś jako 20-latka, z bagażem cen-
nego doświadczenia i własnymi po-
mysłami jak zamierzasz wykorzystać 
ten tytuł?
W.C: - Rzeczywiście. Dziś jestem 
o wiele bardziej świadoma. Ty-
tuł, który zdobyłam, dziś może 
dać mi ogromny impuls do dzia-

łania. Teraz bardziej zdaje sobie 
sprawę z tego, jak to wszystko 
wygląda i co mogę zrobić z wy-
graną. Po prostu muszę się tro-
chę postarać, wziąć się do robo-
ty i zacząć działać, rozwijać się. 
Też nawiązywać różne kontakty, 
i pokazać się z bardziej prywat-
nej strony. Odkryć to, jaką jestem 
osobą. Na pewno na najbliższym 
festiwalu w Sopocie mogę zoba-
czyć czy jestem w stanie spełnić 
się w innych rolach i wypróbo-
wać swoje siły.

M.S: - No właśnie, bo powiedzmy, iż 
zdobyłaś również tytuł Miss Widzów 
Polsatu. To też otwiera Ci nowe moż-
liwości, prawda?
W.C: - Zgadza się. Ten tytuł 
otwiera mi wejście na zupeł-
nie inną drogę. Już w maju będę 
współprowadzącą „Sopot Top 
Trendy Festiwal”. Zobaczymy jak 
będzie, ale ja nie mogę się docze-
kać. Mam nadzieję, że dam sobie 
radę i uda mi się wykorzystać tę 
szansę jak najlepiej. Na pewno się 
postaram.

Spełniły marzenia 
Choć od gali finałowej Miss Polski 2020 i Miss Polski Nastolatek 2020 minął już ponad tydzień, emocje związane ze sceną ogólnopolskiego konkursu dla 

Wiktorii Ciochanowskiej i Eweliny Gutowskiej wciąż są żywe. O tym jak udział w plebiscycie piękności wpłynął na ich życie, jak zamierzają wykorzystać sukces, 
który udało im się osiągnąć oraz jak wyglądają ich plany na przyszłość z Wiktorią Ciochanowską (2 Wicemiss Polski 2020 i Miss Widzów Polsatu), 

Eweliną Gutowską (Top 10 Miss Polski Nastolatek 2020) oraz Anną Kurządkowską-Kosińską rozmawia Marlena Siok.

Wiktoria Ciochanowska: - Drogą, którą pokonałam 
miała ogromny znaczenie w kształtowaniu mojego 
charakteru. Pozwoliła zyskać więcej odwagi. Jestem 
bardzo zadowolona, iż mogę się rozwijać, bo dzięki 
temu czuję się spełniona.

”



7piękna Łomża

 II ETAP

42
ZAWADZKA 27

99

M.S: - Myślę, że z pewnością sobie po-
radzisz.. ale nie mogę nie zapytać jak 
idzie studiowanie? Udaje się łączenie 
tylu obowiązków i nowych wyzwań?

W.C: - Muszę przyznać, że nie 
jest łatwo, ale daję radę. Na chwi-
lę obecną wszystko jest w porząd-
ku. Wiadomo, że po gali finało-
wej mam pewne zaległości, które 
muszę nadrobić ale wiem, że jak 
w to wszystko włożę trochę pracy 
to na pewno będzie dobrze. 
M.S: - Czyli medycyny i marzeń o byciu 
lekarzem nie porzucasz?
W.C: - Nie. W żadnym wypadku. 

M.S: - Ewelino, a Tobie jakie emocje 
towarzyszyły, kiedy wychodziłaś na 
scenę Miss Polski Nastolatek 2020?
E.G: - Ja czułam się podobnie jak 
Wiktoria, czyli trochę jak na pró-
bie generalnej. Atmosfera była 
bardzo fajna. Dopiero w pokazie 
trzecim bardziej zaczęłam odczu-
wać większy stres. Zdradzę, że łzy 
wzruszenia popłynęły, gdy dosta-
łam się do TOP 10. To było cu-
downe przeżycie.

M.S: - A, a gdy okazało się, że Top 5, 
jest poza twoim zasięgiem... poczucie 
niedosytu towarzyszyło? Czy raczej 
satysfakcja, że mimo wszystko udało 
się dojść tak daleko?
E.G: - Myślę, że jak u większości 
dziewcząt poczucie niedosytu to-
warzyszyło, bo każda z nas wło-
żyła w konkurs całe serce. Nie-
mniej jednak ogromnie cieszę 
się, że jestem w TOP 10 i jestem 
z siebie bardzo dumna. 

M.S: - Aniu, jak już wspomniałaś Zie-
mię Łomżyńską reprezentowało aż 
pięć dziewcząt na scenie Miss Polski 

2020. To chyba bardzo satysfakcjonu-
jący wynik?
A.K-K: - Zdecydowanie. Po raz 
pierwszy w historii na scenie Miss 
Polski były aż dwie reprezentant-
ki naszego regionu, czyli Wiktoria 
Ciochanowska i Nina Ampulska, 
która to zdobyła tytuł najsym-
patyczniejszej miss, więc też jest 
się czym pochwalić, bo przecież 
podczas zgrupowania musiała so-
bie na to zapracować. Jeśli chodzi 
o nastolatki to powtórzyła się licz-
ba z ubiegłego roku, bo tam też 
były trzy dziewczyny. Natomiast 
wracając do Eweliny, to awans 
do TOP 10 jest naprawdę bar-
dzo dobrym wynikiem. I w zasa-
dzie nie ma już co się zastanawiać 
czy szkoda TOP 5 czy nie, bo jest 
młodą i przebojową dziewczyną. 
Ja już nawet żartobliwie nazywam 
ją naszym robotem interneto-
wym, bo mogłaby wszystkich tym 
internetem zjeść (śmiech). Uwa-
żam, iż osiągnie naprawdę bardzo 
dużo. Ma się czym pochwalić, po-
trafi to robić i jest w tym świetna. 
Do tego jest w TOP 10 najpięk-
niejszych polskich nastolatek. Ale 
też dwa tytuły komplementarne, 
więc tylko gratulować.

M.S: - Dziewczęta, jak wyglądają za-
tem plany na najbliższy rok? 
E.G: - Ja na pewno chciałabym 
z dobrym wynikiem zdać egza-
min zawodowy w szkole. To mój 
priorytet, ponieważ w dużej mie-
rze zdecyduje on o mojej przy-
szłości. Z Wiktorią mamy wspól-
ny plan, by pomagać konkursowi 
Miss Ziemi Łomżyńskiej i jesz-
cze bardziej go rozwijać. Na pew-
no chciałabym też wykorzystać 
dwa tytuły komplementarne, 

które dostałam, czyli: Miss Me-
diów Społecznościowych oraz 
Miss Jubiler Schubert.

M.S: - Jakie możliwości one przed 
Tobą otwierają?
A.K-K: - Tak naprawdę po raz 
pierwszy w historii konkursu Miss 
Polski jeden z głównych partne-
rów Jubiler Schubert przyznał 
swoje tytuły. Dzisiaj nie może-
my zdradzać zbyt wiele, ale przed 
Eweliną rok pięknej współpracy.
E.G: - Sądzę, że będzie to eks-
cytująca współpraca. Tym bar-
dziej, że zaczęłam teraz działać 
w mediach społecznościowych 
na dużą skalę. Zdradzę tylko, że 
będzie ciekawie.

M.S:- W Twoim przypadku, Wiktorio? 
Najbliższy czas to…
W.C: - Oprócz tego, co powie-
działa Ewelina, czyli wspieranie 
regionalnego konkursu, pragnę 
jak najlepiej wykorzystać na-
grodę, a więc udział w festiwa-

lu w Sopocie. Na tym się w tym 
momencie skupiam. 

M.S: - Aniu, jeśli chodzi o regionalny 
konkurs piękności. Przygotowania do 
kolejnej edycji już ruszają?
A.K-K: - Powolutku trzeba się 
brać za przygotowywanie 6. edy-
cji konkursu. Sądzę, że dziewczy-
ny spowodowały, iż będzie się 
dużo działo. Już w czasie trwania 
obu gal finałowych, chociaż jesz-
cze nie było żadnej informacji 
o castingu, bardzo wiele zgłoszeń 
do nas napłynęło. Dlatego bardzo 
się cieszę, że Wiki i Ewelina chcą 
działać, pomagać, gdyż będzie 
bardzo dużo pracy. W tym roku 
casting przeprowadzony będzie 
tylko online ze względu na nasze 
wspólne bezpieczeństwo. Myślę, 
że to jest taka przetestowana for-
ma, która się sprawdzi. Mamy eks-
pertki, będą wybierać, rekrutować 
i jeśli się uda, to pewnie już w lu-
tym zaczniemy działać. O wszyst-
kim będziemy na bieżąco infor-

mować. Z racji tego, iż kandydatki 
podczas castingu nie będą mu-
siały stawać oko w oko z jurora-
mi, podejrzewam, iż będą trochę 
odważniejsze, bo forma wysła-
nia zgłoszenia online jest chyba 
przychylniejsza jak ktoś się trochę 
stresuje.

M.S: - A widać, że warto, gdyż jak 
się okazuje Ziemia Łomżyńska ma 
ogromne szanse na ogólnopolskiej 
arenie.
A.K-K: - Nieskromnie trzeba po-
wiedzieć, że tak. Dziewczyny faj-
nie nas promują. Naprawdę wło-
żyły w to mnóstwo pracy, swojego 
czasu. Na pewno będę też je moc-
no wspierać. Chociażby Wiktorię 
w przygotowaniu do festiwalu. 
Wszyscy pierwszy raz z czymś ta-
kim się zmierzymy. Jest to piękna 
i wspaniała przygoda i trzeba wy-
korzystać to najlepiej jak się da. 
Z kolei Ewelina to pewnie sama 
będzie mogła nas czegoś więcej 
nauczyć przez swoje umiejętno-
ści w social mediach. Ale wszyst-
kie razem na pewno sprawimy, iż 
6. edycja będzie jeszcze fajniejsza. 

M.S: - I tego Wam życzę. Dziewczęta, 
warto sięgać po marzenia? Warto 
startować w tym plebiscycie?
E.G: - Zdecydowanie tak. Warto 
próbować i spełniać swoje marze-
nia.
W.C: - Na własnym przykładzie 
mogę powiedzieć, że warto. Dru-
gi raz wzięłabym udział w tego 
typu konkursie. To naprawdę 
cudowna przygoda. Można na-
uczyć się wiele nowych rzeczy 
i poznać nowe osoby. A do tego 
zrobić jeszcze coś dla siebie. Ża-
łuje, że jeszcze raz nie mogę wy-

Ewelina Gutowska: - Biorąc udział 
w konkursie Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej byłam nieśmiałą 
dziewczyną, która nie do końca 
wierzyła w siebie. Nie myślałam 
o sobie w takich kategoriach, że 
mogę stanąć na scenie Miss Polski 
i reprezentować Ziemię Łomżyńską. 
A tu proszę. Udało się. Widzę w sobie 
dużą zmianę.

”
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Wielkie, porywające kino. Wzruszająca, pełna 
emocji opowieść o dorastaniu w indyjskich 
slumsach. Egzotyczny świat pełen barw 
i dźwięków. Bombaj 2006 rok.

Cały kraj z radością patrzy, jak młody człowiek po-
prawnie odpowiada na kolejne pytania i zbliża się do 
nagrody głównej w telewizyjnych „Milionerach”. Przed 
wstrzymującą oddech publicznością oraz skonsternowa-
nym prowadzącym siedzi 18-letni Jamal Malik, chłopak 
ze slumsów Bombaju, który w niewiarygodnym stylu 
odpowiada prawidłowo na pytanie za pytaniem. Czy to 
możliwe, że właśnie pojawił się pierwszy w historii pro-
gramu zdobywca głównej nagrody w wysokości 20 milio-
nów rupii?

Jak wychowany w slumsach i nieposiadający żadne-
go wykształcenia niepiśmienny chłopiec, czyli slumdog 
radzi sobie tak dobrze w programie, w którym bystrzejsi 
i bogatsi od niego nieraz zawodzili? Czy to oszust? Pro-
wadzący program Prem Kumar nie darzy Jamala sym-
patią. Słynny gwiazdor telewizyjny, sam wywodzący się 
z nizin społecznych, nie może znieść myśli, że chłopak 
swym brawurowym występem usuwa go w cień. Nie 
wierzy, że Jamal może znać wszystkie odpowiedzi. Po-
wiadamia policję. 

Funkcjonariusze torturują Jamala. Nie wierzą w jego 
umiejętności. Zarzucają mu, że nie gra fair i oszukuje. Ja-
mal nie przyznaje się do winy. Chłopak opowiada w ja-
kich okolicznościach posiadł wiedzę, która pozwoliła mu 
odpowiedzieć na pytania teleturnieju.

I tak rozpoczyna się niewiarygodna opowieść o dzie-
ciństwie i dojrzewaniu przedwcześnie osieroconego dzie-
ciaka ze slumsów, obfitująca w niebywałe przygody, szo-
kujące sytuacje, przerażające doświadczenia, zabawne 
zbiegi okoliczności i radosne uniesienia. Kiedy w krwa-
wych religijnych zamieszkach ginie matka, Jamal i jego 
brat Salim lądują na ulicy. Przetrwają tylko dzięki spryto-
wi i instynktowi samozachowawczemu. Dołącza do nich 
osierocona dziewczynka, Latika, którą Jamal pokocha 
na całe życie. Aby przeżyć w brutalnym świecie, chłopcy 
muszą przyjąć rządzące nim reguły gry. Oszustwa, kra-
dzieże i łobuzerka są ich chlebem powszednim. 

Przeludnione ulice, wszechobecne ubóstwo i zbrod-

nia, która czai się niemal na każdym kroku to codzien-
ność ich świata. Jeśli jest się sierotą, to albo żebrze się 
będąc niewolnikiem gangstera, albo samemu wkracza się 
w świat przestępczy. Jamal doświadcza obu tych metod. 
Razem z bratem ucieka się do oszustw, kradzieży i prze-
krętów, by zarobić na chleb. Kiedy pojawiają się turyści 
pragnący zobaczyć realne oblicze Indii, a ich samochód 
zostaje rozkradziony na części jeden z bohaterów wypo-
wiada kluczowe słowa: „Chcieliście zobaczyć prawdziwe 
Indie, no to macie”. 

Świat pełen przemocy nie zmienia Jamala, chłopaka 
o dobrym sercu, ale jego brat Salim staje się coraz bar-
dziej żądny władzy i bogactwa, do których będzie dążył 
po trupach. Rywalizacja pomiędzy braćmi doprowadza 
do zdrady i rozstania. Latika przepada bez wieści.

Po kilku latach Jamal – pomagier w call-center, po-
stanawia za wszelką cenę odzyskać ukochaną. Aby tego 
dokonać, dostaje się do „Milionerów”, jednak nie po to, 
by cokolwiek wygrać, lecz zwrócić na siebie uwagę dziew-
czyny. 

W filmie jest energia, dynamika, radość i smutek. 
Choć widz co chwila spotyka się tu z przemocą, stra-
chem i niesprawiedliwością, reżyser potrafi rozładować 
złe emocje dzięki poczuciu humoru oraz skłonności do 
liryzmu.

Warto zwrócić uwagę na obraz Indii, jaki prezen-
tuje nam film. Z brudnymi, przeludnionymi slumsami 
sąsiadują ekskluzywne dzielnice, do których dostęp ma 
jedynie niewielki odsetek wybrańców, który na dodatek 
z uporem stara się uniemożliwić mniej zamożnym od 
nich awans społeczny. Osierocone dzieci zmuszane są do 
życia z kradzieży, oszustwa lub żebractwa. 

Opowieść o życiu Jamala zdobyła mnóstwo presti-
żowych nagród w najważniejszych kategoriach m.in. 8 
Oscarów (w tym za najlepszy film, reżyserię, zdjęcia, 
muzykę i piosenkę „Jai Ho”) oraz 4 Złote Globy. W su-
mie przyznano filmowi 99 (!) ważnych nagród na całym 
świecie. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 378 milionów dolarów, 

kosztował 15 milionów.
Program „Milionerzy” nie jest nadawany na żywo, jak 

pokazano na filmie. Tym sposobem twórcy uniemożliwiają 
sytuację, gdy przyjaciel może poszukiwać odpowiedzi na 

pytanie już w momencie jego zadania przez prowadzącego, 
a nie dopiero wtedy, gdy zadzwoni do niego zawodnik.

