
Utrzymanie obecnych rozwiązań 
doprowadza do upadku wielu firm, 
bezpowrotnej likwidacji miejsc pracy, 
a także utraty wpływów do budżetu 
państwa z podatków tych przedsię-
biorców – pisze Lech Antoni Kołakow-
ski, poseł na Sejm w liście otwartym,  
skierowanym do premiera Mateusza 
Morawieckiego w związku z restryk-
cjami, jakie obecnie panują w gospo-
darce, a przede wszystkim w bran-
żach gastronomicznych, hotelarskich 
i turystycznych. 

W wystąpieniu mowa jest rów-
nież o przedsiębiorcach związa-
nych z organizacją rodzinnych 
uroczystości w tym wesel, chrztów 
czy komunii. Pismo ma związek ze 
spotkaniem liderek protestu bran-
ży weselnej – Agnieszki Bujnow-
skiej i Anny Łapińskiej, współwła-
ścicielek sali weselnej ,,Łapińscy” 
w Starych Kupiskach z posłem Le-

chem Antonim Kołakowskim, do 
którego doszło 1 lutego. Informo-
waliśmy o tym wydarzeniu w 594 
wydaniu Tygodnika Narew.  Li-
derki branży weselnej zwróciły 
się wówczas do parlamentarzysty 
w prośbą o pomoc, bo - jak mówiły 
w dramatycznym apelu - cała bran-
ża jest już na skraju wytrzymałości. 

Lech Antoni Kołakowski, za-
deklarował wówczas swe wsparcie. 
W związku z tym skierował spe-
cjalne pismo do Prezesa Rady Mi-
nistrów. Dotyczy ono rozważenia 
przez Mateusza Morawieckiego od-
blokowania możliwości prowadze-
nia działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorców organizujących 
wesela czy komunie, a także w ta-
kich branżach jak hotelarska, tury-
styczna i gastronomiczna. 

Wyjątkowo niskie temperatury nie 
odpuszczają. Nocą nawet do -20 
stopni. W dzień zaledwie kilka stopni 
więcej. Mroźne noce, ale także dnie 
według synoptyków zostaną z nami 
przynajmniej do połowy lutego. Być 
może nawet i dłużej. 

Prawdziwie zimowa aura za-
chwyca wielu. Kuligi, szaleń-
stwa na większych i mniejszych 
górkach czy pięknie wypełnio-
ne bielą fotografie z pewnością 
mają swój urok. Jednak po każ-
dej z tych aktywności czeka cie-
pły dom, a w nim gorąca herba-
ta i gruby koc. A co z osobami, 
dla których kilkunastostopnio-
wy mróz to dramatycznie trud-
ny czas? Osobami bezdomnymi, 
samotnymi, w podeszłym wie-
ku i niezaradnymi życiowo? To 
właśnie takie osoby są najbar-
dziej narażone na wychłodzenie 
organizmu, dlatego łomżyńscy 
policjanci apelują do wszystkich 
mieszkańców miasta i powiatu – 
reagujmy, wezwijmy pomoc i nie 
dajmy zamarznąć!

Mundurowi apelują, 
aby  nie  pozostawać obojętnym 
na widok osób leżących gdzieś na 
osiedlach, przy ulicach czy przy-
stankach. Warto zajrzeć także do 
sąsiada, który mieszka samot-
nie i sprawdzić czy nie potrzebu-
je pomocy.  W razie zauważenia 
osoby, której grozi wychłodze-
nie  organizmu – wezwijmy po-
moc dzwoniąc pod  numer alar-
mowy 112!

- Na terenie Łomży możemy 
liczyć na bardzo sprzyjających 
partnerów. Już kolejny rok z rzę-
du w ramach akcji „Nie bądź-
my obojętni” współpracujemy 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, Grupą Ratowniczą 
Nadzieja, Państwową Wyższą 
Szkołą Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży, jak również 
Strażą Miejską w Łomży. Wspól-
nie odwiedzamy pustostany 
i miejsca, w których mogą prze-
bywać osoby bezdomne. Na te-
renie Łomży i powiatu łomżyń-
skiego mamy 23. takie miejsca, 

w których wcześniej przebywały 
osoby bezdomne. Właściwie nie 
ma dnia, byśmy podczas takich 
patroli nie zabierali choć jednej 
osoby potrzebującej pomocy – 
mówi komisarz Adrian Karol-
czuk, naczelnik Wydziału Pre-
wencji KMP w Łomży. 

O miejscach, gdzie mogą 
przebywać osoby bezdomne mo-
żemy powiadomić Policję po-
przez skorzystanie z policyjnego 
narzędzia  Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa  wybierając 
ikonę „bezdomność” i zaznacza-
jąc takie miejsce na mapie. Jest 
możliwość dołączenia dokładne-
go opisu sytuacji. Miejsce takie 
zostanie sprawdzone przez dziel-
nicowych.

Dlaczego jest to tak ważne?
Wychłodzenie organizmu 
groźne dla życia!

Inaczej hipotermia, oznacza 
obniżenie temperatury central-
nej ciała poniżej 35 stopni Cel-
sjusza, spowodowane zbyt szyb-

kim ochładzaniem organizmu 
w stosunku do jego zdolności 
wytwarzania ciepła.