20 000 000 rupii (główna nagroda w programie „Milio-
nerzy”) to mniej więcej 280 tys. dolarów.

Odchody, w które wskoczył mały Jamal, były tak na-
prawdę połączeniem masła orzechowego i czekolady.

Firma Mercedes-Benz zażądała usunięcia swojego logo 
ze scen, które miały miejsce w slamsach. Nie chciała być ko-
jarzona z pogrążonymi w ubóstwie dzielnicami obawiając 
się, iż może to negatywnie wpłynąć na jej renomę.

Danny Boyle, reżyser filmu, założył specjalny fundusz 
powierniczy dla dwójki dzieci ze slamsów, odgrywających 
główne role w filmie. Wytwórnia przekazała natomiast 100 
tys. dolarów na zakup nowych mieszkań dla ich rodzin oraz 
750 tys. organizacji dobroczynnej, aby pomóc dzieciom 
z bombajskich slumsów.

Film powstał na kanwie powieści „Q and A" napisanej 
przez indyjskiego pisarza i dyplomatę Vikasa Swarupa. 
Pisarza zainspirowały eksperymentem profesora Suga-
ty Mitry, informatyka, który w 2000 roku ustawiał kioski 
komputerowe w indyjskich slumsach, aby każdy mógł z nich 
korzystać i mieć dostęp do Internetu. Eksperyment miał na 
celu udowodnienie, że dzieci można bardzo łatwo uczyć za 
pomocą komputerów bez żadnych instytucji (np.szkoły).

Slumdog. Milioner z ulicy
TV Puls niedziela 22.10

Slumdog. Milioner z ulicy

Tajemnica zwycięstwa

Zawrotna prędkość
TV Puls piątek 20.00 

Thriller. Braci łączy wspólna pasja – miłość do 

luksusowych samochodów. Pracują jako międzynarodowi 

złodzieje drogich aut. Ich najnowszym zleceniem jest 

wspaniały, wart ponad milion euro, samochód Bugatti 

z 1937 roku! Podczas akcji popełniają błąd i zostają 

przyłapani. 

Dla forsy
Nowa TV piątek 20.00

Komediodramat. Henry Manning, zuchwały złodziej, po 

rozległym wylewie zostaje przewieziony z więzienia do 

domu opieki. Pielęgniarka Carol podejrzewa, że pacjent 

symuluje chorobę. Gdy odkrywa prawdę, proponuje 

złodziejowi wspólny skok.

Twister
Stopklatka piątek 10.55, sobota 13.35

Katastroficzny. Zespół badaczy tornad wyrusza w środek 

cyklonu. Ich celem jest udoskonalenie systemu 

ostrzegania przed trąbami powietrznymi. Do zespołu 

należy Jo, która w dzieciństwie była świadkiem tragedii.

Niewinne
TVP Kultura sobota 15.40

Dramat obyczajowy. Rzecz dzieje się w kręgu włoskiej 

arystokracji w XIX wieku. Znudzony małżeństwem Tullio 

Hermil zostawia żonę dla kochanki, bogatej wdowy, 

hrabiny Raffo. Nie znajduje jednak szczęścia w nowym 

związku.

Iluzja
TV Puls niedziela 20.00

Thriller. Czwórka iluzjonistów zadziwia publiczność serią 

rabunków, które odbywają się w trakcie przedstawień. 

Zostaje obrabowany bank, a skradzione pieniądze 

spadają z nieba na widzów. Magicy zostają aresztowani. 

wybierz  
coś  

dla siebie

Przed zachodem słońca

Czy to miłość?
Jesse, utalentowany młody pisarz, przybywa 

z promocją swojej nowej książki do Paryża. Podczas 
spotkania autorskiego pojawia się Celine, kobie-
ta, którą poznał dziewięć lat temu. Wtedy spędzili 
wspólnie jeden niezapomniany dzień w Wiedniu 
i przyrzekli sobie spotkanie po pół roku. Życie jed-
nak potoczyło się inaczej. Dziś w Paryżu czasu mają 
dla siebie jeszcze mniej. Zostały tylko dwie godziny 
do odlotu Jesse'ego. Oboje postanawiają powłóczyć 
się po urokliwej stolicy Francji i po prostu pogadać. 
Rozmowa staje się dla nich coraz bardziej wciągająca 
i intymna. Wracają wspomnienia ostatniego spotka-
nia sprzed lat. Czy niewinne uczucie rodzące się mię-
dzy nimi ma szanse? 

Kontynuacja losów bohaterów filmu sprzed  
9 lat „Przed wschodem słońca”. Richard Linklater, fil-
mowiec-samouk amerykańskiego kina niezależnego, 
nakręcił dalszy ciąg romansu Jesse'ego i Celine, bo 
interesowało go zestawienie tych samych bohaterów 

(i aktorów) po latach. Współautorami scenariusza 
(poza Linklaterem) są Ethan Hawke i Julie Delpy, 
którzy graja główne role. Przez rok aktorzy i reży-
ser wysyłali do siebie e-maile pisząc rozmaite sceny, 
w końcu Julie Delpy napisała 40 stron dialogu i praca 
nad filmem ruszyła.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 16 milionów dola-

rów, kosztował 3 miliony.
Julie Delpy napisała i zaśpiewała trzy utwory na 

ścieżce dźwiękowej do filmu.
Filmowy Jesse jest w nieudanym małżeństwie z ko-

bietą, którą poślubił, ponieważ zaszła w ciążę. Wkrótce 
po premierze filmu, prawdziwa żona Ethana Hawke'a, 
Uma Thurman , którą poślubił, gdy była w ciąży z ich 
pierwszym dzieckiem, złożyła pozew o rozwód z powo-
du zdrady małżonka.

Lato, w czasie którego kręcono film, było jednym 
z najgorętszych w historii, prawie przez cały czas pro-
dukcji temperatura przekraczała 38°C.

Przed zachodem słońca
TVP Kultura sobota 20.00

Prosto w serce

Melodia 
bez słów

Występują: Hugh Grant – duże dziecko angiel-
skiego kina i Drew Barrymore – cudowne dziecko 
kina amerykańskiego.

Alex Fletcher (Hugh Grant) jest znanym kom-
pozytorem przebojów lat 80., dziś już jednak w od-
stawce. Ale cuda się zdarzają, szczególnie w show 
biznesie, i do Aleksa niespodziewanie zgłasza się 
Cora Corman, gwiazda młodzieżowej piosenki, 
proponując mu skomponowanie przeboju i występ 
w duecie.

Zaskoczony, ale i podniecony perspektywą po-
wrotu na scenę kompozytor dziarsko bierze się do 
roboty, bo czasu jest niewiele. Z muzyką nigdy nie 
miał problemów, więc kompozycja powstaje szybko, 
natomiast pojawiają się trudności z tekstem – to za-
danie ponad siły Aleksa. I w tym momencie na arenę 
wkracza Sophie Fisher (Drew Barrymore). Okazuje 
się, że ta dziewczyna, która w zasadzie miała się tylko 
zaopiekować kwiatkami w mieszkaniu Aleksa, jest 

również niezwykle utalentowaną tekściarką. Jednak 
Sophie nie ma zamiaru z nikim współpracować, a już 
szczególnie z Aleksem.

Pewnie nie wiesz...
Hugh Grant nauczył się grać na pianinie i śpiewać, 

Drew Barrymore – śpiewać. 
Aktorka od występu w filmie „E.T.” (1982) prze-

szła wiele: alkohol, narkotyki, odwyk, próby samobój-
cze. Później wyszła na prostą. Drew Barrymore zajęła 
się nie tylko graniem w filmie, ale też produkcją i reży-
serią.

Film zarobił w kinach na świecie 146 milionów do-
larów, kosztował 40 milionów.

Piosenka „Dance with Me Tonight”, którą śpiewa 
Hugh Grant, została skomponowana przez Clyde'a, 
12-letniego syna reżysera filmu Marca Lawrence'a. Oj-
ciec odkrył muzyczne zdolności syna, po tym jak w wie-
ku czterech lat zagrał on na pianinie fragment Czwartej 
Symfonii Beethovena po usłyszeniu jej w radiu.

Podczas premiery filmu w Amsterdamie jedna z fa-
nek udawała, że jest dziennikarką umówioną na wy-
wiad z Hugh Grantem, po czym przypięła się do niego 
kajdankami.

Prosto w serce
TVN7 piątek 20.30
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Wielkie, porywające kino. Wzruszająca, pełna 
emocji opowieść o dorastaniu w indyjskich 
slumsach. Egzotyczny świat pełen barw 
i dźwięków. Bombaj 2006 rok.

Cały kraj z radością patrzy, jak młody człowiek po-
prawnie odpowiada na kolejne pytania i zbliża się do 
nagrody głównej w telewizyjnych „Milionerach”. Przed 
wstrzymującą oddech publicznością oraz skonsternowa-
nym prowadzącym siedzi 18-letni Jamal Malik, chłopak 
ze slumsów Bombaju, który w niewiarygodnym stylu 
odpowiada prawidłowo na pytanie za pytaniem. Czy to 
możliwe, że właśnie pojawił się pierwszy w historii pro-
gramu zdobywca głównej nagrody w wysokości 20 milio-
nów rupii?

Jak wychowany w slumsach i nieposiadający żadne-
go wykształcenia niepiśmienny chłopiec, czyli slumdog 
radzi sobie tak dobrze w programie, w którym bystrzejsi 
i bogatsi od niego nieraz zawodzili? Czy to oszust? Pro-
wadzący program Prem Kumar nie darzy Jamala sym-
patią. Słynny gwiazdor telewizyjny, sam wywodzący się 
z nizin społecznych, nie może znieść myśli, że chłopak 
swym brawurowym występem usuwa go w cień. Nie 
wierzy, że Jamal może znać wszystkie odpowiedzi. Po-
wiadamia policję. 

Funkcjonariusze torturują Jamala. Nie wierzą w jego 
umiejętności. Zarzucają mu, że nie gra fair i oszukuje. Ja-
mal nie przyznaje się do winy. Chłopak opowiada w ja-
kich okolicznościach posiadł wiedzę, która pozwoliła mu 
odpowiedzieć na pytania teleturnieju.

I tak rozpoczyna się niewiarygodna opowieść o dzie-
ciństwie i dojrzewaniu przedwcześnie osieroconego dzie-
ciaka ze slumsów, obfitująca w niebywałe przygody, szo-
kujące sytuacje, przerażające doświadczenia, zabawne 
zbiegi okoliczności i radosne uniesienia. Kiedy w krwa-
wych religijnych zamieszkach ginie matka, Jamal i jego 
brat Salim lądują na ulicy. Przetrwają tylko dzięki spryto-
wi i instynktowi samozachowawczemu. Dołącza do nich 
osierocona dziewczynka, Latika, którą Jamal pokocha 
na całe życie. Aby przeżyć w brutalnym świecie, chłopcy 
muszą przyjąć rządzące nim reguły gry. Oszustwa, kra-
dzieże i łobuzerka są ich chlebem powszednim. 

Przeludnione ulice, wszechobecne ubóstwo i zbrod-

nia, która czai się niemal na każdym kroku to codzien-
ność ich świata. Jeśli jest się sierotą, to albo żebrze się 
będąc niewolnikiem gangstera, albo samemu wkracza się 
w świat przestępczy. Jamal doświadcza obu tych metod. 
Razem z bratem ucieka się do oszustw, kradzieży i prze-
krętów, by zarobić na chleb. Kiedy pojawiają się turyści 
pragnący zobaczyć realne oblicze Indii, a ich samochód 
zostaje rozkradziony na części jeden z bohaterów wypo-
wiada kluczowe słowa: „Chcieliście zobaczyć prawdziwe 
Indie, no to macie”. 

Świat pełen przemocy nie zmienia Jamala, chłopaka 
o dobrym sercu, ale jego brat Salim staje się coraz bar-
dziej żądny władzy i bogactwa, do których będzie dążył 
po trupach. Rywalizacja pomiędzy braćmi doprowadza 
do zdrady i rozstania. Latika przepada bez wieści.

Po kilku latach Jamal – pomagier w call-center, po-
stanawia za wszelką cenę odzyskać ukochaną. Aby tego 
dokonać, dostaje się do „Milionerów”, jednak nie po to, 
by cokolwiek wygrać, lecz zwrócić na siebie uwagę dziew-
czyny. 

W filmie jest energia, dynamika, radość i smutek. 
Choć widz co chwila spotyka się tu z przemocą, stra-
chem i niesprawiedliwością, reżyser potrafi rozładować 
złe emocje dzięki poczuciu humoru oraz skłonności do 
liryzmu.

Warto zwrócić uwagę na obraz Indii, jaki prezen-
tuje nam film. Z brudnymi, przeludnionymi slumsami 
sąsiadują ekskluzywne dzielnice, do których dostęp ma 
jedynie niewielki odsetek wybrańców, który na dodatek 
z uporem stara się uniemożliwić mniej zamożnym od 
nich awans społeczny. Osierocone dzieci zmuszane są do 
życia z kradzieży, oszustwa lub żebractwa. 

Opowieść o życiu Jamala zdobyła mnóstwo presti-
żowych nagród w najważniejszych kategoriach m.in. 8 
Oscarów (w tym za najlepszy film, reżyserię, zdjęcia, 
muzykę i piosenkę „Jai Ho”) oraz 4 Złote Globy. W su-
mie przyznano filmowi 99 (!) ważnych nagród na całym 
świecie. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 378 milionów dolarów, 

kosztował 15 milionów.
Program „Milionerzy” nie jest nadawany na żywo, jak 

pokazano na filmie. Tym sposobem twórcy uniemożliwiają 
sytuację, gdy przyjaciel może poszukiwać odpowiedzi na 

pytanie już w momencie jego zadania przez prowadzącego, 
a nie dopiero wtedy, gdy zadzwoni do niego zawodnik.

20 000 000 rupii (główna nagroda w programie „Milio-
nerzy”) to mniej więcej 280 tys. dolarów.

Odchody, w które wskoczył mały Jamal, były tak na-
prawdę połączeniem masła orzechowego i czekolady.

Firma Mercedes-Benz zażądała usunięcia swojego logo 
ze scen, które miały miejsce w slamsach. Nie chciała być ko-
jarzona z pogrążonymi w ubóstwie dzielnicami obawiając 
się, iż może to negatywnie wpłynąć na jej renomę.

Danny Boyle, reżyser filmu, założył specjalny fundusz 
powierniczy dla dwójki dzieci ze slamsów, odgrywających 
główne role w filmie. Wytwórnia przekazała natomiast 100 
tys. dolarów na zakup nowych mieszkań dla ich rodzin oraz 
750 tys. organizacji dobroczynnej, aby pomóc dzieciom 
z bombajskich slumsów.

Film powstał na kanwie powieści „Q and A" napisanej 
przez indyjskiego pisarza i dyplomatę Vikasa Swarupa. 
Pisarza zainspirowały eksperymentem profesora Suga-
ty Mitry, informatyka, który w 2000 roku ustawiał kioski 
komputerowe w indyjskich slumsach, aby każdy mógł z nich 
korzystać i mieć dostęp do Internetu. Eksperyment miał na 
celu udowodnienie, że dzieci można bardzo łatwo uczyć za 
pomocą komputerów bez żadnych instytucji (np.szkoły).

Slumdog. Milioner z ulicy
TV Puls niedziela 22.10

Slumdog. Milioner z ulicy

Tajemnica zwycięstwa

Zawrotna prędkość
TV Puls piątek 20.00 

Thriller. Braci łączy wspólna pasja – miłość do 

luksusowych samochodów. Pracują jako międzynarodowi 

złodzieje drogich aut. Ich najnowszym zleceniem jest 

wspaniały, wart ponad milion euro, samochód Bugatti 

z 1937 roku! Podczas akcji popełniają błąd i zostają 

przyłapani. 

Dla forsy
Nowa TV piątek 20.00

Komediodramat. Henry Manning, zuchwały złodziej, po 

rozległym wylewie zostaje przewieziony z więzienia do 

domu opieki. Pielęgniarka Carol podejrzewa, że pacjent 

symuluje chorobę. Gdy odkrywa prawdę, proponuje 

złodziejowi wspólny skok.

Twister
Stopklatka piątek 10.55, sobota 13.35

Katastroficzny. Zespół badaczy tornad wyrusza w środek 

cyklonu. Ich celem jest udoskonalenie systemu 

ostrzegania przed trąbami powietrznymi. Do zespołu 

należy Jo, która w dzieciństwie była świadkiem tragedii.

Niewinne
TVP Kultura sobota 15.40

Dramat obyczajowy. Rzecz dzieje się w kręgu włoskiej 

arystokracji w XIX wieku. Znudzony małżeństwem Tullio 

Hermil zostawia żonę dla kochanki, bogatej wdowy, 

hrabiny Raffo. Nie znajduje jednak szczęścia w nowym 

związku.

Iluzja
TV Puls niedziela 20.00

Thriller. Czwórka iluzjonistów zadziwia publiczność serią 

rabunków, które odbywają się w trakcie przedstawień. 

Zostaje obrabowany bank, a skradzione pieniądze 

spadają z nieba na widzów. Magicy zostają aresztowani. 

wybierz  
coś  

dla siebie

Przed zachodem słońca

Czy to miłość?
Jesse, utalentowany młody pisarz, przybywa 

z promocją swojej nowej książki do Paryża. Podczas 
spotkania autorskiego pojawia się Celine, kobie-
ta, którą poznał dziewięć lat temu. Wtedy spędzili 
wspólnie jeden niezapomniany dzień w Wiedniu 
i przyrzekli sobie spotkanie po pół roku. Życie jed-
nak potoczyło się inaczej. Dziś w Paryżu czasu mają 
dla siebie jeszcze mniej. Zostały tylko dwie godziny 
do odlotu Jesse'ego. Oboje postanawiają powłóczyć 
się po urokliwej stolicy Francji i po prostu pogadać. 
Rozmowa staje się dla nich coraz bardziej wciągająca 
i intymna. Wracają wspomnienia ostatniego spotka-
nia sprzed lat. Czy niewinne uczucie rodzące się mię-
dzy nimi ma szanse? 

Kontynuacja losów bohaterów filmu sprzed  
9 lat „Przed wschodem słońca”. Richard Linklater, fil-
mowiec-samouk amerykańskiego kina niezależnego, 
nakręcił dalszy ciąg romansu Jesse'ego i Celine, bo 
interesowało go zestawienie tych samych bohaterów 

(i aktorów) po latach. Współautorami scenariusza 
(poza Linklaterem) są Ethan Hawke i Julie Delpy, 
którzy graja główne role. Przez rok aktorzy i reży-
ser wysyłali do siebie e-maile pisząc rozmaite sceny, 
w końcu Julie Delpy napisała 40 stron dialogu i praca 
nad filmem ruszyła.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 16 milionów dola-

rów, kosztował 3 miliony.
Julie Delpy napisała i zaśpiewała trzy utwory na 

ścieżce dźwiękowej do filmu.
Filmowy Jesse jest w nieudanym małżeństwie z ko-

bietą, którą poślubił, ponieważ zaszła w ciążę. Wkrótce 
po premierze filmu, prawdziwa żona Ethana Hawke'a, 
Uma Thurman , którą poślubił, gdy była w ciąży z ich 
pierwszym dzieckiem, złożyła pozew o rozwód z powo-
du zdrady małżonka.

Lato, w czasie którego kręcono film, było jednym 
z najgorętszych w historii, prawie przez cały czas pro-
dukcji temperatura przekraczała 38°C.

Przed zachodem słońca
TVP Kultura sobota 20.00

Prosto w serce

Melodia 
bez słów

Występują: Hugh Grant – duże dziecko angiel-
skiego kina i Drew Barrymore – cudowne dziecko 
kina amerykańskiego.

Alex Fletcher (Hugh Grant) jest znanym kom-
pozytorem przebojów lat 80., dziś już jednak w od-
stawce. Ale cuda się zdarzają, szczególnie w show 
biznesie, i do Aleksa niespodziewanie zgłasza się 
Cora Corman, gwiazda młodzieżowej piosenki, 
proponując mu skomponowanie przeboju i występ 
w duecie.

Zaskoczony, ale i podniecony perspektywą po-
wrotu na scenę kompozytor dziarsko bierze się do 
roboty, bo czasu jest niewiele. Z muzyką nigdy nie 
miał problemów, więc kompozycja powstaje szybko, 
natomiast pojawiają się trudności z tekstem – to za-
danie ponad siły Aleksa. I w tym momencie na arenę 
wkracza Sophie Fisher (Drew Barrymore). Okazuje 
się, że ta dziewczyna, która w zasadzie miała się tylko 
zaopiekować kwiatkami w mieszkaniu Aleksa, jest 

również niezwykle utalentowaną tekściarką. Jednak 
Sophie nie ma zamiaru z nikim współpracować, a już 
szczególnie z Aleksem.

Pewnie nie wiesz...
Hugh Grant nauczył się grać na pianinie i śpiewać, 

Drew Barrymore – śpiewać. 
Aktorka od występu w filmie „E.T.” (1982) prze-

szła wiele: alkohol, narkotyki, odwyk, próby samobój-
cze. Później wyszła na prostą. Drew Barrymore zajęła 
się nie tylko graniem w filmie, ale też produkcją i reży-
serią.

Film zarobił w kinach na świecie 146 milionów do-
larów, kosztował 40 milionów.

Piosenka „Dance with Me Tonight”, którą śpiewa 
Hugh Grant, została skomponowana przez Clyde'a, 
12-letniego syna reżysera filmu Marca Lawrence'a. Oj-
ciec odkrył muzyczne zdolności syna, po tym jak w wie-
ku czterech lat zagrał on na pianinie fragment Czwartej 
Symfonii Beethovena po usłyszeniu jej w radiu.

Podczas premiery filmu w Amsterdamie jedna z fa-
nek udawała, że jest dziennikarką umówioną na wy-
wiad z Hugh Grantem, po czym przypięła się do niego 
kajdankami.

Prosto w serce
TVN7 piątek 20.30
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Hitman: Agent 47

Maszyna  
do zabijania

Agent 47 to wychowany w laboratorium, stworzony do jednego celu zabójca, 
którego można rozpoznać po wytatuowanym na karku kodzie kreskowym. Obda-
rzony niezwykłą siłą, szybkością i inteligencją jest niepokonaną maszyną do zabi-
jania. Potrafi podszyć się pod każdą osobę i wszędzie dotrzeć. Nie odpuszcza niko-
mu, na kogo dostał zlecenie. Tym razem musi zmierzyć się korporacją, która chce 
odkryć jego przeszłość i stworzyć armię takich jak on zabójców. W starciu wspiera 
go Katia, która postanowiła połączyć z nim siły. Razem wypowiadają wojnę śmier-
telnemu wrogowi.

Pewnie nie wiesz...
Hitman to bohater bijącej rekordy popularności serii gier komputerowych duńskiej 

firmy IO Interactive.
Film zarobił w kinach na świecie 82 miliony dolarów, kosztował 35 milionów.
Rupert Friend (Agent 47) zranił się podczas strzelania ślepymi nabojami. Gorąca 

łuska, po odbiciu od podłogi, oparzyła mu twarz.
Głównego bohatera zagrać miał Paul Walker, ale po śmierci w wypadku samocho-

dowym zastąpił go Friend.

Hitman: Agent 47
Polsat sobota 23.05

Obsesja namiętności

Ich troje
Michael (Kurt Russell) i Karen (Ma-

deleine Stowe) mieszkają w pięknej re-
zydencji w Los Angeles. Pewnej nocy do 
ich domu dostaje się włamywacz. Michael 
wzywa policję. Jednym z funkcjonariuszy, 
którzy przyjeżdżają na miejsce przestęp-
stwa, jest Pete Davis (Ray Liotta). Stróż 
prawa niezwykle troskliwie zajmuje się po-
szkodowanymi. Udziela im wielu cennych 
rad i pomaga zainstalować system alarmo-
wy. Zostaje uznany przez małżeństwo za 
przyjaciela rodziny. Karen, by odwdzięczyć 
się za przysługę, próbuje go wyswatać ze 
swoją niezamężną przyjaciółką. Niebawem 
wychodzą na jaw intencje, które kierują Da-
visem. 

Klasyczny thriller psychologiczny, 
którego siła tkwi w udanych kreacjach ak-
torskich odtwórców głównych ról. Liotta 
udowadnia ostatecznie, że jest aktorem ge-
nialnym, stworzonym do ról wszelkiej ma-
ści wykolejeńców, niepozbawionych uroku 
osobistego, Russell w niełatwej roli męża 
w defensywie, radzi sobie znakomicie, no 
i piękna Stowe – klasa sama dla siebie.

Pewnie nie wiesz...
Kurt Russell i Madeleine Stowe nie zgodzi-

li się, by w scenie seksu zastąpili ich dublerzy.
Za rolę policjanta, Ray Liotta został no-

minowany do nagrody MTV Movie Award 
w 1993 roku dla najlepszego aktora.

Obsesja namiętności
Nowa TV piątek21.50

Uznany za niewinnego

Prokurator
morderca

Prokurator Rusty Sabich (Harrison Ford) miał romans 
z Caroline, ale fakt ten utrzymywał w największej tajemnicy. Nie 
chciał ranić żony, nie zamierzał zniszczyć swojej rodziny. On i Ca-
roline nie należeli do ludzi, którzy dla własnego szczęście gotowi 
są narazić innych na ból i cierpienie. O ich romansie wiedział je-
dynie Raymond Horgan (Brian Dennehy), ich przełożony. 

Gdy Caroline zostaje zamordowana, Horgan powierza do-
chodzenie Rusty'emu. Niebawem Rusty dokonuje paraliżujące-
go odkrycia, okazuje się, że wszystkie zgromadzone w śledztwo 
dowody obciążają jedną i tę samą osobę. Jego samego. Z dnia 
na dzień cały jego świat zostaje zburzony. Kończy się błysko-
tliwa kariera, zostaje postawiony w stan oskarżenia. Nagle 
okazuje się, że w poszukiwaniu prawdy jest zupełnie sam. Jego 
szef twierdzi, że jest winny, jego obrońca zaczyna tracić wiarę 
w swego klienta, oczywiste jest też nastawienie jego żony. W tej 
graniczącej z obłędem sytuacji, sam Rusty Sabich zaczyna po-
wątpiewać we własną niewinność, tym bardziej że w rękach 
bezkompromisowego sędziego Larrena Lyttle'a (Paul Winfield) 
jego los i tak jest już przesądzony. Tylko w jeden sposób może 
oczyścić się z zarzutów. Musi sam znaleźć mordercę i dowody 
przeciwko niemu.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 221 milionów dolarów, kosz-

tował 20 milionów dolarów.
Zanim książka Scotta Turowa, na podstawie której powstał 

film, została wydana, producent Sydney Pollack kupił prawa do 
filmu za 1 milion dolarów.

Na początku filmu Harrison Ford siada przy komputerze, aby 
przejrzeć akta sprawy. Większość nazwisk oskarżonych o różne 
przestępstwa seksualne to nazwiska członków ekipy filmowej.

Uznany za niewinnego
Metro sobota 22.25



Szczepienia, fakty i mity z nimi zwią-
zane, zdominowały drugie Forum 
Podlaskich Rad Seniorów. Spotkanie 
online odbyło się w piątek (22.01). 
W otwartej dyskusji głos zabrał Artur 
Kosicki, marszałek województwa.

W sieci krąży wiele niespraw-
dzonych treści na temat CO-
VID-19 i szczepień, mających 
zapobiegać chorobie. Z tym cha-
osem informacyjnym stykają się 
też seniorzy, którzy - jako osoby 
w grupie ryzyka – często, nie-
stety, mu ulegają. Pierwsza część 
spotkania poświęcona była pró-
bom rozwiania wątpliwości.

Marszałek, który zaczął od 
złożenia życzeń wszystkim bab-
ciom i dziadkom z okazji ich 
święta, po raz kolejny już zade-
klarował swoją chęć poddania się 
szczepieniu.

- Dziękuję, że ten temat zo-
stał podjęty i będziecie przeko-

nywać seniorów, mieszkańców 
województwa do tego, żeby się 
zaszczepili. Mam nadzieję, że 
wszystko przebiegnie sprawnie 
i już niedługo będziemy mogli 
wrócić do normalności, a ja będę 
mógł spotkać się z państwem 
osobiście - mówił marszałek Ko-
sicki.

Dlaczego koronawirus jest 
szczególnie groźny dla osób star-
szych?

Zaproszone ekspertki: prof. 
Barbara Bień, Konsultant Wo-
jewódzki ds. Geriatrii, członek 
Rady Seniorów przy Marszałku 
Województwa Podlaskiego oraz 
prof. Joanna Zajkowska, Podla-
ski Wojewódzki Konsultant ds. 
Epidemiologii odpowiadały na 
pytania przygotowane przez po-
szczególne rady seniorów z regio-

G a z e t a 
S e n i o r aSrebrni
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Partner wydania StowarzySzenie edukacyjno - ekologiczne ed&eco

Dokończenie na str. 13

W pierwszych numerach Gazety Se-
niora „Srebrni” pisaliśmy o zapotrze-
bowaniu osób starszych, samotnych, 
z niepełnosprawnością na drobne 
usługi naprawcze wykonywane nie-
odpłatnie. Inicjatywa ta zrodziła się 
w wyniku rozmów z seniorami, zapro-
ponowana przez grupę liderów i zaak-
ceptowana przez prezydenta Miasta 
Łomża. Wynikała ona z potrzeb, które 
były i są bardzo duże. Dotyczą znacz-
nej grupy mieszkańców. Jak mówią 
dane liczbowe, na dzień 31 grudnia 
2019 roku w Łomży było około 15 800 
seniorów.

Projekt został wdrożony 1 
września 2020 roku. Od tego 
momentu seniorzy mogli z nie-
go korzystać i korzystali.  Usługi 
wykonywane były pod nadzorem 
Centrum Integracji Społecznej. 
Do dnia 31 grudnia 2020 roku 
seniorzy zgłosili 72 usterki, zre-
alizowanych zostało 58 napraw. 
Ze względu na obostrzenia zwią-
zane z Covid-19, nie wszystkie 
zgłoszenia wykonano. Takich 

pozostało 14. Mając na uwadze 
bezpieczeństwo seniorów i fa-
chowców działalność została za-
wieszona. Jeżeli sytuacja popra-
wi się, wówczas od 1 lutego 2021 
roku seniorzy znów będą mogli 
korzystać z projektu.

Jakie usługi wykonywane były 
najczęściej?

- przyklejanie listew przypod-
łogowych;

- naprawy zamków 
w drzwiach;

- wymiany żarówek;
- wymiany zawiasów meblo-

wych;
- regulacja drzwiczek meblo-

wych.
Nie wszystko, co zgłasza-

li seniorzy mogło być wykona-
ne. W ramach projektu Facho-
wiec dla Seniora sporządzony 
został określony regulamin z ka-
talogiem usług. Niektóre mogą 
być zrealizowane, a innych pro-
jekt nie obejmuje. Prośba do se-

niorów, aby dokładnie zapozna-
li się z regulaminem i zgłaszali 
usterki wymienione w projekcie. 
Zdarzały się bowiem zgłoszenia 
typu: malowanie mieszkania czy 
ułożenie terakoty i glazury.

Jak wygląda proces zgłoszenia usterki?
Senior dzwonił pod wska-

zany w regulaminie numer 
lub osobiście zgłaszał usterkę 
w siedzibie CIS przy ulicy Far-
nej. Telefon odbierał najczęściej 
koordynator z ramienia CIS, 
wprowadzał usługę w określony 
formularz i od razu przekazywał 
odpowiedź czy i kiedy usterka 
będzie naprawiona. W umówio-
nym wspólnie dniu, koordyna-
tor pojawiał się w domu senio-
ra z fachowcem i eliminowali 
usterkę. Gdy nie było możliwo-
ści naprawy od razu (z braku 
odpowiednich materiałów) wy-
znaczali kolejny termin napra-
wy. Usługi wykonywane były 
zazwyczaj w piątki.