Jak informuje Ministerstwo 
Zdrowia w Polsce śmiertelność 
z powodu hipotermii wynosi 
między 328 a 606 osób na rok. 
Przyczyną hipotermii może być 
długotrwałe oddziaływanie ni-
skiej temperatury otoczenia po-

wietrza, wody na organizm lub 
też zahamowanie procesów prze-
miany materii. W stanie hipoter-
mii wszystkie procesy życiowe 
ulegają zwolnieniu i następuje 
obniżenie efektywności działa-
nia, co znacznie zwiększa ryzyko 
wypadku. W ekstremalnym przy-
padku hipotermii może nastąpić 
śmierć w następstwie zbyt niskiej 
temperatury mózgu i serca.
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Nie bądź obojętny. Jeden telefon może uratować życie 

Poseł Lech Antoni Kołakowski pisze do premiera 

Wisi nad nami widmo bankructw.
Trzeba podjąć natychmiastowe działania

Od lewej Agnieszka Bujnowska, Anna Łapińska i Mirosława Łapińska na spotkaniu z posłem Lechem Antonim Kołakowskim



Przed Komendą Miejską Policji w Ła-
pach odbyła się konferencja prasowa 
w związku z tzw. piątką dla zwie-
rząt. Oprócz protestujących rolników 
udział w spotkaniu wzięli posłowie 
na Sejm RP: Lech Antoni Kołakowski, 
Stefan Krajewski i Robert Winnicki. 
Konferencja powiązana była również 
z przesłuchaniem Stefana Grodzkie-
go, wójta gminy Kulesze Kościelne, 
który oskarżony został o kierowanie 
październikowym strajkiem rolników 
w Wysokiem Mazowieckiem oraz 
Siennicy- Lipusach.

O tzw. piątce dla zwierząt na-
dal jest głośno. W październiku 
na drogach  całej Polski doszło 
do fali protestów - rolnicy spo-
walniali ruch uliczny i prowadzi-
li blokady dróg. Jak argumento-
wali, ustawa była błędna i mogła 
doprowadzić do poważnych kon-
sekwencji w polskim rolnictwie. 
Teraz w Łapach przed Komen-
dą Miejską Policji zorganizowa-
no konferencję prasową, która 
dotyczyła właśnie tego tematu, 
ale i powiązana była z przesłu-
chaniem Stefana Grodzkiego, 
wójta gminy Kulesze Kościel-
ne, któremu zarzuca się zorgani-
zowanie strajków w Wysokiem 
Mazowieckiem oraz Siennicy-Li-
pusach.

- Obok znajduje się plakat 
z napisem „jeden za wszystkich, 

wszyscy za jednego”. W „Trzech 
muszkieterach” są słowa, które 
sparafrazowałem. „Czy ja mam 
się czego obawiać? Wychodzi 
na to, że ten co zasypia na bom-
bie, na której lont jest zapalony 
może uważać się za bardziej bez-
piecznego, od tego, który odwa-
ży się skrytykować obecnie rzą-
dzących. I taka sytuacja nastąpiła 
w naszym kraju. Te protesty, któ-
re się odbywały to były sponta-
niczne zgromadzenia. Nikt tego 
nie zwoływał ani nie nadzorował 
- mówi Stefan Grodzki.

Wójt gminy Kulesze Kościel-
ne wskazywał, iż zarzucone mu 
czyny kompletnie nie mają po-
krycia w faktach. Jako syn rolnika 
doskonale zna potrzeby i proble-
my polskiej wsi. Ponadto zapo-
wiada, że nadal będzie brał udział 
w protestach, jeśli zajdzie taka 
konieczność. 

- To, co chciał zrobić rząd, 
grupa osób, która przedstawi-
ła tę ustawę, doprowadziłoby do 
zniszczenia naszego rolnictwa. 
Te protesty okazały się skutecz-
ne, potrzebne i zatrzymały usta-
wę - dodaje.

Zdaniem Stefan Grodzkiego, 
politycy Prawa i Sprawiedliwo-
ści, zwłaszcza ci związani z rolnic-
twem wykazali się daleko idącą 
ignorancją w stosunku do rolni-
ków. 

- Mam tu na myśli przede 
wszystkim senatora Jacka Boguc-
kiego, pod którego domem i biu-
rem odbywały się protesty. Pan 
senator chyba nie zdawał sobie 
sprawy jakie zagrożenie niesie 
ze sobą piątka dla zwierząt. Za-
pewniam rolników, że jeśli tylko 
będę miał możliwość zawsze sta-
nę po ich stronie - deklaruje Ste-
fan Grodzki.

Wójt zwrócił uwagę, iż postę-
powanie wobec niego zbiegło się 
w czasie z rozdysponowaniem 

środków z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Jak mó-
wił, gmina Kulesze Kościelne nie 
otrzymała wsparcia na remont je-
dynej szkoły w miejscowości.  

Stefan Krajewski podkreślał, 
że nie może być zgody na karanie 
i straszenie uczestników prote-
stów. Wskazywał, iż tak napraw-
dę to rząd wyprowadził rolników 
na ulice polskich miast.

- W działaniach rolnika ostat-
nią rzeczą jest wychodzenie na 
ulice. On ma swoje obowiąz-
ki zarówno w gospodarce, jak 
i w różnych urzędach. On po 
prostu chce pracować. Jeżeli to, 
co było naszą chlubą, wartością 
teraz próbuje się niszczyć to mu-
simy się temu przeciwstawić - 
mówi. 

Zaznaczył, że nikt z przyjem-
ności nie wychodzi na ulice tylko 
w obowiązku, gdyż rolnictwo to 
prace wielu pokoleń. 

- To nie jest kwestia tego, iż 
ktoś wczoraj zaczął gospodaro-
wać i jutro może skończyć. To są 
pokolenia, które ciężko pracowa-
ły jeszcze walcząc z poprzednim 
systemem. Później kontynuowa-
li to np. sięgając po środki unij-
ne, ale przede wszystkim angażu-
jąc w to własne oszczędności. Ta 
ustawa mogłaby to zniszczyć. Nie 
godzimy się na to, by pojedyn-
czo wzywać rolników na policję, 
do sądu i stawiać im jakiekolwiek 
zarzuty. Te protesty porównując 
z innymi były naprawdę spokoj-
ne. Rolnicy szanowali mienie, 
nie atakowali innych ludzi, któ-
rzy mieli odrębne zdanie. Poka-
zali swoją klasę - tłumaczy Stefan 
Krajewski.

Natomiast Robert Winnicki 
stwierdził, iż Konfederacja nie 
chciała dopuścić do zniszczenia 
hodowli zwierzęcej w kraju oraz, 
że od początku wspierała prote-
sty rolników. 