Jak wynika z informacji prze-
kazanych przez Centrum Inte-
gracji Społecznej z reguły nie 
było nieporozumień między se-
niorami, a świadczącymi usługi 
fachowcami. Z rozmowy z przed-
stawicielami CIS wiemy, że se-
niorzy byli bardzo zadowoleni 
z wykonywanych usług i żałują, 

że pandemia przerwała regularne 
działania projektu. Miejmy na-
dzieję, czego życzę seniorom, że 
wkrótce wrócimy do normalnego 
funkcjonowania.

Zainteresowanych zaprasza-
my do wzięcia udziału w projek-
cie i przypominamy, że aktualny 
adres siedziby CIS to ul. Dworna 
13, tel. 86 215 68 99. 

JADWIGA KRUCZEWSKA

Fachowiec dla Seniora. Jak działa program? Sprawdzamy!

Szczepienia tematem drugiego  
Forum Podlaskich Rad Seniorów
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Fakt, że przyjdzie na świat nasza 
wnuczka przyjęliśmy z radością. Było 
to przed sześcioma latami. Gratula-
cje dla syna i synowej, przy różnych 
okazjach, dzielenie się tą informacją 
z członkami rodziny, ze znajomymi. To 
pierwsze reakcje. Następnie, to wzru-
szenie: „nasze dzieci zostaną rodzica-
mi”. Przyszedł czas na wspomnienia, 
refleksje, uświadomienie upływu cza-
su. Nostalgia, że życie zatacza krąg, 
przychodzi nowe pokolenie, coś się 
kończy, ale też coś się zaczyna. Niepo-
kój o zdrowie synowej i maleństwa, 
czy wszystko będzie dobrze.

Wnuczka skończy-
ła 6 lat. Bardzo lubi-
my spędzać z nią czas. 
Wprawdzie mieszka 
w Warszawie, ale czę-
sto się spotykamy. Naj-
częściej spędzamy czas 
na zajęciach manual-
nych, tzn. my podsu-
wamy temat, a wnucz-
ka rysuje, maluje lub 
wycina i wykleja. Lu-
bimy też gry planszo-
we. Nie wiem, jak jej 
się to udaje, ale przeważnie ona 
wygrywa. Chociaż czasami daje 
nam „szansę” na wygraną. Bardzo 
szybko zrozumiała strategię gry 
w szachy i często ogrywa nie tyl-
ko dziadka, ale i innych członków 
rodziny. Dużo czytamy. Niektó-
re książeczki, zwłaszcza z wier-
szowaną treścią, zna na pamięć. 
Interesujące są podróże „palcem 
po globusie”. Jest wtedy czas na 
rozmowy o kontynentach, pań-
stwach, przyrodzie, zwierzętach. 
Spędzamy też aktywnie czas na 
świeżym powietrzu, na placach 
zabaw, na działce, spacerując 
w lesie. Wyprawy na place zabaw 
są domeną dziadka. Z każdej ta-
kiej wycieczki wnuczka wraca 
zmęczona, ale też radosna. Dużą 
frajdę sprawia jej pomoc w kuch-
ni. Koniecznie pieczemy wtedy 
placki z jabłkami, omlety lub ro-
bimy ciastka francuskie.

Nasze pasje to czytanie i ak-
tywne spędzanie czasu na dział-
ce. Wydaje mi się, że wnuczka 
lubi książki. Zawsze bardzo cie-
szą ją nowe pozycje i koniecznie 
musimy je wspólnie przeczytać. 
Nawet przy wykorzystaniu Mes-
sengera. Zamiłowanie do roślin 
widoczne jest na balkonie w War-
szawie, gdzie wnuczka ma swo-

je kwiaty, poziomki i truskawki, 
o które dba. Jak przyjeżdża do 
Łomży, to przeważnie pomaga 
w podlewaniu i porządkach na 
działce.

Wspólne cechy naszego 
i wnuczki dzieciństwa, to cieka-
wość wszystkiego, co nas otacza. 
Ciekawość ta powoduje, że jest 
mnóstwo pomysłów na różne 
działania, na naukę, na aktyw-
ność. Wnuczka nie pozwoli nam 
„siedzieć spokojnie”. Musimy cią-
gle coś robić, coś musi się cieka-
wego dziać. Staramy się, aby nie 

wykorzystywać w dużym stop-
niu nowych technologii, bazo-
wać raczej na tym, co jest ogól-
nie dostępne. Interesujące są 
najprostsze rzeczy nie wymaga-
jące specjalnego przygotowania. 
Nawet przy zwykłym sprząta-
niu i robieniu porządków można 
spędzić rewelacyjnie czas. To, co 
dla nas jest zbiorowiskiem nie-
potrzebnych rzeczy, dla wnuczki 
okazuje się skarbami. Stare sprzę-
ty, makulatura, ubrania, biżuteria 
i związane z tym nasze przeżycia 
można wykorzystać do przebra-
nia się i stworzenia np. „teatru”. 
Przednia zabawa gwarantowana, 
cenne wspomnienia w pakiecie. 

Każda rzecz może w ten spo-
sób stać się inspiracją na cieka-
we spędzenie czasu. Tak przecież 
było w czasach naszego dzieciń-
stwa, kiedy w telewizji była dla 
dzieci tylko dobranocka, nie było 
internetu, nie było tylu zabawek, 
książek, placów zabaw, a jednak 
czas nie upływał na bezczynno-
ści. Planszówki, szachy, warcaby, 
gry strategiczne, skakanka, gra 
w klasy, gra w gumę, gra w kar-
ty, podchody, gra w chowanego, 
w palanta, w Baba Jaga Patrzy, 
pomidor, zbijak, aktywność na 
świeżym powietrzu i inne. One 

wszystkie są ponadczasowe, roz-
wijają w dzieciach zdolności ko-
munikacyjne oraz wzmacniają 
ich społecznie. 

Co było i jest najważniejsze 
w dzieciństwie, to według nas 
bliskość rodziców i dziadków. 
Ogromną wartością jest rodzi-
na, zwłaszcza wielopokolenio-
wa. To ona daje siłę, jest miej-
scem na kultywowanie tradycji, 
uczy wyrozumiałości, tolerancji, 
inspiruje do nauki. Czas spędzo-
ny rodzinnie tworzy wspania-
łe wspomnienia i więzi trwają-

ce całe życie. Gdy jest 
rodzina nie ma czasu 
na nudę. Jeśli dzieci są 
starsze, duże znacze-
nie ma grupa rówieśni-
cza i nauczyciele.

Czy jesteśmy wzo-
rem dla wnuczki? 
Obecnie jest ona zbyt 
mała, aby mogła się 
w tym temacie wy-
powiedzieć. My ze 
swej strony staramy 
się przekazywać jej te 

wartości, które były i są dla nas 
ważne. Robimy to zawsze nie 
w formie wygłaszania „nauk”, ale 
raczej przy okazji zabawy, wspól-
nie wykonywanych zajęć, w róż-
nych sytuacjach życiowych. Za-
uważamy, że wnuczka często 
podkreśla, że „babcia mówiła …”, 
„dziadek zrobił dobrze …”„bab-
cia to by zrobiła tak …”, „zrobię 
tak, jak dziadek powiedział …”. 

Często myślimy, co czeka 
w przyszłości młode pokolenie. 
Ciągły pośpiech, chęć nadążania 
za zmianami, nowoczesne tech-
nologie, konieczność utrzymania 
pracy, kariera zawodowa, brak 
czasu dla rodziny, zamykanie się 
w czterech ścianach, to wszystko 
wpływa na tryb życia. Czy nasze 
wnuki potrafią w takim świecie 
znaleźć dla siebie miejsce, po-
trafią stworzyć rodzinę, znaleźć 
przyjaciół? W dużej mierze zale-
ży to od nas, starszego pokolenia. 
Tylko, czy starczy nam w tych 
coraz trudniejszych czasach wy-
trwałości, i czy będą ku temu wa-
runki, aby chociaż część posiada-
nej mądrości życiowej przekazać 
naszym wnukom? Jaka będzie 
ich przyszłość, trudno powie-
dzieć. 

GRAŻYNA I ANDRZEJ CZAJKOWSCY

Być babcią i dziadkiem

Kontakty dziadków z wnukami
Harmonijne obcowanie dziadków i wnuków jest dobre dla obydwu stron. Dostarczają sobie wzajemnie radości, atrakcyjności i miłości. Dziadkowie mają dużą sła-
bość do swoich wnucząt. Bardzo ich kochają. Oprócz miłości zapewniają im poczucie bezpieczeństwa. Bliskie relacje z dziadkami sprawiają, że wzajemnie są szczę-
śliwi. Wiele już dorosłych wnucząt korzysta z doświadczeń i rad dziadków. Doskonale wiedzą o tym srebrni redaktorzy. 

JANINA GÓRSKA

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowy 
czas dla całej rodziny. To szczegól-
na okazja, aby podziękować  babci 
i dziadkowi za trud w opiece nad wnu-
kami. Aby uczcić ten dzień wnukowie 
przygotowują wierszyki, piosenki, 
laurki. Starsi kupują prezenty, a doro-
śli składają wizyty, często zapraszają 
na obiad, do kawiarni, aby spędzić 
czas w miłej atmosferze przy   dźwię-
kach muzyki. 

Gdy moja wnuczka  Darusia 
była w przedszkolu, miałam oka-
zję ją podziwiać w programie ar-
tystycznym zorganizowanym 
na cześć babć i dziadków. Dzie-
ci prezentowały się w recytacji 
wierszyków, śpiewie oraz wspa-
niałym tańcu. Na zakończenie 
zostały wręczone laurki i słodkie 
buziaczki. Wszyscy dziadkowie 
zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek. Pamiętam, jak dziś… 
Program wywołał wiele emo-
cji i wzruszeń. Ukradkiem wy-
cierana była łezka. Był uśmiech 
i duma  podczas oglądania wy-
stępów. Te święta ukazują jaką 
miłością i szacunkiem darzą nas 
wnukowie. W szkole podstawo-
wej też były wierszyki, piosenki, 
laurki.

Gdy moja wnuczka była 
w szkole średniej i na studiach 
ten dzień przebiegał w innej for-
mie. Były życzenia, kwiaty, czas 
wspólnie spędzony w kawiaren-
ce przy małej czarnej i słodkim 
ciastku. Toczyły się dyskusje, 
wspomnienia z lat dziecięcych, 
spacery. Dziś to już dorosła ko-
bieta. 

Największym prezentem jaki 
otrzymałam od mojej wnuczki 
to mała Amelka, która przyszła 
na świat trzy miesiące temu. 21 
stycznia 2021 roku Dzień Bab-
ci obchodziłam już z moją pra-
wnuczką i jej rodzicami. Babcia 
i prababcia w jednej osobie otrzy-
mała zaproszenie. Mała Amelka 
wspólnie z rodzicami spotkała 
się z babcią na wspólnym rodzin-
nym obiadku. Były życzenia od 
malutkiej prawnusi, płynące z ust 
jej mamusi, bo nasz skarb jest 
jeszcze maluśki. 

Dzień Babci i Dziadka to wspa-
niała okazja do pielęgnowania ro-
dzinnych wspomnień i uczuć. Ach 
jaka to radość być babcią i prababcią. 
Wszystkim babciom, dziadkom, pra-
babciom i pradziadkom życzę dużo 
zdrowi i radości ze swoich pociech.

Babciu i Dziadku niosę dla 
Was życzeń bukiet. Serduszka 

gorące, kwiaty pachnące, które 
wyrosły na miłości łące
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Żyć szczęśliwie
Każde życie związane jest ze szczę-
ściem. My Polacy potrafimy się pod-
nieść, niezależnie jakie nieszczęście 
nas spotka. Dawniej wieczorami wy-
chodziło się na wspólne spacery. 

Pandemia powoduje brak 
bezpośrednich kontaktów z in-
nymi, również z bliskimi. Dzisiaj 
spędzamy wieczory samotnie, 
przy telewizorze. Przekazywany-
mi codziennie raportami o licz-
bie zakażeń i zgonów  mało się 
przejmujemy. Zawsze mówimy 
sobie: mnie nic złego się nie sta-
nie. Może inni na skutek powi-
kłań umrą, ale nie ja. Ulegamy 
nadmiernemu optymizmowi. 
W ostatnich miesiącach zmar-
ły osoby nam znane i bliskie. Ich 
odejście uświadomiło, że takich 
wyrw w naszym pokoleniu bę-
dzie już coraz więcej. 

Pomimo symptomów depre-
sji, po czasie zaczynamy się odra-
dzać i wracać do psychologicznej 
równowagi. To, że potrafimy się 
psychicznie zregenerować, wy-
nika z lat doświadczeń ludzko-

ści, która zawsze była poddawana 
bezwzględnej selekcji. Doświad-
czamy subiektywnej radości i za-
dowolenia z życia.

Składając życzenia, zawsze 
życzymy szczęścia. Wierzymy, że 
im więcej będziemy go mieć, tym 
bardziej będziemy spełnieni.

W swoim życiu zabiegamy 
o różne dobra. Gdy już obrośnie-
my w rzeczy, o których marzyli-
śmy, wcale nie jesteśmy bardziej 
szczęśliwi. Musimy być gotowi, 
by znieść wyrzeczenia. Co waż-
ne, mieć wyznaczony odległy cel.

Nasza kultura zakłada, że jak 
trzeba, to jesteśmy skłonni do 
wyrzeczeń i poświęceń. Potrafi-
my znieść niewygody, ciężko pra-
cować, aż w końcu doczekać tego, 
na czym nam zależało, czym zy-
skamy uznanie w oczach swojej 
wspólnoty.

Ważne, aby odnaleźć sens ży-
cia, poświęcić część swego ży-
cia na rzecz innych. Chodzi o to, 
żeby coś pozytywnego zrobić 
nie dla siebie, a dla innych. Być 
bardziej prospołecznym. Ważny 
jest nie własny interes, a interes 

wspólnoty, państwa. Jeśli  ktoś 
ma inne poglądy należy wykazać 
zrozumienie, nie traktować go jak 
obce ciało, wroga.

Mamy różne systemy warto-
ści, które zostały nam przekaza-
ne przez dom i szkołę oraz przez 
wiatr historii. Ten wiatr zmie-
nia naszą kulturę i utrwala się 
w naszych umysłach. Choć pod 
względem wartości jesteśmy róż-
ni, to jednak w postępie cywiliza-
cyjnym widzę szansę na rozwój, 
otwartość na innowacje czy nowe 
technologie. Ale to nie wszystko. 
Widzę również i upadek kultury, 
groźbę wynarodowienia i utratę 
suwerenności.

Naszym jądrem na szczęście 
są wartości i tradycja, przekazy-
wane przez pokolenia przodków, 
a także wola życia. Sprawia to, że 
niezależnie od nieszczęść jakie 
nas spotykają, potrafimy wrócić 
do stanu, w jakim byliśmy. Szczę-
ście to nasze psychologiczne pa-
liwo. Sprawia, że chcemy w życiu 
coś osiągnąć, do czegoś dążyć, 
nie popadamy w apatię i potrafi-
my stawiać sobie nowe cele.

Bez względu na to, co nas 
jeszcze czeka, prędzej czy później 
odbudujemy poczucie własnego 
szczęścia i zadowolenia z życia.

To, czy będziemy się czuli 
bardziej lub mniej szczęśliwi, 
bezwzględnie zależy od tego, 
z czym wchodzimy w życie, 
a nie od tego, która partia aku-
rat rządzi. Młodsi generalnie 
są za wolnością, swobodami 
obywatelskimi. Czy wyobra-
żają sobie scenariusz emigra-
cyjny? Czy myślą, że w innym 
kraju czuliby się lepiej? Jed-
nak żyją tu, a nie tam. Ma to 

wpływ na poczucie ich osobi-
stego szczęścia.

Jądro naszego życia jest oto-
czone przez kolejne warstwy.  
Poszukiwanie prawdy  jest celem, 
którego nigdy w pełni nie osią-
gniemy.

Wolność jest wartością dla 
wszystkich Polaków. Wielu roda-
ków zajmuje myślenie jak popra-
wić własne życie. Rozum i wiara 
to dwa skrzydła, za pomocą któ-
rych nasz duch poznaje prawdę. 
Jeśli nie obniży się standard na-
szego życia, będziemy szczęśliwi.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

nu. Do jednych z najbardziej nur-
tujących należały te dotyczące 
skuteczności szczepionki i tego, 
czym właściwie ona jest.

- Jest to podanie dla organi-
zmu informacji o zagrożeniu, 
mówi z kim mamy do czynienia 
i jak można na niego zareagować. 
W ten sposób przygotowuje-
my nasz układ immunologiczny 
– mówiła prof. Zajkowska. - 
Wszystkie szczepionki prowadzą 
do tego samego celu – łatwiejszej 
walki z zagrożeniem – dodała.

Wraz z wiekiem osłabia się 
układ odpornościowy, dlate-
go koronawirus jest szczególnie 
groźny dla seniorów. Jakkolwiek 
nic nie jest przesądzone, bo dużo 
zależy od naszych genów.

- Układ immunologiczny 
wraz z procesem starzenia ma 
mniejszą wydolność, ale nie każ-
dy starzeje się w podobnym stop-
niu, także wiek nie zawsze jest 
tu wyznacznikiem – zaznaczyła 
prof. Bień.

Prawda czy fałsz?
W trakcie dyskusji podkreśla-

no także, jak ważne jest rozwie-
wanie wszelkich wątpliwości do-
tyczących szczepień, zwłaszcza 
w kontekście sceptycznych gło-
sów zalewających Internet. Eks-
pertki apelowały o korzystanie 
z rzetelnych źródeł przy zasięga-
niu informacji.

- Na pewno powinna być to 
każdego świadoma decyzja, wyja-
śnienie wątpliwości jest ważne, ale 
podkreślam wagę wiedzy naukowej 
– należy sięgać do wiarygodnych 
źródeł, patrzeć na autorów infor-
macji – mówiła prof. Zajkowska.

Szczepienia nie dają co praw-
da pewności, że nie zachorujemy, 
ale dają gwarancję lżejszego prze-
biegu ewentualnej infekcji.

- Zachorowanie wiąże się 
z ciężkimi konsekwencjami. 
Jako ekspertki, rekomendując 
szczepienia, ponosimy za to od-
powiedzialność. Szczepmy się! 
– apelowała prof. Joanna Zaj-
kowska.

„Szczepmy się!”
W dalszej części Forum gło-

sowano nad apelem o jak naj-

szybsze zaszczepienie się prze-
ciw COVID-19, zainicjowanym 
przez Radę Seniorów Gminy Su-
praśl. Wszystkie uczestniczące 
w spotkaniu rady poparły tę ini-
cjatywę.

- Apel całościowo wyraża 
wszystkie nasze pragnienia. Po-
parliśmy go w stu procentach! 
- mówił Czesław Sańko z sokól-
skiej Rady Seniorów.

Siłę tych deklaracji podkreślał 
marszałek Artur Kosicki.

- Bardzo ważne jest to, że pań-
stwo, jako środowisko seniorów, 
zajęliście konkretne stanowisko 
w kwestii szczepień. Mam na-
dzieję, że ta deklaracja zachęci 
starszych mieszkańców naszego 
regionu do poddania się temu za-
biegowi – zaznaczył marszałek.

Piątkowe spotkanie popro-
wadziły Bożena Bednarek, koor-
dynatorka Ośrodka Wspierania 
Podlaskich Rad Seniorów oraz 
Jolanta Wołągiewicz, przewodni-
cząca Rady Seniorów przy Mar-
szałku Województwa Podlaskie-
go.

II Forum Podlaskich Rad Se-
niorów zostało zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Szukamy 
Polski i Radę Seniorów przy Mar-
szałku Województwa Podlaskie-
go w ramach Centrum Wspiera-
nia Podlaskich Rad Seniorów.

*  *  *
Na terenie Podlaskiego istnie-

je 16 rad seniorów: 8 gminnych, 
7 miejskich i jedna – Rada Senio-
rów przy Marszałku Wojewódz-
twa Podlaskiego – o zasięgu wo-
jewódzkim. Łącznie – 165 osób, 
które społecznie działają na rzecz 
mieszkańców regionu powyżej 
60. roku życia.

TEKST I FOT.: ANNA AUGUSTYNOWICZ
RED.: MAŁGORZATA PÓŁTORAK

Szczepienia tematem drugiego  
Forum Podlaskich Rad Seniorów



14 www.narew.infoSrebrni

Partner wydania StowarzySzenie edukacyjno - ekologiczne ed&eco

Fotograf i pisarz, Levison Wood, marzył o pieszej wy-
prawie wzdłuż Nilu, odkąd był małym chłopcem, podjął 
więc wyzwanie wędrówki biegiem drugiej najdłuższej 
rzeki świata. Wyruszył z Rwandy przez pustynie, dżungle, 
sawanny, góry i strefy wojny. Po drodze, żyjąc wśród na-
potkanych społeczności, poznaje ich życie i zwyczaje.

W Tanzanii świętują Boże Narodzenie, ozdabiając 
pobliskie drzewa skarpetkami i kapeluszami. W Ugandzie 
podróżników niezwykle gorąco wita podekscytowany 
tłum mieszkańców miast Kasensero i Kampala. W po-
łudniowym Sudanie Levison zostaje wraz z plemieniem 
Mundari i ich bydłem na wyspie, gdzie bierze udział 
w walce zapaśniczej. W ochronie przed komarami musi 
posmarować włosy krowim moczem i pokryć swoje ciało 
odchodami krów. Podróżując po Egipcie zostaje pierw-
szym człowiekiem, któremu pozwolono wędrować wokół 
jeziora Nasera. Wreszcie, po zadziwiającej podróży obej-
mującej ponad 5 000 km, 6 krajów, około 7 milionów kro-
ków w ciągu 9 miesięcy, Levison Wood dociera do Morza 
Śródziemnego.

Z biegiem Nilu
TVP Historia sobota 11.35 odc. 1/4

Starożytny Egipt 
nie istniałby bez 
Nilu. Ponieważ 

w Egipcie prawie 
nie ma opadów, 

rzeka Nil stanowi 
jedyne źródło 
wilgoci, która 

niezbędna jest do 
upraw i hodowli.

Z biegiem Nilu

7 milionów kroków

Levison Wood, ma 38 lat, podróżował 
i pracował w ponad stu krajach na 

całym świecie.

Rzymski kiosk Trajana (po lewej) na wyspie Agilkia na Nilu w Egipcie. 
Kiosk to mały pałac o lekkiej, ażurowej formie architektonicznej 

i bogatej dekoracji. 

Troja

Wojna o honor?
Namiętność, jaka połączyła parę najbardziej znanych 

kochanków starożytnej Grecji – Parysa, księcia Troi (Or-
lando Bloom) i Helenę (Diane Kruger), królową Sparty, 
stała się przyczyną wielkiej wojny. 

Porwanie Heleny to obraza, której mąż, król Menelaos 
(Brendan Gleeson), nie może puścić płazem. Brat Mene-
laosa, potężny król Myken, Agamemnon, jednoczy wokół 
siebie liczne plemiona Greków i prowadzi je pod Troję, 
by walczyć w obronie splamionego honoru. Tak napraw-
dę chce zdobyć Troję, by panować nad morzem Egejskim. 

Troja to wielkie miasto, otoczone potężnymi murami, 
włada nim król Priam (Peter Toole), broni go waleczny książę 
Hektor (Eric Bana). Nikt nigdy nie przełamał murów miasta. 
Kluczem do zwycięstwa lub porażki w wojnie trojańskiej jest 
jednak jeden człowiek – Achilles (Brad Pitt), którego uważa 
się za najlepszego żyjącego wojownika. Arogancki, buntow-

niczy i niepokonany Achilles nie służy nikomu i niczemu, 
interesuje go wyłącznie własna chwała. To właśnie ona pro-
wadzi go pod wrota Troi pod sztandarem Agamemnona.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 498 milionów dolarów, 

kosztował 175 milionów. 
Na meksykańskiej plaży walczyło ponad 200 statystów, 

a komputer pomnożył tę liczbę, dodając 90 tysięcy wirtual-
nych wojowników.

Nogi Brada Pitta okazały się zbyt chude, dlatego też 
w pewnych scenach musiał mieć dublera... nóg.

Brad Pitt, który grał Achillesa, podczas kręcenia filmu 
naciągnął sobie... ścięgno Achillesa lewej nogi.

Koń Trojański, ze stali i włókna węglowego, miał 12 me-
trów wysokości i ważył 11 ton!

Tysiące greckich okrętów to wynik efektów specjalnych. 
Na potrzeby filmu zbudowano jedynie dwa takie okręty.

Troja, TVN7 niedziela 20.00

Edukacja to proces, który trwa wiele 
lat. Stracone pokolenie, to efekt wy-
wołany głównie przez zmianę całego 
systemu nauczania, niemalże w cza-
sie jednego roku szkolnego.  Pande-
mia to dodatkowy gwóźdź do trumny. 
Czy w zdalnym wychowaniu rodzice 
są w stanie zapewnić utrzymanie wy-
mogów etyczno-moralnych?  

Pandemia obnażyła słabość 
centralnego zarządzania i jakość 
podstawy programowej, która jest 
nadmiernie rozbudowana i szcze-
gółowa. System od lat nie kształci 
samodzielności myślenia, promu-
je natomiast pamięciowe wkuwa-
nie. W zdalnym nauczaniu trud-
no oczekiwać, że uczeń „ogarnie” 
przekazany materiał sam, nauczy 
się, odrobi lekcje oraz wyznaczy 
sobie cele i będzie je realizował. 
W takim modelu nauczania jest 
to niemożliwe.

Podstawa programowa winna 
być drogowskazem dla nauczy-
ciela, a nie encyklopedycznym 
wykazem wiedzy. Najważniejsze 
jest kształcenie w zakresie zro-
zumienia i tworzenia informacji, 
wielojęzyczności i przedsiębior-
czości. Należy postawić na sa-
modzielność dzieci. Pozwolić, by 
dzieci miały własne życie, tempo, 
że są nie tylko sukcesy, ale i nie-
powodzenia, na których też na-
leży się uczyć. Nauczyciele boją 
się, że będą rozliczani z podstawy 
programowej, gonią z materia-
łem i wymagają.

Zdalne nauczanie wyma-
ga od dzieci samodzielności 

i dyscypliny. Wymaga to rów-
nież pomocy rodziców. Na 
pewno widać dużą aktywność 
nauczycieli. Ale czy tylko na-
uczyciel odpowiada za postępy 
uczniów w nauce? Powszech-
ny pogląd w polskiej oświacie 
mówi, iż odpowiedzialność za 
postępy w nauce spada głów-
nie na nauczyciela. Czy błędem 
w nauczaniu nie są nadmierne 

wymagania ale schematyzm, 
brak elastyczności (nakaz wku-
wania w wyznaczonym zakre-
sie), skupienie się na ocenach, 
postępach w krótkim czasie, 
a nie nauka myślenia oraz przy-
zwolenie, żeby dzieci wzięły 
w większym stopniu odpowie-
dzialność za naukę? Usprawie-
dliwieniem jest obowiązek re-
alizacji podstawy programowej.

Podejście, że w wersji zdalnej 
tylko nauczyciel ma nauczyć jest 
błędne. Dziś żyjemy już w innym 
świecie. Dzieci zatraciły pielęgno-
waną w domach świadomość gra-
nic. Rodzice utracili umiejętność 
załatwiania spraw oczywistych 
w sposób bezkonfliktowy. Plagą 
nieodrabiania prac domowych 
jest fakt, że dzieci nie traktują ich 
jako obowiązku jak za naszych 

czasów.
Uważam, że to nie jest ni-

czyja wina. Świat się po prostu 
zmienia. Staje na głowie. Swo-
im dzieciom należy przyjrzeć 
się obiektywnie, tzn. rozpoznać 
jego mocne i słabsze strony. 
Rodzice nie zawsze potrafią za-
akceptować tego, że nauczanie 
i szkoła są sprawą dzieci i na-
uczycieli. Rodzice mają silny od-
ruch chronienia swoich dzieci 
i nie potrafią przyznać, że to jego 
dziecko źle się zachowuje. Ob-
ciążają za to nauczyciela. Proble-
my wychowawcze ma zaledwie 
kilka procent dzieci. Najpierw 
powinno się wypracować zaufa-
nie, a dopiero potem rozliczać. 
Warto umówić się z dziećmi na 
rzeczy ważne, a nie detale. Po-
kazać co jest faktycznie istotne 
i dlaczego człowiek jest odpo-
wiedzialny w tych obszarach, 
na których mu zależy. Jeśli duża 
grupa dzieci nie angażuje się 
w naukę zdalną, to znaczy, ze nie 
utożsamia się z nauczycielami 
w realizacji podstawy programo-
wej. Dzieci mówią, że chętnie 
poszłyby do szkoły, tzn. odczu-
wają potrzebę spotkania z kole-
żankami, kolegami i nauczycie-
lami.

Budować więzi można na 
wspólnych zasadach, nie wyłącz-
nie na warunkach odgórnych.

Zdecydowana większość 
dzieci i nauczycieli czeka na po-
wrót do szkoły, bo nauka zdalna 
nie jest normalną formą kontak-

Stracone pokolenie

Polecam „Dżumę” Alber-
ta Camus. Opowiada o epi-
demii dżumy w mieście Oran 
w Algierii (1947 r. kolonia 
francuska). Wybuch epide-
mii wywołuje różne reakcje 
u mieszkańców.  Miasto sta-
je się areną walki o przetrwa-
nie. Wobec dżumy, która sta-
je się symbolem śmierci, zła, 
ludzie zajmują różne posta-
wy. Doktor Bernard Rieux 
z oddaniem walczy o życie 
swoich pacjentów. Robi to 
ze zwykłej ludzkiej solidar-
ności, jednocześnie poka-
zuje, jak dżuma wpływa na 
życie mieszkańców miasta.  
Początkowo rzucają się oni, 
jakby na przekór zagroże-
niu, w wir zabaw. Udają, 
że nic się nie dzieje, cho-
dzą do kawiarni, teatrów.  
Z czasem choroba zaczy-
na dominować nad ich ży-
ciem. Miasto jest więzie-
niem,  pułapką.  Ludzie 

ulegają zmianom. Jedni popadają 
w obłędną rozpacz, a inni stają do 
walki ze złem.

 Po zwycięstwie nad epide-
mią mieszkańcy Oranu to 
już zupełnie inni ludzie. 
Z jednej strony skażeni 
złem, bo otarli się o śmierć, 
z drugiej umocnieni do wal-
ki ze złem, które może poja-
wić się wszędzie, i w każdej 
chwili. 

Książka porusza szersze 
zagadnienia, aktualne w każ-
dej epoce  - dżuma jako cho-
roba – dżuma jako wojna 
– dżuma jako zło tkwiące 
w człowieku.

 Utwór powstał z do-
świadczeń autora, z przeżyć 
związanych z wojną, rozsta-
niami, śmiercią, zjawiskiem 
masowej zagłady, brakiem 
środków do życia, stałym po-
czuciem zagrożenia. Jest to 
dzieło o podstawowych dyle-
matach człowieka, sprawach 
sumienia, kontaktów między-
ludzkich i honoru.

TERESA RĘBIŚ

Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy  po jaką pozycję sięgnąć.

Od 24 października 2020 roku dzia-
łalność naszej placówki została za-
wieszona do odwołania. My, wszyscy 
podopieczni placówki, pozostajemy 
w swoich domach. Jest to czas bardzo 
przykry, bardzo uciążliwy dla nas, lu-
dzi starszych. W większości mieszka-
my samotnie. 

Mijają dni, noce, tydzień za 
tygodniem, a my nie możemy 
rzec: Czasie, zatrzymaj się. I tak 
w problemach dnia codziennego 
gubimy się. Niektórzy z nas cza-
sem już nie wiedzą czy chcą żyć. 
Mimo to życie toczy się dalej. 
Czy zmieni się? Jeśli tak, kiedy? 
Któż to wie…

Trzeba wstać, bo świt. Trzeba 
dalej trwać, choć każdy dzień po-
dobny jest do tego, który dopiero 
co się skończył. Trzeba po prostu 
żyć z nadzieją, że jeszcze gdzieś 
jest dla nas promyk słońca.