- Ten największy od wielu lat 
ruch protestu polskiej wsi to jest 
coś, co ma niezwykłą i niebywa-
łą wartość pozytywną. Wszystkie 
grupy społeczne w Polsce powin-
ny potrafić walczyć o swoje prawa 
i rolnicy dali bardzo dobry przy-
kład. Chcę jeszcze powiedzieć, 
że jeśli ktoś ma być skazywany za 
udział w protestach, to zrobimy 
wszystko, by tych ludzi ochronić. 
To jest nasz obowiązek. Obroni-
my polską wieś - mówi Robert 
Winnicki.

Podkreślił również, iż dobrze 
się stało, że w protestach uczest-
niczyli samorządowcy, a zwłasz-
cza przedstawiciele gmin, w któ-
rych rolnictwo odgrywa istotną 
rolę. Konfederacja  ma także 
wspierać takich samorządowców, 
rolników niezależnie od barw po-
litycznych.

Z kolei Lech Antoni Koła-
kowski przypomniał, iż we wrze-
śniu 2020 roku głosował prze-
ciwko ustawie. Projekt ustawy 
naruszać ma konstytucję, prawa 
swobody obrotu gospodarczego 
czy naruszenie własności miru 
domowego. 

- Nie wyobrażam sobie, że 
o każdej porze pewne komisje 
wraz z policjantem otwierałyby 
drzwi naszego domu. Nie może 
tak być. Ta ustawa niszczyła pol-
skie rolnictwo. Cieszę się, że rol-
nicy w trosce o własne gospodar-
stwa, o swój byt ekonomiczny 
stanęli przeciw tej ustawie. Dzię-
ki protestom ona nie weszła w ży-
cie i skierowana została to tzw. 
zamrażalki. I niech tam zostanie 
na wieki - wyjaśnia poseł Koła-
kowski.

Parlamentarzysta mówił, że 
nie można dopuszczać przepi-
sów, które niszczą polską wła-
sność i degradują gospodarkę. Co 
więcej, wszelkie manifestacje we-
dług niego były zasadne.

- Musimy pomóc tym, którzy 
bronią nasze rolnictwo. Broniąc 
gospodarstw rolnych bronimy 
polską rację stanu. Uważam, że 
każdy kto kieruje się zasadą de-
mokratycznego państwa poprze 
nas - tłumaczy Lech Antoni Ko-
łakowski.

Głos w dyskusji zabrał tak-
że Michał Kołodziejczak, prezes 
AGROunii, największej rolniczej 
organizacji w kraju oraz jeden 
z liderów protestu przeciwko tzw. 
piątce dla zwierząt. 

- Prawo i Sprawiedliwość od-
biera ludziom możliwość prawo 
do strajku właśnie poprzez wzy-
wanie rolników w całym kraju 
na komendy. Kilka tygodni temu 
w Ostrowie Wielkopolskim rolni-
cy zostali zatrzymani na kilkana-
ście godzin. Dzisiaj w całym kra-
ju toczone są procesy przeciwko 
rolnikom, bo niby wskazali oso-
by, które ich zdradziły i jasno po-
trafili to powiedzieć. Cieszę się, iż 
mamy takich samorządowców jak 
tutaj, którzy potrafili razem z rol-
nikami mówić jednym głosem. 
To, że rolnicy są w asyście polity-
ków z różnych ugrupowań poka-
zuje, iż mamy wsparcie - przeko-
nuje Michał Kołodziejczak. 

Lider AGROunii powiedział 
także, iż w całym kraju pod do-
mami stu posłów wyrzucona zo-
stała słoma, obornik i zawisły 
plakaty: „Tu mieszka zdrajca pol-
skiej wsi”. 

Na koniec Lech Antoni Ko-
łakowski podkreślił, iż wszyscy 
stają w obronie wójta Stefana 
Grodzkiego, a także, iż ziemia 
wysokomazowiecka, powiat za-
mbrowski, łomżyński czy szerzej 
województwo podlaskie ma naj-
lepsze rolnictwo. 

Robert Winnicki natomiast 
publicznie zapowiedział, iż zbie-
rane są podpisy posłów w związ-
ku z rozporządzeniem ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz 
Pudy z 15 grudnia 2020 roku, by 
skierować je do Trybunały Kon-
stytucyjnego. Dyrektywa mówi 
o zamykaniu bez żadnych od-
szkodowań hodowli zwierząt fu-
terkowych. Mają to być próby 
wprowadzania ustawy o piątce 
dla zwierząt tylnymi drzwiami.

Przypomnijmy, iż tzw. piątka 
dla zwierząt mówi m.in. o zakazie 
uboju rytualnego chyba, że tylko 
na potrzeby krajowych związków 
wyznaniowych, zakazie trzyma-
nia zwierząt na uwięzi na stałe, 
odbieranie zwierząt na koszt wła-
ściciela czy zakazie wykorzysty-
wania zwierząt w celach rozryw-
kowych i widowiskowych.
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Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. 
Posłowie Kołakowski, Krajewski i Winnicki o piątce dla zwierząt

Od lewej wójt gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki, i posłowie: Stefan Krajewski, Robert Winnicki 
i Lech Antoni Kołakowski



Jak argumentuje parlamen-
tarzysta, utrzymanie obecnych 
rozwiązań doprowadza do upad-
ku wielu firm, likwidacji miejsc 
pracy oraz utraty wpływów 
z podatków do budżetu państwa. 
Przypomina także, iż Konstytu-
cja określa prawa zarówno pra-
codawców, jak i pracowników 
i gwarantuje im tzw. „zasadę swo-
body działalności gospodarczej”.

W piśmie poseł zwrócił rów-
nież uwagę, iż wprowadzone re-
strykcje, obostrzenia i rządowe 
wytyczne w pewnym sensie speł-
niły swoją rolę, jednakże w tym 
momencie wymagane jest pod-
jęcie działań w związku sytuacją 
firm w konkretnych branżach. 
Mianowice odblokowanie owej 
działalności gospodarczej.