Może jeszcze przeżyjemy 
trochę radosnych wzruszeń, cie-
płych zdarzeń. Przecież prócz 

zdrowia, pokoju, zgody między 
ludźmi, spotkań z bliskimi nic 
więcej nam nie trzeba.

Dlatego prosimy Cię, Panie 
Nasz, który dałeś nam życie, mą-
drość, spokojne i niespokojne 
sny, pozwól nam zachować to, co 
już mamy. Niech złe moce nie za-
grażają nam. Ześlij dobro na cały 
świat, byśmy dożyli w spokoju 
i zdrowiu naszych dalszych lat.

JANINA GÓRSKA

Seniorzy dziennego domu 
Senior+,  a czas lockdownu 
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Fotograf i pisarz, Levison Wood, marzył o pieszej wy-
prawie wzdłuż Nilu, odkąd był małym chłopcem, podjął 
więc wyzwanie wędrówki biegiem drugiej najdłuższej 
rzeki świata. Wyruszył z Rwandy przez pustynie, dżungle, 
sawanny, góry i strefy wojny. Po drodze, żyjąc wśród na-
potkanych społeczności, poznaje ich życie i zwyczaje.

W Tanzanii świętują Boże Narodzenie, ozdabiając 
pobliskie drzewa skarpetkami i kapeluszami. W Ugandzie 
podróżników niezwykle gorąco wita podekscytowany 
tłum mieszkańców miast Kasensero i Kampala. W po-
łudniowym Sudanie Levison zostaje wraz z plemieniem 
Mundari i ich bydłem na wyspie, gdzie bierze udział 
w walce zapaśniczej. W ochronie przed komarami musi 
posmarować włosy krowim moczem i pokryć swoje ciało 
odchodami krów. Podróżując po Egipcie zostaje pierw-
szym człowiekiem, któremu pozwolono wędrować wokół 
jeziora Nasera. Wreszcie, po zadziwiającej podróży obej-
mującej ponad 5 000 km, 6 krajów, około 7 milionów kro-
ków w ciągu 9 miesięcy, Levison Wood dociera do Morza 
Śródziemnego.

Z biegiem Nilu
TVP Historia sobota 11.35 odc. 1/4

Starożytny Egipt 
nie istniałby bez 
Nilu. Ponieważ 

w Egipcie prawie 
nie ma opadów, 

rzeka Nil stanowi 
jedyne źródło 
wilgoci, która 

niezbędna jest do 
upraw i hodowli.

Z biegiem Nilu

7 milionów kroków

Levison Wood, ma 38 lat, podróżował 
i pracował w ponad stu krajach na 

całym świecie.

Rzymski kiosk Trajana (po lewej) na wyspie Agilkia na Nilu w Egipcie. 
Kiosk to mały pałac o lekkiej, ażurowej formie architektonicznej 

i bogatej dekoracji. 

Troja

Wojna o honor?
Namiętność, jaka połączyła parę najbardziej znanych 

kochanków starożytnej Grecji – Parysa, księcia Troi (Or-
lando Bloom) i Helenę (Diane Kruger), królową Sparty, 
stała się przyczyną wielkiej wojny. 

Porwanie Heleny to obraza, której mąż, król Menelaos 
(Brendan Gleeson), nie może puścić płazem. Brat Mene-
laosa, potężny król Myken, Agamemnon, jednoczy wokół 
siebie liczne plemiona Greków i prowadzi je pod Troję, 
by walczyć w obronie splamionego honoru. Tak napraw-
dę chce zdobyć Troję, by panować nad morzem Egejskim. 

Troja to wielkie miasto, otoczone potężnymi murami, 
włada nim król Priam (Peter Toole), broni go waleczny książę 
Hektor (Eric Bana). Nikt nigdy nie przełamał murów miasta. 
Kluczem do zwycięstwa lub porażki w wojnie trojańskiej jest 
jednak jeden człowiek – Achilles (Brad Pitt), którego uważa 
się za najlepszego żyjącego wojownika. Arogancki, buntow-

niczy i niepokonany Achilles nie służy nikomu i niczemu, 
interesuje go wyłącznie własna chwała. To właśnie ona pro-
wadzi go pod wrota Troi pod sztandarem Agamemnona.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 498 milionów dolarów, 

kosztował 175 milionów. 
Na meksykańskiej plaży walczyło ponad 200 statystów, 

a komputer pomnożył tę liczbę, dodając 90 tysięcy wirtual-
nych wojowników.

Nogi Brada Pitta okazały się zbyt chude, dlatego też 
w pewnych scenach musiał mieć dublera... nóg.

Brad Pitt, który grał Achillesa, podczas kręcenia filmu 
naciągnął sobie... ścięgno Achillesa lewej nogi.

Koń Trojański, ze stali i włókna węglowego, miał 12 me-
trów wysokości i ważył 11 ton!

Tysiące greckich okrętów to wynik efektów specjalnych. 
Na potrzeby filmu zbudowano jedynie dwa takie okręty.

Troja, TVN7 niedziela 20.00
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Gra tajemnic

Nękany 
geniusz

Historia Alana Turinga, 
genialnego brytyjskiego 
matematyka i kryptologa, 
który podczas drugiej woj-
ny światowej skutecznie 
zmagał się z niemieckim 
kodem Enigma. Sukces 
pozwolił położyć kres naj-
bardziej okrutnej wojnie 
w historii dużo wcześniej, 
niż wydawało się to możli-
we. 

Alan Turing to także 
twórca podstaw nowocze-
snej informatyki. Efektem 
jego badań jest powstanie 
komputera. Zasługi i triumf 
bohatera filmu przyćmie-
wają jednak jego problemy 
osobiste. 

Podstawą scenariusza 
była biograficzna książka 
Andrew Hodgesa „Enigma. 
Życie i śmierć Alana Turin-
ga”, przybliżająca losy tego 
wybitnego, a przez długi 
czas będącego na cenzu-
rowanym, matematyka. 
Turing był publicznie 
piętnowany (za homosek-
sualizm), wytoczono mu 
proces i skazano na che-
miczną kastrację. Ostatecz-
nie popełnił samobójstwo 
i dopiero w 2013 roku kró-
lowa Elżbieta II publicznie 
ułaskawiła go pośmiertnie! 

Pewnie  
nie wiesz...

Film zarobił w kinach na 
świecie 228 milionów dola-
rów, kosztował 14 milionów.

Benedict Cumberbatch 
powiedział: „miejmy na-
dzieję, że film pokaże, jakim 
był niezwykłym człowiekiem 
i jak przerażające było jego 
traktowanie przez rząd. To 
naprawdę haniebna część 
naszej historii ”.

Turing zmarł 7 czerwca 
1954 roku. Znaleziono go 
z częściowo zjedzonym jabł-
kiem. Sekcja zwłok wykazała 
cyjanek w żołądku, co suge-
ruje, że wypił truciznę i zjadł 
jabłko.

Gra tajemnic
TVP Kultura  

niedziela 20.00

Po totalnej wojnie atomowej Anglia 
znalazła się pod totalitarnymi rządami, nie 
ma już swobód obywatelskich, na ulicach 
królują bojówki, a zastraszeni mieszkańcy 
poddali się terrorowi. 

Piękna Evey (Natalie Portman) zostaje 
uratowana przed gwałtem ze strony funk-
cjonariuszy tajnej policji przez tajemni-
czego mężczyznę w masce Guya Fawkesa 
(Hugo Weaving). Mężczyzna, przedsta-
wiający się jako V, wkrótce wysadza gmach 
sądu. Potem zabiera Evey do swej kryjów-
ki. Dziewczyna stopniowo odkrywa tra-
giczną przeszłość V: był więźniem w kar-
cerze Larkhill, w którym przeprowadzano 
eksperymenty na ludziach, przeżył, choć 
oszpecony, jako jedyny z więźniów. Przy 
okazji poznał mroczne tajemnice, w jak 
podstępny sposób do władzy doszła tota-
litarnie rządząca partia Norsefire. V, który 
ma odwagę przeciwstawić się tyranii, po-
przysiągł krwawą zemstę…

Pewnie nie wiesz...
Guy Fawkes w 1605 roku został przyła-

pany w tunelu pod parlamentem z 36 becz-
kami prochu. On i jego towarzysze uknuli 
„Spisek prochowy”, by obalić tyranię rządów 
protestanckiego króla Jakuba I. Spiskowców 
powieszono, rozwleczono końmi i poćwiar-
towano, a ich plan obalenia rządu nigdy się 
nie ziścił. 

Guy Fawkes nie został powieszony.Przy 
wchodzeniu na szafot, rzucił się z drabiny 
i skręcił sobie kark, tym samym uniknął cier-
pień w kolejnych częściach egzekucji.

Film zarobił w kinach na świecie133 mi-
liony dolarów, kosztował 54 miliony.

Na potrzeby filmu Natalie Portman mu-
siała ogolić głowę na łyso oraz poddać się 
drastycznej kuracji odchudzającej.

Czterech fachowców od układania do-
mina w 200 godzin ułożyło 22 tys. kostek we 
wzór V.

Maska, którą nosi V, została zrobiona 
z gliny, następnie odlana z włókna szklane-
go i pomalowana. Dzięki temu nabrała cech 
twarzy lalki z porcelany.

Maski Guya Fawkesa stosują protestując 
przeciwko politykom, bankom i instytucjom 
finansowym. Ukrywają tożsamość i wykazu-
ją zaangażowanie na rzecz wspólnej sprawy.

Wendeta, vendetta, wróżda – to słowa 
określające krwawą zemstę. 

V jak vendetta
TVN7 sobota 22.10

V jak Vendetta

Pod  
butem  
tyranii

Królowie nocy

Rodzinne trio
Nowy Jork, koniec lat 80. XX w. Bobby 

Green ( Joaquin Phoenix) jest królem ży-
cia: ma pieniądze i piękną kobietę 
(Eva Mendes) u boku której chce się 
ustatkować. Prowadzi „el Caribe”, 
jeden z najpopularniejszych klubów 
w mieście, tak naprawdę należący do 
potężnego rosyjskiego mafiosa Ma-
rata Bużajewa. Ale ma też tajemnicę, 
której musi strzec, bo od niej zależy 
jego życie: tak naprawdę Green to 
panieńskie nazwisko jego matki. On 
sam nazywa się Grusinsky, a jego oj-
ciec Albert Grusinsky (Robert Du-
vall) i brat Joseph Grusinsky (Mark 
Wahlberg) pracują w specjalnym 

oddziale policji. Teraz zajmują się sprawą 
gangu rozprowadzającego crack, nową, 
niezwykle groźną odmianę heroiny, która 
przebojem zdobywa rynek. Jego bazą jest 
właśnie „el Caribe”. Policyjny nalot na lo-
kal rozjusza rosyjskich mafiozów, którzy 
planują zemstę: zamordowanie kilku po-

licjantów, w tym obu Grusinskych. Boby 
Green staje przed najtrudniejszą decyzją 
w życiu...

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 55 milio-

nów dolarów, kosztował 21 milionów.
Mark Wahlberg powiedział w jednym 

z wywiadów, że Joaquin Phoenix specjal-
nie obrażał Roberta Duvalla na planie 
filmowym, by bardziej wczuć się w rolę. 
Duvall wściekał się na Phoenixa. Wahl-
berg musiał interweniować, by nie doszło 
do rękoczynów.

Scenę pościgu samochodowego na-
kręcono w słoneczny dzień, a deszcz do-
dano cyfrowo w postprodukcji.

Królowie nocy
Nowa TV sobota 20.00
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Piękna i Bestia

Niewola  
w magicznym 

zamku
Bella jest piękną i wrażliwą dziewczyną, 

która mieszka z ojcem Maurycym w małej 
francuskiej wiosce. Pewnego dnia mężczyzna 

zostaje uwięziony w magicznym zamku przez 
mieszkającą tam bestię. Aby go uwolnić, Bel-
la ofiarowuje gospodarzowi własną wolność. 
Dziewczyna dostaje komnatę na zamku, gdzie 
usługują jej zaczarowane przedmioty: zegar 
Trybik, świecznik Płomyk i miotełka Puf Puf. 
Chcąc ratować córkę, Maurycy prosi o pomoc 
myśliwego Gastona, który pragnie ożenić się 
z Bellą. Tymczasem dziewczyna odkrywa, że 
potwór nie jest taki straszny.

 
Piękna i Bestia

Polsat piątek 20.00, niedziela 11.45

Herkules

W sidłach wuja
Obdarzony nadludzką siłą Herkules, mło-

dzieniec żyjący pośród zwykłych śmiertelników, 
dowiaduje się nagle, że jego ojcem 

jest sam Zeus – najpotężniejszy 
z wszystkich greckich bogów. 
Aby powrócić na Olimp, Her-
kules musi udowodnić, że 

jest prawdziwym bohaterem, godnym swego 
boskiego rodowodu. Wyrusza więc z wiernym 
Pegazem na poszukiwanie Filokteta – legen-
darnego trenera herosów. Dzięki jego naukom 
zdobywa sławę i uwielbienie tłumów dokonując 
wielu bohaterskich czynów. Wkrótce jednak 
Herkules wpada w sidła swego nikczemnego 
wuja Hadesa – władcy podziemnego świata. 
Herkules
Polsat 
sobota 8.25

Jaskiniowiec

Piłka w grze!
Pewne plemię żyje w epoce kamienia łupanego. Mimo tego, że 

nie mają dostępu do internetu czy samochodów, a ich mieszkania 
to zwykłe jaskinie, są bardzo szczęśliwi i zadowoleni ze swojej po-
wolnej egzystencji. Jednakże jeden z nich – Doug – jest znudzony 
swoim prostym życiem i chciałby przeżywać ekscytujące przygody! 
Wkrótce jego życzenie się spełnia, ale… nie do końca w sposób, jaki 
sobie wymarzył. Okazuje się, że poza granicami świata, który znają, 
ludzkości już dawno się rozwinęła i porzuciła prymitywne kamienie 
na rzecz nowego odkrycia – brązu. Co więcej, nowe imperium nie 
ma pokojowych zamiarów. Za sprawą Douga o losie wszystkich zde-
cyduje święta gra czyli… piłka nożna.

Jaskiniowiec
TV Puls2 sobota 20.00

Pożyczalscy

Przeprowadzka
Pożyczalscy nie kradną tylko pożyczają i kierują się przy tym 

bardzo surowymi zasadami. Po pierwsze nie mogą nigdy dać się za-
uważyć, po drugie nie wolno im pożyczyć więcej niż naprawdę im 
potrzeba. Miniaturowi, mierzący zaledwie dziesięć centymetrów 
Clockowie są jedną z takich rodzin. Mieszkają sobie wygodnie i spo-
kojnie pod podłogą domu należącego do rodziny Lenderów, zwy-
czajnych ludzi. Pewnego dnia miniaturowa Arretty, córka Clocków 
zostaje złapana przez Petera Lendera, na szczęście nie ma on złych 
zamiarów. Od Petera Arretty dowiaduje się, że sędziwa ciotka, wła-
ścicielka domu zmarła i nigdzie nie można znaleźć jej testamentu. 
W tej sytuacji prawnik ciotki, wstrętny typ, niejaki Potter ( John Go-
odman) zażądał, aby Lenderowie wyprowadzili się z domu, który 
zaraz potem zostanie zburzony. 

Pożyczalscy
TVN7 sobota 14.20
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992 mln euro. Tyle województwo pod-
laskie otrzymać ma w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2021-2027. Poza tym nasz region 
może również liczyć na wsparcie z Pro-
gramu Polska Wschodnia, którego bu-
dżet to aż 2,5 mld euro oraz kontraktu 
programowego o wartości 7 mld euro.

W nowej perspektywie ok. 
60 proc. funduszy z unijnej po-
lityki spójności trafi do progra-
mów realizowanych na poziomie 
krajowym. Pozostałe 40 proc. 
otrzymają programy regionalne, 
zarządzane przez marszałków 
województw. 

Środki  na programy regio-
nalne podzielono według algo-
rytmu opartego na tych samym 
kryteriach, co poprzednio, czyli 
m.in. na liczbie ludności i PKB 
na mieszkańca. Województwo 
podlaskie jest na 3. miejscu pod 
względem euro na mieszkańca, 
a także plasuje się z 2., najwyż-
szym stosunkiem wartości RPO 
2021-2027 do RPO 2014-2020.