Lech Antoni Kołakowski 
wskazuje, iż w chwili obecnej tak 
naprawdę średni czy mali przed-
siębiorcy nie są traktowani na 
równi z wielkimi korporacjami. 
Powoduje to również perspekty-
wę bankructwa. Dlatego tak waż-
ny jest powrót do normalności, 
z zachowaniem pewnych przepi-
sów. Zdaniem parlamentarzysty, 
dalsze zablokowanie działalności 
gospodarczej prowadzić może do 
ogólnopolskich protestów.

Poniżej prezentujemy pełną 
treść pisma.

,,List otwarty
Szanowny Panie Premierze,
Na podstawie art. 20 ustawy 

z dnia 9 maja 1996 roku o wyko-
nywaniu mandatu posła i senato-
ra (tj. Dz.  U. z 2018 poz. 1799, 
z późn. zm.), w związku z re-
strykcjami COVID-19 dotyczą-
cymi gospodarki, wsłuchując się 
w głosy przedsiębiorców związa-

nych z organizacją rodzinnych 
uroczystości (chrzty, komunie, 
wesela, stypy), branżami usług 
gastronomicznych, hotelarskich 
i turystycznych oraz problemy 
wynikające z zawieszenia ich 
działalności, uprzejmie proszę 
o pilne rozważenie odblokowania 
możliwości prowadzenia działal-
ności gospodarczej wyżej określo-
nych branż.

Utrzymanie obecnych rozwią-
zań doprowadza do upadku wie-

lu firm, bezpowrotnej likwidacji 
miejsc pracy, a także utraty wpły-
wów do budżetu państwa z po-
datków tych przedsiębiorców.

Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej, jako najwyższy akt 
prawny, określa prawa pracodaw-
ców i pracowników („zasada swo-
body działalności gospodarczej”). 
Akty niższego rzędu, m.in. rozpo-
rządzenia w dobie pandemii cza-
sowo mogą i wypełniły swoją rolę 
w ubiegłym roku. W chwili obec-

nej sytuacja firm wyżej wymie-
nionych branż wymaga podjęcia 
działań prawnych w trybie na-
tychmiastowym - odblokowania 
działalności gospodarczych.

Panie Premierze, w obecnym 
stanie prawnym brak jest równe-
go prawa wobec uprzywilejowa-
nych wielkich korporacji będących 
w obrocie gospodarczym , a mały-
mi i średnimi przedsiębiorstwami 
polskimi.

Firmy wyżej określonych 
branż stoją przed widmem ban-
kructwa, a wiele z nich już 
upadło. Dlatego też wnoszę 
o jak najszybsze odblokowanie 
ich działalności, z zachowaniem 
dystansu w świetle obowiązują-
cych przepisów.

W wyniku już panujących 
protestów utrzymywanie obec-
nych regulacji prawnych wznieca 
falę ogólnopolskich protestów. Ta 
sytuacja doprowadzi do protestu 
obywatelskiego w skali kraju.

W załączeniu przekazuję 
„List Otwarty Strajku Branży 
Weselnej do Rządu Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz Obywateli Pol-
ski”  i „Postulaty Protestu Branży 
Weselnej. Z poważaniem, 

Lecha Antoni Kołakowski
Poseł na Sejm RP”

3aktualności

Poseł Lech Antoni Kołakowski pisze do premiera 

Wisi nad nami widmo bankructw.
Trzeba podjąć natychmiastowe działania
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Wiktoria Ciochanowska, Miss Ziemi 
Łomżyńskiej 2020 oraz II Wicemiss 
Polski 2020 odwiedziła Przedszko-
le Niepubliczne „Nutka”. Spotkanie 
miało związek z projektem „auty-
styczni-autentyczni”, który ma na celu 
wsparcie placówek sprawujących pie-
czę nad dziećmi z autyzmem.

Wiktoria Ciochanowska 
już jakiś czas temu, chociażby 
w rozmowie z nami, zapowia-
dała, iż koronę i swój sukces 
chce wykorzystać na różnorod-
ne sposoby. I na zapowiedziach 
się nie kończy. Wiktoria wraz 
z organizatorką Miss i Miss Na-
stolatek Ziemi Łomżyńskiej, 
Anną Kurządkowską-Kosińską 
stworzyły projekt ,,Autystycz-
ni-Autentyczni”. Za sobą mają 
już pierwsze odwiedziny przed-
szkolaków, które borykają się 
z autyzmem.

- W planach mam jak najwię-
cej takich spotkań. Cieszy fakt, 
ze możemy się spotkać, poroz-
mawiać i pobawić. Te dzieci są 
cudowne. Staram się wykorzy-
stać swoją nazwijmy to „popu-
larność’’, by zrobić coś dobre-
go. Chcę udzielać się na różnych 

płaszczyznach. Naprawdę serce 
się raduje, gdy można być częścią 
takiego przedsięwzięcia – mówi  
Wiktoria.

Jak tłumaczy Anna Kurząd-
kowska-Kosińska, co roku podej-
mowane są inicjatywy, by anga-
żować się w akcje społeczne.

- Przyznam szczerze, iż po raz 
pierwszy do głowy przyszedł mi 
taki innowacyjny pomysł. Ważne 
jest, by wspierać placówki, któ-
re kształcą dzieci ze specjalnymi 
potrzebami. To wszystko wyszło 
spontanicznie. Chociaż zastana-
wiałam się, jak można wyjść ponad 

to, co robimy do tej pory. Dla nas 
samych jest to wielkie wyzwanie, 
bo spotykamy się z dziećmi, któ-
re same w sobie są wielkim odkry-
ciem i wielką zagadką- wyjaśnia 
Anna Kurządkowska-Kosińska.

Agnieszka Wądołowska, któ-
rej syn z niepełnosprawnością 

sprzężoną uczęszcza do placów-
ki, jest zdania, iż tego typu ini-
cjatywy dają wiele radości naj-
młodszym i chociaż na chwilę 
pozwalają zapomnieć o trudach 
codziennego życia.