Warto też podkreślić, że kwo-
ty, które teraz są projektowane, 
zawierają 75 proc. środków dla 
regionów, a kolejne 25 proc. (ok. 
7 mld euro) zostanie podzielo-
ne między programy regionalne 
na późniejszym etapie w ramach 
kontraktu programowego. 

- Cieszę się, że mogę poinfor-
mować o sukcesie administracji 
Samorządu Województwa Pod-
laskiego. Na nowy Regionalny 
Program Operacyjny zdobyli-
śmy w perspektywie 2021 - 2027 
prawie miliard euro. To dobra 
wiadomość dla naszych miesz-
kańców. Jesteśmy bowiem na 
trzecim miejscu wśród regionów 
pod względem kwoty euro przy-
padającej właśnie na mieszkańca. 
I na drugim miejscu, jeśli chodzi 
o wartość obecnego programu 

w stosunku do tego, realizowane-
go w latach 2014-2020- wyjaśnia 
Artur Kosicki, Marszałek Woje-
wództwa Podlaskiego. 

Obszary, które będą mo-
gły liczyć na wsparcie w nowym 
programie, to m. in. działalność 
badawczo-rozwojowa w przed-
siębiorstwach, rozwój konku-
rencyjności MŚP, efektywność 
energetyczna, gospodarka nisko-
emisyjna, usługi cyfrowe, ochro-
na różnorodności biologicznej, 
dziedzictwo kulturowe, eduka-
cja, rewitalizacja, aktywizacja za-
wodowa osób bezrobotnych, ak-
tywizacja społeczna i zawodowa 
osób biernych zawodowo.

Województwo podlaskie sko-
rzysta również z Programu Polski 
Wschodniej. 

- Kolejną bardzo dobrą wiado-
mością jest to, że program Polska 
Wschodnia będzie kontynuowany. 
Jako przewodniczący komisji ds. 
Polski Wschodniej w Związku Wo-
jewództw RP wspólnie z jej człon-
kami, intensywnie zabiegałem, 
zarówno w rządzie, jak i Komisji 
Europejskiej o to, by program Pol-
ska Wschodnia został utrzymany. 
Udało się. Dziś możemy pochwa-
lić się sukcesem. Polska Wschod-
nia będzie realizowana. I co więcej, 
budżet programu został znacząco 
zwiększony, bo z 2 mld euro do 2,5 
mld euro. To oprócz programu re-
gionalnego dodatkowe, duże pie-
niądze na rozwój województwa 
podlaskiego- mówi marszałek. 

Program dla Polski Wschod-
niej będzie obejmował sześć re-
gionów, a mianowicie lubelskie, 
podkarpackie, podlaskie, świę-
tokrzyskie, warmińsko-mazur-
skie oraz, co jest nowością w tej 
perspektywie, mazowieckie (bez 
Warszawy i dziewięciu otaczają-
cych ją powiatów).

Do województwa spłyną rów-
nież kolejne środki. Krajowy Plan 
Odbudowy opracowywany przez 
nasz kraj, by móc skorzystać z In-
strumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności (Re-
covery and Resilience Facility 
– RRF) Komisji Europejskiej, 
który ma przeciwdziałać gospo-
darczym skutkom pandemii. 

Do programu KPO woje-
wództwo podlaskie zgłosiło 27 
projektów. Ich wartość to po-
nad 5,5 mld zł. Takim flagowym 
projektem jest utworzenie Do-
liny Rolniczej 4.0, która miała-
by stać się głównym ośrodkiem 
kompetencji dla rozwoju specja-
lizacji województwa podlaskie-
go – nowoczesnego przemysłu 
rolno-spożywczego, współpra-
cującego z najnowszymi techno-
logiami, opartego na rodzimym 
know-how. Dolina Rolnicza po-
zwoliłaby na efektywną współ-
pracę między przemysłami ściśle 
technologicznymi i rolnictwem 
w naszym regionie. 

O tym, ile pieniędzy osta-
tecznie trafi do poszczególnych 
programów unijnych zdecydują 
m.in. konsultacje Umowy Part-
nerstwa, która jest swego rodzaju 
kontraktem między rządem pol-
skim, a Komisją Europejską. Jej 
zapisy rzutują na wszystkie dzia-
łania, podejmowane z wykorzy-
staniem Funduszy Europejskich. 

W ramach konsultacji, do 16 
lutego, odbędzie się 16 spotkań 
w regionach. W województwie 
podlaskim zostało ono zapla-
nowane na 2 lutego. Natomiast 
uwagi do projektu Umowy Part-
nerstwa można zgłaszać online 
do 22 lutego.

Mariusz Nahajewski  
nowym dyrektorem PZDW

Jak poinformowała Izabela Smaczna-Jórczykowska, rzecznik prasowy Marszał-
ka Województwa Podlaskiego, zarząd województwa wybrał nowego dyrektora 
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Od 1 lutego 2021 roku 
tę funkcję obejmie Mariusz Nahajewski.

Mariusz Nahajewski z wykształcenia jest prawnikiem i admini-
stratywistą, specjalizującym się także w prawie europejskim. Ukoń-
czył studia podyplomowe na kierunku wycena nieruchomości, jest 
także doktorantem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 
W 2020 roku rozpoczął również studia Master of Business Admini-
stration Executive na Politechnice Białostockiej. 

Jak przekazuje UMWP w Białymstoku nowy dyrektor Podlaskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku posiada odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie, które dawać mają gwarancję rzetelne-
go wykonywania zadań na tym stanowisku. Zawodowo był związany 
m.in. z administracją rządową i samorządową. Pracował w Oddziale 
Regulacji Własności Dróg Publicznych i Odszkodowań w Wydziale 
Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białym-
stoku oraz w Sekcji ds. Gospodarki Nieruchomościami w Podlaskim 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Doświadczenie na stanowiskach kie-
rowniczych zdobył jako kierownik Białostockiego Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zastępca dyrek-
tora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Białymstoku oraz zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Re-
gionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku. 

Wielkie pieniądze 
dla województwa podlaskiego  
w nowej perspektywie unijnej
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W Technikum przy Zespole Szkół Eko-
nomicznych i Ogólnokształcących Nr 
6 w Łomży, a także w Liceum Ogól-
nokształcącym przy Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących Nr 
4 w Łomży mogą powstać Oddziały 
Przygotowania Wojskowe-
go. Mariusz Chrzanowski, 
prezydent miasta zwrócił 
się do Rady Miejskiej o opi-
nię w sprawie ich utworze-
nia.

- Na przestrzeni 
ostatnich lat da się za-
uważyć trend związa-
ny z zainteresowaniem 
klasami mundurowymi. 
Taki system kształce-
nia, który łączy wiedzę 
ogólną i wojskową wnosi wiele 
dobrego w społeczność szkolną, 
lokalną i indywidualnie dla każ-
dego ucznia pobierającego naukę 
w tego typu szkole. To kolejny 
element współpracy samorządu 
z odtwarzanym w naszym mie-
ście wojskiem. Łomżyńska jed-
nostka ma zamiar się rozwijać 
i w związku z tym, będzie po-
trzebowała przeszkolonych i wy-
kwalifikowanych pracowników - 
mówi odpowiedzialny za oświatę 
Andrzej Stypułkowski, zastępca 

prezydenta Łomży.
O zaletach nauki w tego typu 

klasie przekonuje się na co dzień 
Oliwia Bazydło, uczennica Tech-
nikum Logistycznego Oddzia-
łu Przygotowania Wojskowego 

w Zespole Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących Nr 6 
w Łomży.

- Moim zdaniem, w kla-
sie o takim profilu młodzież 
jest bardziej zdyscyplinowana, 
sprawna fizycznie i koleżeń-
ska. Wyróżnia się wśród innych 
uczniów ubiorem, postawą, za-
chowaniem, zaangażowaniem 
w życie szkoły i miejscowej 
społeczności. Uczy się odpo-
wiedzialności za siebie i kole-
gów, pracy w zespole - wskazu-

je Oliwia Bazydło.
W oddziałach Przygotowa-

nia Wojskowego realizowane bę-
dzie szkolenie z zakresu przygo-
towania wojskowego w formie 
obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych. Program realizowany bę-
dzie przez szkołę w części teo-
retycznej oraz przez patronacką 
jednostkę wojskową w części 
praktycznej. Szkolenie kończy 
się 50-godzinnym obozem szko-
leniowym, przeprowadzanym na 
początku ostatniego roku nauki.

Korzyści z ukończenia klasy 
przygotowania wojskowego:

- odbycie skróconej służby 
przygotowawczej dla ochotni-
ków, kończącej się złożeniem 
przysięgi wojskowej i przeniesie-
niem do rezerwy;

- preferencje w trakcie nabo-
ru do Wojsk Obrony Terytorial-
nej oraz innych rodzajów służby 
wojskowej;

- przyjęcie na studia woj-
skowe na preferencyjnych wa-
runkach - dodatkowe punkty 
rankingowe w czasie rozmów 
kwalifikacyjnych;

- stałe konsultacje przedsta-
wicieli wojskowych komend uzu-
pełnień w zakresie przyjęcia do 

służby wojskowej oraz wskazy-
wania możliwości podjęcia służ-
by adekwatnych do potrzeb Sił 
Zbrojnych i uwarunkowań kan-
dydata;

- zaszczytna służba ojczyźnie;
- stabilna praca;
- szansa rozwoju zawodowe-

go.
Na temat utworzenia kolej-

nych Oddziałów Przygotowa-

nia Wojskowego w łomżyńskich 
szkołach pozytywnie wypowie-
dzieli się już radni Łomży. Po 
uzyskaniu stosownych pozwo-
leń, dwa nowe oddziały zaczną 
funkcjonować w Liceum Ogól-
nokształcącym przy Zespo-
le Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących Nr 4 w Łomży 
i w Technikum Logistycznym 
przy Zespole Szkół Ekonomicz-
nych i Ogólnokształcących Nr 
6 w Łomży, od września tego 
roku. Naukę mogłoby tam roz-

akademicka Łomża

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

Karta 
Erasmus+

Jak informuje Państwowa Wyższa 
Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży, uczelnia otrzymała kar-
tę Erasmus ECHE na lata 2021-2027. 
PWSIiP uzyskała maksymalną punk-
tację w ocenie Agencji Wykonawczej 
Komisji Europejskiej w Brukseli. 

Kartę przyznaje Agencja Wy-
konawcza ds. Edukacji, Kultury 
i Sektora Audiowizualnego Ko-
misji Europejskiej w Brukseli. 
Wniosek PWSIiP otrzymał mak-
symalną liczbę 100 punktów. 

– Tak wysoka ocena świad-
czy o dobrym przygotowaniu 
naszej uczelni do realizacji dzia-
łań o charakterze międzynarodo-
wym – komentuje Katarzyna Za-
charzewska-Arnista, kierownik 
Działu Współpracy z Zagranicą.

Erasmus Charter for Higher 
Education – ECHE (Karta Era-

smusa dla szkolnictwa wyższe-
go) określa ogólne ramy działań, 
jakie instytucja szkolnictwa wyż-
szego może przeprowadzić w ra-
mach programu Erasmus+, m.in. 
uprawnia do ubiegania się o fun-
dusze na wyjazdy stypendialne 
studentów i pracowników, udział 
w projektach edukacyjnych. Jej 
posiadanie jest fundamentalnym 
warunkiem realizacji projektów 
finansowanych ze środków Pro-
gramu Erasmus+.

PWSIiP współpracuje z setką 
uczelni partnerskich, oferuje wy-
jazdy na studia do kilkudziesięciu 
państw członkowskich UE oraz 
krajów partnerskich m.in. Japo-
nii, Albanii, Gruzji, Kirgistanu. 
Uczelnia bierze udział w progra-
mie Erasmus+ od 2006 roku.

Program Erasmus powstał 
w 1987 roku. Jego nazwa nawią-
zuje do imienia holenderskiego 
filozofa, teologa i humanisty, Era-
zma z Rotterdamu.

Czy w łomżyńskich szkołach powstaną kolejne klasy wojskowe?
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Minęły już trzy lata od kiedy Ola zma-
ga się ze skutkami zapalenia mózgu 
i opon mózgowych. Przechodzi bar-
dzo intensywną rehabilitację, zarów-
no w domu, jak i w ośrodku rehabi-
litacyjnym. Choć Ola, i jej rodzina, 
pokonała już wyjątkowo długą drogę, 
do celu jeszcze daleko. Pomóc może 
każdy z nas, przekazując 1% podatku.

Pochodząca z Łomży Ola 
Niksa od ośmiu  lat choruje na 
chorobę Leśniowskiego-Crohna. 
Mimo trudności starała się jed-
nak żyć i funkcjonować normal-
nie. Jednak przewlekłe leczenie 
schorzenia jelita grubego dopro-
wadziło do uszkodzenia ośrod-
kowego układu nerwowego. 
A wszystko wydarzyło się w mar-
cu 2017 roku. To właśnie wtedy 
Ola trafiła na Oddział Intensyw-

nej Opieki Medycznej Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku. Lekarze zdiagno-
zowali u niej, w obrębie central-
nego układu nerwowego, zakaże-
nie bakterią – listerią. 

Niestety bakteria zaatakowa-
ła mózg. Stan Oli się pogarszał. 
Trafiła na OIOM. I tak spędzi-
ła tam prawie cztery miesiące. 
W znacznej części w śpiączce. Le-
karze rozkładali ręce. Rodzina za 
wszelką cenę chciała pomóc Oli. 
Szukała ośrodka, który mógł-
by dać jej szansę na życie. Uda-
ło się. Dziewczyna trafiła do kli-
niki “Budzik” w Olsztynie. Tam 

zdarzył się cud. Ola wybudzi-
ła się ze śpiączki. I tak od ponad 
trzech lat zawzięcie walczy o sie-
bie i powrót do dawnej spraw-
ności. Wszystko jednak wymaga 
sporych środków. Dlatego bliscy 
Oli dziękując za dotychczaso-
wą obecność w tej trudnej sytu-
acji zwracają się z prośbą o dalsze 
wsparcie. 

Jak możemy pomóc Oli? Wy-
starczy przekazać 1%, wypełnia-
jąc deklarację podatkową.

Deklaracja podatkowa zawie-
ra dwa pola, które są niezbędne 
by przekazać 1% rocznego po-
datku.

W pola te wpisać należy:
numer KRS organizacji, 

w przypadku Oli jest to: KRS 
0000186434, cel szczegółowy: 
195/N ALEKSANDRA NIKSA

przekazywaną kwotę, która 
nie może przekroczyć 1%

Leczenie Oli można także 
wesprzeć przekazując dowol-
ną  kwotę na  KONTO FUN-
DACJI: 89 8944 0003 0000 
2088 2000 0010, w tytule wpi-
sując:  ALEKSANDRANIKSA-
-SUBKONTO195/N.

Nie przechodźmy obojętnie. 
Każdy grosz liczy się w leczeniu 
Oli. Pamiętajmy, dobro wraca, 
a człowiek jest tyle wart, ile może 
dać z siebie innym.

pomagamy

W nocy z 17 na 18 stycznia 2021 roku w gospodarstwie Państwa 
Wróblewskich z Wierzbowa (gmina śniadowo) doszło do niewy-
obrażalnej tragedii. W ogniu stanęła obora, w której znajdo-
wało się 200 sztuk bydła mlecznego. Niestety ponad 100 z nich 
zginęło. Przyczyną ich śmierci było najprawdopodobniej podtru-
cie dymem i poparzenia. Na zwierzęta spadły również płonące 
elementy. W ciągu zaledwie kilku godzin rodzina Państwa Wró-
blewskich straciła dorobek życia.

W związku z tragedią z prośbą o pomoc do wszyst-
kich ludzi dobrej powoli postanowił zwrócić się Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Śniadowie. Wpłat można 
dokonywać na rachunek bankowy: Wróblewska Iwona 
Barbara 60 8757 1024 3903 0658 3000 0010 z dopi-
skiem „darowizna w związku z pożarem”. 