- Mojemu synowi bardzo po-
dobały się te zajęcia. Wiktoria jest 
piękną kobietą, która edukacyj-
nie chce wpłynąć na te dzieciacz-
ki. Są chłonne wrażeń, ciekawych 
osobistości, które przybywają na 
nasze zajęcia. Widziałam, że one 
naprawdę były szczęśliwe. Takie 
akcje bez wątpienia są potrzeb-
ne. Dzieciaki potrzebują autory-
tetów, różnych osób, które mogą 
zainspirować je w dalszym życiu 
- mówi wolontariuszka w Przed-
szkolu Niepublicznym „Nutka”.

Jak podkreśla Anna Kurząd-
kowska-Kosińska, inicjatywa ma 
być realizowany przez cały rok. 
Wizyta w Przedszkolu Niepu-
blicznym „Nutka” połączona była 
z tegorocznymi Walentynkami. 
W ramach projektu każde spotka-
nie z dziećmi ma mieć wyjątkowy 
i niepowtarzalny charakter.  
Reportaż do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info

„Autystyczni - Autentyczni”. 
Wiktoria Ciochanowska z wizytą w Przedszkolu Niepublicznym „Nutka”

Objawy choroby
Podstawowym, najwcze-

śniejszym objawem wychłodze-
nia są dreszcze. Organizm re-
aguje w ten sposób, gdy nie jest 
w stanie utrzymać normalnej 
temperatury ciała i stara się wy-
generować więcej ciepła przez 
ruch. Pierwsze skutki wychło-
dzenia to stopniowe osłabienie. 
Gdy dreszcze ustają, to sytuacja 
jest już poważna. Najpierw traci 
się siły w częściach ciała bezpo-
średnio wystawionych na dzia-
łanie niskich temperatur, np. 
w rękach. Większość fizycznych 
symptomów zależy od indywi-
dualnej odporności człowieka. 
Ogólnie, gdy temperatura ciała 
obniża się to objawy się nasilają. 
Wyróżnia się cztery stopnie wy-
chłodzenia. 

Łagodne objawy 
(35 - 32 stopni Celsjusza):
(osoba wciąż jest w stanie sobie 
pomóc)
ofiara jest przytomna;
zwykle trochę przestraszona;
ma silne dreszcze;
dłonie stopy są zimne;
mogą być blade lub sine.

Umiarkowane objawy 
(32 – 28 stopni Celsjusza):

(osoba nie jest w stanie sobie 
pomóc)
osoba jest przytomna;
senna zdezorientowana 
i obojętna;
nie ma dreszczy;
skóra na klatce piersiowej 
chłodna w dotyku;
tętno niemiarowe.

Ostre objawy 
(28-24 stopni Celsjusza):
(ofiara w średnim lub złym 
stanie)
ofiara jest nieprzytomna;
nie odpowiada na pytania;
nie reaguje na bodźce;
nie porusza się;
oddech jest płytki i bardzo 
wolny;
skóra w dotyku lodowata;
serce w każdej chwili może się 
zatrzymać.

Krytyczne objawy 
(poniżej 24 stopni Celsjusza):
osoba jest nieprzytomna;
nie oddycha;
nie ma oznak krążenia krwi;
serce się zatrzymało.

Udzielanie pomocy przy hipotermii
Podczas opieki nad wychło-

dzonym człowiekiem obowiązuje 
ogólna zasada: unikać wszelkich 

zbędnych ruchów poszkodowa-
nego. Im wyższy stopień hipo-
termii, tym bardziej trzeba na 
to uważać. Przy obniżonej tem-
peraturze ciała organizm pracu-
je (w pewnym sensie) na zwol-
nionych obrotach, aby utrzymać 
krążenie krwi w sercu, płucach 
i mózgu. Nawet nieznaczne ru-

chy, powodują przepływ ciepłej 
jeszcze krwi z tułowia w wyzię-
bione kończyny. Zimna krew do-
ciera do środka ciała. Ten tzw. 
"afterdrop" może doprowadzić 
do ostatecznego załamania się 
krwiobiegu.  Ważne jest, aby ra-
towanego przenieść w miejsce 
osłonięte od wiatru, do suchych, 
przewiewnych i ciepłych warun-
ków i stopniowo zacząć ogrze-
wać. Traktować delikatnie, zdjąć 
przemoczone ubranie (pociąć je-
żeli konieczne). Łagodnie ogrze-
wać plecy, szyję, głowę. Przykryć 

poszkodowanego śpiworem lub 
kocami, odizolować od zimna - 
również szyję i głowę. 

Poza tym w zależności od stopnia 
wychłodzenia należy:

łagodne objawy  - poszko-
dowany jest w pełni przytomny, 
należy go bez zbędnego poru-

szania rozebrać, ułożyć 
w śpiworze, zawinąć do-
datkowo w płachtę ra-
tunkową, podawać cie-
płe, słodkie napoje (Nie 
wolno podawać jakie-
gokolwiek alkoholu!), 
ostrożnie wysuszyć (nie 
nacierając ręcznikiem 
ani nie masując, aby nie 
prowokować przepły-

wu krwi z głębi ciała do naczyń 
podskórnych), ułożyć w pozycji 
bocznej ustalonej. Oczywiście, 
jeżeli tylko istnieje taka możli-
wość, należy szukać schronie-
nia w ogrzanych pomieszcze-
niach i pozostać tam przez kilka 
godzin. Ponadto przyłożyć ze-
wnętrzne, łagodne źródła ciepła 
do głowy, pleców, szyi i ud - nie 
wolno pozwolić temperaturze 
na opadanie, lecz trzeba unikać 
gwałtownego ogrzewania.

umiarkowane objawy  - u  po-
szkodowanego pojawia się apatia 

i sztywność mięśni. Nie należy go 
rozbierać. Poza tym trzeba postę-
pować tak, jak przy pierwszym sta-
dium choroby, tylko ułożyć ofiarę 
z podkurczonymi kończynami, co 
może zapobiec spadkowi tempe-
ratury ciała o kolejne stopnie. Pod-
czas transportu unikać ułożenia 
w pionie, bezpieczna jest tylko po-
zycja leżąca. Można podawać cie-
pły płyn, jedynie gdy poszkodowa-
ny jest przytomny i jest w stanie go 
wypić. Jeżeli to możliwe należy za-
prowadzić ofiarę do lekarza.

ostre i krytyczne objawy  - 
poszkodowany traci przytom-
ność. Należy postępować tak, jak 
przy umiarkowanych objawach, 
ale nie wlewać do ust żadnych 
płynów i nie podawać jedzenia. 
Tylko pomoc medyczna i kli-
niczna może zapewnić przeżycie. 
Jeżeli ustanie krążenie krwi lub 
nastąpi zatrzymanie oddechu, na-
leży niezwłocznie rozpocząć re-
animację. Mocno wychłodzone 
komórki potrzebują dużo mniej 
tlenu i substancji odżywczych niż 
normalnie. Powracają do życia 
także bardzo powoli. Człowieka 
w skrajnej hipotermii często trud-
no odróżnić od martwego. Bardzo 
istotne jest, aby nie rozpoczynać 
reanimacji zbyt wcześnie, to zna-
czy, zanim nie stwierdzi się zatrzy-
mania oddechu lub krążenia.
Reportaż do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info

Nie bądź obojętny. Jeden telefon może uratować życie 
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Prawa jazdy,  
na razie nie odbierzemy

Jak informuje Urząd Miejski w Łomży w związku z usprawiedliwioną absencją 
pracowników Oddziału Komunikacji, spowodowaną potwierdzeniem zakażenia 
koronawirusem u jednego z nich i objęciem kwarantanną pozostałych, do dnia 
12 lutego  włącznie wstrzymana została obsługa w zakresie wydawania praw 
jazdy.

Łomżyński Magistrat przepraszając za utrudnienia prosi o  cierpli-
wość i wyrozumiałość. W sytuacjach pilnych wnioski można pobrać 
i złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców. 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą 
działalność w lokalach użytkowych 
stanowiących własność miasta, mogą 
ubiegać się o obniżenie stawek czyn-
szu. Ulga przysługuje od 1 lutego do 
30 kwietnia 2021 roku, a wniosek po-
winien być złożony do 1 marca. 

Z prośbą o wsparcie do pre-
zydenta Łomży zwrócili się kup-
cy z Miejskiej Hali Targowej oraz 
inni najemcy miejskich lokali. 
Podkreślają oni, że to trudny czas 
na prowadzenie działalności go-
spodarczej w związku z ogranicze-
niami wprowadzonymi ze wzglę-
du na pandemię koronawirusa. 
Poinformowali także, że nie wszy-
scy mogą korzystać ze wsparcia 
rządowego i wielu z nich bez po-
mocy będzie zmuszonych do za-
mknięcia swoich działalności.

Kupcy z Miejskiej Hali Tar-
gowej wraz z innymi najemca-
mi miejskich lokali zwrócili się 
do Mariusza Chrzanowskiego 
z prośbą o wsparcie w tej kwestii. 
Jak wskazywali, jest to trudny 
czas na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej ze względu na 
pandemię COVID-19  i wprowa-

dzone  z jej powodu  ogranicze-
nia. Ponadto nie wszyscy z nich 
mogą korzystać z rządowego 
wsparcia, co może prowadzić do 
zamknięcia działalności. 

- W czasie pandemii powin-
niśmy być solidarni z osobami, 
które tracą możliwość zarobko-
wania bądź też mają ją ograni-
czoną. Dlatego podejmujemy 
działania, ratujące miejsca pracy 
naszych mieszkańców– 
mówi prezydent Łom-
ży informując o czaso-
wej obniżce stawek 
czynszów najem-

com miejskich lokali, którzy od-
czuwają negatywne skutki pan-
demii.

Zarządzenie Prezydenta do-
tyczy tych przedsiębiorców, któ-
rych płynność finansowa uległa 
pogorszeniu z powodu pandemii 
i związanych z nią obostrzeń. Ulga 
przysługuje od 1 lutego 2021 r. 
do 30 kwietnia 2021 r. i wyno-
si 50% stawki czynszu ustalonej 
w umowie obowiązującej w dniu 
złożenia wniosku. Obejmuje tyl-
ko najemców miejskich lokali, 
dlatego też prezydent apeluje do 
prezesów spółdzielni mieszka-
niowych i innych zarządców nie-

ruchomości o wprowadzenie zni-
żek dla najemców pomieszczeń 
znajdujących się w ich zasobach, 
którzy zmagają się z różnymi 
trudnościami. 

Pisemne wnioski w sprawie 
obniżenia stawek czynszu na-
leży składać do 1 marca 2021 r. 
w Urzędzie Miejskim w Łomży 
(Stary Rynek 14), administra-
cji Miejskiej Hali Targowej (ul. 
gen. Sikorskiego 176A) lub dro-
gą elektro- n i c z n ą na adres 

mailowy ratusz@um.lomza.pl 
w formie skanu.

Warto dodać, że to nie jedy-
ne wsparcie, jakie w dobie pan-
demii objęło łomżyńskich przed-
siębiorców. Od połowy marca do 
końca kwietnia ubiegłego roku, 
najemcy miejskich lokali, któ-
rzy w związku z wprowadzeniem 
stanu zagrożenia epidemicznego 
zaprzestali prowadzenia działal-
ności gospodarczej, mogli liczyć 
na 99-procentowe zniżki stawek 
czynszu. Bonifikata w wysokości 
50 procent przysługiwała z kolei 
przedsiębiorcom, których dzia-
łalność uległa znacznemu ograni-
czeniu. Ulgi zostały przedłużone 
na kolejne 3 miesiące, w ramach 
tak zwanego Łomżyńskiego Pa-

kietu Antykryzysowego.