Ponadto na platformie zrzutka.pl prowadzona jest 
zbiórka dla Państwa Wróblewskich. Dotychczas jej kon-
to zasiliło już 816 osób kwotą w sumie ponad 66 tysięcy 
złotych. Do końca zbiórki pozostały jeszcze trzy tygo-
dnie. Aby udzielić wsparcia rodzinie wystarczy wejść na 
stronę: https://zrzutka.pl/z7c8c7 i wpłacić dobrowolny 
datek. 

Otwórzmy serca dla Oli

Stracili dorobek życia. Potrzebują pomocy 
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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 Konarzyca-
mi przy wieży telefonicznej. Wszyst-
kich zapraszamy z Rodzinami. Wy-
bierzcie, zetniecie i ze swieżą choinką 
odjedziecie. Cena 40 zł od 1m do 3 m. 
Tel. 608 412 919

Zlecę wykonanie 20 sztuk wc drew-
nianych oraz 20 sztuk huśtawek 
z okrąglaków Tel. 737-164-200.

NIERUCHOMOŚCI

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

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.

Do wynajęcia mieszkanie 30 m2 
w Grądach Woniecko gm.Rutki, ma-
gazyn, garaż 30 m2 i 50 m2 w Łomży 
i lokal 20 m2, 15 m2, 25 m2 w Łomży. 
Tel. 737-164-200

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 dekar-
skie- Perfekt 
dach: pokry-
cia 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.

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.

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 kompu-
terowy i RTV, 
sprzedaż  sprzętu 
komputerowego. 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.

MATRYMONIALNE
POZNAM PANIĄ DO LAT 60, JA KAWA-
LER PO 50-CE BEZ NALOGÓW MATE-
RIALNIE NIEZALEZNY. 
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

MASAŻ LECZNICZY,  
MASAŻ ANTYCELULITOWY  

(WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 

Tel. 532 282 383
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Łomżyńscy policjanci wyjaśniają 
szczegółowe okoliczności i przyczyny 
tragicznego wypadku, do którego 
doszło 21 stycznia na terenie gminy 
Piątnica. Tam 54-letni mężczyzna, 
znajdujący się na drodze poza tere-
nem zabudowanym, nie posiadający 
żadnych elementów odblaskowych, 
został potrącony przez 58-latka jadą-
cego renaultem. W wyniku zdarzenia 
pieszy zginął na miejscu.

Kilka dni temu dyżurny 
łomżyńskiej Policji został po-
wiadomiony o potrąceniu pie-
szego, do którego doszło w gmi-
nie Piątnica. Na miejsce, gdzie 
kierujący renaultem 58-latek 
jadąc od Piątnicy w kierun-
ku miejscowości Jeziorko, po-
trącił idącego jezdnią 54 latka, 
skierowani zostali policjanci.   
Z wstępnych ustaleń poczynio-
nych przez mundurowych wy-
nikało, że pieszy szedł środkiem 
pasa po złej stronie jezdni. Mało 
tego, nie posiadał na sobie żad-
nych elementów odblaskowych. 
W wyniku zdarzenia potrącony, 
mieszkaniec gminy Piątnica, 
zginął na miejscu. Szczegółowe 
okoliczności i przyczyny tego 
tragicznego wypadku ustalają 
łomżyńscy policjanci.

Jak przekazuje Komenda 
Miejska Policji w Łomży tylko 
w ubiegłym roku na terenie dzia-
łania jednostki doszło do 9 zda-

rzeń z udziałem osób pieszych, 
w wyniku których 3 poniosły 
śmierć. Główną przyczyną tych 
zdarzeń było niestosowanie się 
pieszych do obowiązujących 
przepisów ruchu drogowego, ta-
kich jak właśnie brak elementów 
odblaskowych czy poruszanie się 
złą stroną jezdni.

Policjanci przypominają: no-
szenie elementów odblaskowych 
jest obowiązkiem pieszych poru-
szających się po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym. Od-
blaski powinny być umieszczone 
w miejscu widocznym dla innych 
uczestników ruchu, tak aby pie-

szy był widoczny z daleka i mógł 
bezpiecznie poruszać się po dro-
dze.

Pamiętajmy, że nie ma takie-
go pojazdu, który rozpędzony 
nagle zatrzyma się w miejscu. 
Na drogę hamowania samo-
chodu składają się trzy główne 
elementy: postrzeganie, reak-
cja i hamowanie. Szanse piesze-
go na uniknięcie potrącenia 
znacznie wzrastają, gdy mając 
elementy odblaskowe jest on 
widoczny na drodze, dzięki cze-
mu kierowca może go dostrzec 
ze znacznie większej odległości 
i bezpiecznie zareagować.

Bracia 
zatrzymani  

z narkotykami 
Łomżyńscy policjanci zatrzymali 
dwóch braci podejrzanych o posia-
danie i udzielanie narkotyków. Bra-
cia usłyszeli już zarzuty posiadania 
znacznej ilości środków odurzających, 
natomiast starszy dodatkowo zarzut 
udzielania tych środków.

Łomżyńscy kryminalni usta-
lili, że dwóch braci mieszkających 
w Łomży może posiadać znacz-
ną ilość narkotyków. Ich ustale-
nia potwierdziły się. W trakcie 
przeszukania mieszkania, funk-
cjonariusze zabezpieczyli ponad 
14 gramów suszu oraz blisko 92 
gramy białego proszku. Wstępne 
badanie narkotesterem wykazało, 
że zabezpieczone substancje to 
marihuana i amfetamina. Bracia 
od razu zostali zatrzymani i trafili 
do policyjnego aresztu. Młodszy 

z braci usłyszał zarzut posiadania 
znacznej ilości narkotyków, nato-
miast starszy dodatkowo zarzut 
wielokrotnego udzielania tych 
środków. Starszy z braci decyzją 

sądu najbliższe trzy miesiące spę-
dzi w areszcie.

Za posiadanie znacznej ilości 
narkotyków grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Weszli do cudzego  
mieszkania i zrobili imprezę

Łomżyńscy policjanci zatrzymali 
dwóch 30-latków, którzy wyważyli 
drzwi do jednego z mieszkań w Łom-
ży, weszli do środka i urządzili sobie 
imprezę zakrapianą alkoholem. Męż-
czyznom przeszkodzili mundurowi 
z ,,patrolówki”. Dwóch 30-latków spę-
dziło noc w policyjnym areszcie. Dzień 
później, podejrzani usłyszeli zarzuty 
uszkodzenia mienia oraz naruszenia 
miru domowego. 

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Łomży 17 stycznia, dy-
żurny został poinformowany, że na jednej z klatek schodowych w mie-
ście, dwóch mężczyzn pije alkohol. Mundurowi z łomżyńskiej ,,patro-
lówki” potwierdzili spożywanie alkoholu, ale nie na klatce schodowej, 
lecz w jednym z lokali. Policjanci ustalili, że mężczyźni najpierw wy-
ważyli drzwi do mieszkania, następnie weszli do środka i urządzili so-
bie alkoholową imprezę. "Biesiada" nie trwała jednak długo. Po kilku 
minutach zjawili się wezwani mundurowi, a następnie prawowici lo-
katorzy.

Po kilku minutach do mieszkania przyjechali prawowici lokatorzy. 
Mężczyźni zostali zatrzymani i noc spędzili w policyjnym areszcie. 
Dzień później usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia oraz naruszenia 
miru domowego.

Kodeks karny za przestępstwo uszkodzenia mienia przewiduję 
karę pozbawienia wolności do lat 5. 

Próbował ukryć się pod 
dywanem. Zdradziły go buty

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Łomży zatrzymali 35 latka poszukiwa-
nego przez wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna ukrywał się ponad rok, teraz 
najbliższe 4 lata spędzi w zakładzie karnym.

Policjanci, codziennie zajmują się ustalaniem miejsc pobytu osób 
ściganych przez wymiar sprawiedliwości. Poszukiwany przez łom-
żyńską prokuraturę i Sądy w Zambrowie i w Łomży 35 latek nie krył 
zdziwienia wizytą łomżyńskich kryminalnych. Mężczyzna próbował 
schować się przed policjantami na strychu pod dywanem, jednak nie 
umknęło to uwadze mundurowych. Zdradziły go wystające buty. 

Łomżanin, ponad rok, ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwo-
ści zmieniając co chwilę miejsca zamieszkania. W ten właśnie sposób 
próbował uniknąć zasądzonej przez zambrowski sąd, kary za liczne 
kradzieże. Miał do odbycia 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 
Za takie same przestępstwa mężczyznę poszukiwała łomżyńska pro-
kuratura. Sąd Rejonowy w Łomży również wydał za 35 latkiem nakaz 
ścigania za spowodowaną kolizję i uporczywe uchylanie się od obo-
wiązku alimentacyjnego. W tej sytuacji do odbycia kary miał blisko 6 
miesięcy w zamknięciu.

Teraz 35 latek po zsumowaniu kar, najbliższe 4 lata spędzi w zakła-
dzie karnym.

Tragiczny wypadek. 
Zginął pieszy. Policja 
apeluje o ostrożność
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Od czwartku (21 stycznia) można składać wnio-
ski o dofinansowanie wydarzeń sportowych. Za-
rząd województwa ogłosił cztery konkursy ofert 
na przedsięwzięcia związane ze wspieraniem 
sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców 
województwa podlaskiego. Łączny budżet to 
prawie 3,9 mln zł. Pieniądze na ten cel pochodzą 
z budżetu samorządu na 2021 rok.

Dofinansowanie można uzyskać m.in. 
na turnieje młodzieżowe, przygotowanie 
podlaskich sportowców do udziału w za-
wodach, promocję sportu wśród studen-
tów, mieszkańców wsi, osób niepełno-
sprawnych, a także na szkolenia, warsztaty 
i seminaria.

Ponad 1,5 mln zł na szkolenia i zawody klubowe
Kluby sportowe z województwa podla-

skiego mogą ubiegać się m.in. o dofinan-
sowanie szkoleń i zawodów w najwyższej 
klasie rozgrywkowej w seniorskich grach 
zespołowych. Wśród ogłoszonych kon-

kursów są dwa przeznaczone na tego typu 
przedsięwzięcia. Ich łączna pula to 1,5 mln 
złotych.

Budżet pierwszego z nich to 1,3 mln 
złotych. W drugim konkursie do rozdania 
jest 260 tys. złotych.

800 tys. na piłkę nożną i siatkówkę
Natomiast z tej puli pieniędzy skorzy-

stają kluby piłki nożnej i siatkowej z nasze-
go regionu. Mogą ubiegać się o dofinanso-
wanie szkoleń i zawodów w rozgrywkach 
seniorskich. Budżet konkursu to 800 tys. 
złotych.

Promocja sportu, zawody dla dzieci i młodzieży, 
szkolenia i seminaria

Budżet tego konkursu to 1,5 mln zło-
tych. Dofinansowanie otrzymają przed-
sięwzięcia promujące sport w środowisku 
akademickim, wiejskim, wśród osób z nie-
pełnosprawnościami. O wsparcie mogą 
ubiegać się również organizatorzy zawo-
dów przeznaczonych dla dzieci i młodzie-
ży.

Termin składania wniosków upływa 12 
lutego br.

W Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich 
przy ul. Księżnej Anny 18 w Łomży w dniach 
29-31 stycznia odbędzie się Międzynarodowy 
Turniej Bokserski Juniorów o Puchar Prezy-
denta Miasta Łomża. Oprócz  kadry narodo-
wej juniorów, Polski Związek Bokserski czyni 
starania, by na turnieju pojawili się również 
zawodnicy zza granicy.

Międzynarodowy Turniej Bokser-
ski Juniorów o Puchar Prezydenta Mia-
sta Łomża rozegrany zostanie w ostatni 
weekend stycznia. Do Łomży przyjeż-
dża Kadra Narodowa Polski Juniorów 
prowadzona przez pochodzącego z Bia-
łegostoku trenera Dariusza Kochanow-
skiego. Poza tym pojawią się również 
wszyscy czołowi zawodnicy z kraju. 

- Zawody zorganizowane zostaną na 
wysokim poziomie sportowym. Polski 
Związek Bokserski zabiega o to, by na 
łomżyńskim turnieju zawalczyli pięścia-
rze zza granicy. Jednak pandemia CO-
VID-19 wiele utrudnia w tej kwestii. 
Prawdopodobnie może zabraknąć zawod-
ników z Niemiec czy Litwy, natomiast jest 

duża szansa, iż pojawią się ekipy z Biało-
rusi oraz Rosji - wyjaśnia Zbigniew Male-
szewski, wiceprezes PZB ds. wyszkolenia 
oraz  trener BKS Tiger Łomża. 

Międzynarodowy Turniej Bokser-
ski Juniorów o Puchar Prezydenta Mia-
sta Łomża oczywiście odbędzie się 
w rygorze sanitarnym, z uwzględnie-
niem wszystkich obostrzeń i rządowych 

wytycznych. Pieczę nad zawodami spra-
wować będzie Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Na Gali Boksu pojawią się mistrzo-
wie świata, medaliści mistrzostw Europy 
i zwycięzcy mistrzostw poszczególnych 
krajów. Jak podkreśla Zbigniew Male-
szewski, istotnym w tym wszystkim jest 
fakt, iż w Centralnym Ośrodku Sportu – 
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich im. 
Feliksa Stamma we Władysławowie od-
było się wspólne zgrupowanie zarówno 
seniorów jak i juniorów.

- Taki obóz jest niezwykle ważny 
w kontekście szkolenia. Młodzi zawod-
nicy mają okazję trenować z seniorami. 
Dzięki temu mogą podpatrywać wielu 
mistrzów świata czy Europy. W ekipie 
rosyjskiej podczas gali w Lublinie zapre-
zentuje się aż trzech czempionów globu. 
Są też ekipy z Estonii, Litwy, Czech czy 
Jordanii, więc podobne zgrupowania to 
świetna nauka dla juniorów - tłumaczy 
wiceprezes PZB.

Natomiast 22 stycznia po raz pierw-
szy w historii do Polski przyjechał pre-
zydent Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Boksu (AIBA), a mianowicie 
Umar Kremlov, który kilka tygodni temu 
wybrany został na tę funkcję. Rosjanin 
był gościem „Suzuki Boxing Night IV – 
STARCIE MISTRZÓW”, które odbyło 
się dzień później, 23 stycznia w Lublinie. 

Wizyta Prezydent AIBA wiąże się 
z mistrzostwami świata juniorów, które 
odbędą się w Kielcach w dniach 10-24 
kwietnia 2021 roku. Turniej rozegrany 
zostanie w dwóch rocznikach: 2003 oraz 
2004. Będzie to również weryfikacja za-
wodników do mistrzostwa świata junio-
rów i juniorek.

Zabawy na śniegu 
bardziej bezpieczne 

Pierwszy raz od wielu lat śnieżna zima spowodo-
wała, że górki zaroiły się od dzieci zjeżdżających na 
sankach lub różnego rodzaju "ślizgaczach". Jednym 
z najpopularniejszych miejsc do zjazdów na śniegu 
jest Muszla Koncertowa przy ul. Zjazd. Jak informu-
je Urząd Miejski w Łomży dbając o bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży korzystających z tego miejsca zo-
stały zabezpieczone wszystkie potencjalnie niebez-
piecznie przeszkody. Zastosowane zabezpieczania 
w postaci opon zamortyzują ewentualne zderzenie 
i będą stanowiły asekurację.

Z sugestią odpowiedniego zabezpiecze-
nia przeszkód do radnego Piotra Serdyńskie-
go zwrócił się jeden z mieszkańców nasze-
go miasta. Na problem szybko zareagowało 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej. Prezydent Ma-
riusz Chrzanowski zwrócił się również z ape-
lem do spółdzielni mieszkaniowych i innych 
zarządców nieruchomości o właściwe zabez-
pieczenie miejsc, z których korzystają dzieci 
do zabaw zimowych na śniegu.

W ostatnim czasie kraj obiegła wyjątkowo 
tragiczna informacja z Warszawy. To właśnie 
tam, a dokładnie w Parku Szczęśliwickim, 
na skutek uderzenia głową w element ławki, 
podczas zjazdu z górki zginął 12-letni chło-
piec.  

„Od młodzieży po seniorów - każdy ma szansę na wsparcie”. 
Ruszyły konkursy na dofinansowanie wydarzeń sportowych

Turniej bokserski o Puchar 
Prezydenta Miasta Łomża
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