Jak informuje Urząd Miejski w Łomży, 
dziewięć inwestycji drogowych z Łom-
ży może otrzymać dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych na 
2021 rok. Podlaski Urząd Wojewódzki 
przesłał do zatwierdzenia przez Pre-
zesa Rady Ministrów listę zadań prze-
widzianych do realizacji.

Wśród projektów z Łomży, na 
liście znalazły się: budowa dróg 
w rejonie ul. Żabiej, rozbudowa 
ul. Jasnej oraz sięgacza ul. We-
sołej, ul. Tkackiej, ul. Słoneczni-
kowej, ul. Piaski, połączenie ul. 
Nowogrodzkiej z ul. Partyzan-
tów (ul. Wspólna), przebudowa 
ul. Kalinowej i ul. Kasztelańskiej, 
budowa ul. Jesiennej na odcinku 
od ul. Przykoszarowej do Szosy 
do Mężenina.

- Łączny koszt wszystkich 
tych zadań to około 35 mln zł, 
a deklarowane przez Wojewodę 
dofinansowanie wynosi 50 proc. 
Zabiegamy o uzyskanie wyższe-
go wsparcia. Oczekujemy szyb-
kiego zatwierdzenia   listy przez 
KPRM, będziemy wówczas przy-
gotowywać się do uruchomienia 
inwestycji – informuje zastępca 
prezydenta Andrzej Garlicki.

Zgodnie z informacją przeka-
zaną przez Podlaski Urząd Wo-

jewódzki, podział na listę pod-
stawową i rezerwową oraz kwota 
dofinansowania zostaną określo-
ne po zatwierdzeniu listy przez 
Prezesa Rady Ministrów.

Powyższe inwestycje, w przy-
padku otrzymania wsparcia, by-
łyby realizowane w latach 2021-
2023. Warto przypomnieć, że 
w ubiegłym roku nasze miasto 
otrzymało wsparcie na sześć za-
dań inwestycyjnych, które będą 
realizowane w tym roku. Są to 
przebudowa ul. Kazimierza Pu-
łaskiego i ul. Strażackiej, budowa 
dróg w rejonie ul. Księcia Sta-

nisława, ul. Grabowej, Jaworo-
wej, przedłużenia ul. Meblowej 
od ul. Wojska Polskiego do ul. 
Nowogrodzkiej oraz rozbudo-
wa ul. Bursztynowej. Wsparcie 
ich realizacji ze środków rządo-
wych wynosi 70 proc. kosztów 
kwalifikowalnych. Natomiast 
w ubiegłym roku z Funduszu 
Dróg Samorządowych zreali-
zowane zostały m.in. ul. Wozi-
wodzka wraz z Placem Zielonym 
i ul. Zieloną, ul. Dmowskiego, ul. 
Partyzantów, ul. Rządowa, ul. 3 
Maja, ul. Wiejska, ul. Małachow-
skiego oraz rozpoczęła się reali-
zacja ul. Dwornej.

Łomża z szansami na dofinansowanie 
remontów kolejnych ulic

Przedsiębiorcy 
mogą ubiegać 

się o obniżenie 
stawek czynszu
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Od czucia
Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twór-
czych w Łomży zaprasza na otwarcie wystawy 
fotografii „Od czucia” Joanny Klamy, które odbę-
dzie się 12 lutego (piątek) o godz.18:00 w Gale-
rii Pod Arkadami na Starym Rynku w Łomży. Dla 
zachowania środków bezpieczeństwa, wernisaż 
odbędzie się on-line i przed budynkiem galerii. 
Widzowie będą wchodzić do wnętrza galerii 
w czteroosobowych grupach. 

Autorka (na co dzień instruktor te-
atralny w MDK-DŚT) wystawę zatytu-
łowała OD CZUCIA, bo wszystko w jej 
fotografii pochodzi od "czucia", które wy-
wołuje w niej zaobserwowany obraz. Fo-
tografowanie pozwala jej nazywać emo-
cje, porządkować myśli, odkrywać własne 
ja. Powstanie każdego zdjęcia jest poprze-
dzone momentem jakiejś energii emocjo-
nalnej, skojarzenia i pracy wyobraźni.

Autorka o sobie:
Kiedy byłam mała chciałam zostać pi-

sarką... a potem pracować w teatrze lalek... 
a potem zostać fotografem... Nie zostałam 
profesjonalnym fotografem, ale za to ba-
wię się fotografią amatorsko. Jest moim 
wytchnieniem, refleksją. Poniżej zamiesz-
czam kilka słów z mojej prywatnej historii 
fotografii. 

Swój pierwszy aparat, a był to Zenit, 
kupiłam w liceum za pieniądze, które do-
stałam od dziadka Antoniego. Dziadek 
przychylnie patrzył na moje nowe hobby, 
bo sam jako młody chłopak robił zdjęcia 
aparatem FED, który przywiózł z Belgii, 
gdzie pracował jako górnik. Niestety dzia-
dek miewał problem z kadrowaniem, bo 
zwykle „obcinał” wyższym od siebie oso-
bom... głowy. Wystarczy spojrzeć na zdję-
cia ślubne moich rodziców. Tata do tej 
pory ma do niego o to pretensje.

W I Liceum Ogólnokształcącym 
wraz z koleżanką zajęłyśmy drugie miej-
sce w konkursie fotograficznym. Dzięki 
temu udało nam się wygrać kilka klisz 
fotograficznych, które były dla mnie 
niezwykle cennym skarbem. Pamiętam, 
że zawsze przeliczałam wszystko na kli-
sze np. mama kupowała jakieś, moim 
zdaniem, zbędne rzeczy, a ja kręciłam 

zbulwersowana głową: „Wiesz ile klisz 
mogłabyś za to kupić?”

Na studiach w Olsztynie miałam krót-
ki epizod ze studenckim kołem fotogra-
ficznym. Krótki, bo po tym jak prowadzą-
cy zaproponował, że zrobi mi akty, dałam 
nogę. Moja pierwsza wizyta w ciemni 
przebiegła dość traumatycznie. Przy zakła-
daniu swojej pierwszej kliszy do koreksu 
dostałam ataku klaustrofobii, bo w egip-
skich ciemnościach... zgubiłam drogę do 
drzwi i przez kilkanaście minut z rozpaczą 
ciskałam się po ścianach. Oczywiście po-
mocy nie zawołałam, bo nie chciałam mieć 
tzw. obciachu...

Następnie trafiłam do magicznego 
miejsca, jakim była pracowania Grzego-
rza Dąbrowskiego mieszcząca się w okoli-

cach Politechniki Białostockiej. Butelki po 
mleku, odmierzanie wywoływacza, licze-
nie czasu, zapisywanie w tabeli i w końcu 
powiększalnik. To była czysta magia, nie-
samowite skupienie, obrazy, które ukazy-
wały się w wywoływaczu, zapach chemika-
liów. Czułam się jak alchemik, tylko moim 
złotem była fotografia. Mieliśmy wtedy 
nawet wystawę grupową. Pamiętam jaka 
byłam dumna, gdy zobaczyłam swoje dwa 
zdjęcia wiszące w jednym z białostockich 
domów kultury.

Żeby zarobić na nowy aparat analo-
gowy, byłam gotowa do wielu poświeceń. 
Wyjechałam z przyjaciółkami do Wiel-
kiej Brytanii, gdzie w pocie czoła, praco-
wałyśmy na farmie. Zbierałyśmy truskaw-
ki, dźwigałyśmy skrzynie z zamrożonymi 
owocami, a ja raz po raz zaliczałam kolejne 
upadki z drabiny podczas ataku śmiechu, 
gdyż w ten sposób działały na mnie czere-
śnie i wysokość. Za część zarobionych pie-

niędzy kupiłam Nikona, a resztę przywio-
złam do Polski transportując je w szczelnie 
zaszytym staniku.

Po tym, jak z ulgą ukończyłam filolo-
gię polską (z ulgą, bo okazało się że na fi-
lologii polskiej, wcale nie uczą kreatywne-
go pisania, tylko każą wkuwać gramatykę 
historyczną) moi rodzice w nagrodę, że 
wytrzymałam te 5 lat, zasponsorowali mi 
roczny kurs dzienny w Akademii Fotogra-
fii w Warszawie, która wtedy mieściła się 
przy często cytowanej ulicy Marszałkow-
skiej. Moim ulubionym miejscem w Aka-
demii była oczywiście ciemnia. Niestety 
kolejki do niej były ogromne, dlatego któ-
regoś razu zostałam w budynku sama do 
czwartej rano. Świat spał, a ja wywoływa-
łam.

W tych czasach korzystałam również 
z pożyczonego od mojego ówczesnego 
chłopaka, powiększalnika szpiegowskie-
go. Nazywaliśmy go tak, bo mieścił się 
w walizce. Zamykałam się w małej łazien-
ce na 8. piętrze wynajmowanego miesz-
kania na Ochocie, improwizując domo-
wą ciemnię. Bartek i Tomek, z którymi 
mieszkałam, stawali wtedy pod drzwiami 
łazienki, pukali i zgrywali się, że włączą 
mi światło. Nigdy tego nie zrobili, na ich 
szczęście...

I tak aparat przez lata dyndał na mojej 
szyi lub obijał sie o udo podczas wycieczek 
w góry, spacerów. A potem dyndał się co-
raz rzadziej, bo zajęłam się teatrem. Mó-
wiąc między nami, najbardziej lubię trak-
tować teatr jako ruchomą fotografię, którą 
uzupełniam muzyką i słowami. Dzięki tym 
elementom, staramy się z Teatrem Aktyw-
nym, wyrazić co nam w naszej teatralnej 
duszy gra.

Chciałbym na koniec wspomnieć 
Wojtka Surawskiego, członka Klubu Fo-
tografii Nurt, którego nie ma już między 
nami. Był dobrym duchem motywującym 
mnie do działania. Dzwonił, gdy Klub wy-
bierał się na plenery, zachęcał do brania 
udziału w wystawach, za co mu dziękuję.

O wystawie :
Wystawę zatytułowałam OD CZU-

CIA, bo wszystko w mojej fotografii po-
chodzi od "czucia", które wywołuje we 
mnie zaobserwowany obraz. Fotografowa-
nie pozwala mi nazywać moje emocje, po-
rządkować myśli, odkrywać własne ja. Po-
wstanie każdego zdjęcia było poprzedzone 
momentem jakiejś energii emocjonalnej, 
skojarzenia i pracy wyobraźni. Fotografie 
prezentowane na wystawie ubrałam w sło-
wa, bo uzupełniają one treść, jaką chcia-
łam przekazać. Być może w ten sposób bę-
dzie łatwiej zrozumieć moje interpretacje 
sfotografowanej rzeczywistości.

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane 
przy użyciu aparatu cyfrowego, bądź apa-
ratu w telefonie. Nie chodziło tu bowiem 
o profesjonalizm, technicznie doskonale 
wykonane zdjęcie, ale o chwilę, którą trze-
ba uwiecznić tu i teraz tym, co ma się pod 
ręką, żeby wyrazić myśl prowokującą ob-
raz. Każde zdjęcie uzupełnione słowem 
jest odrębną refleksją. Temat "odczuć" nie 
został zamknięty, inspiruje mnie cały czas, 
dlatego pokazuję Wam tylko jakąś część 
moich interpretacji. Jeśli chcecie się zanu-
rzyć w moim świecie ... zapraszam.

JOANNA KLAMA
Wystawy zbiorowe:
2010r. - „Żyjemy razem", wielkoformatowa 
wystawa plenerowa, Białystok, Bielsk Podla-
ski, Grajewo, Hajnówka, Krynki, Łomża, Sejny, 
Siemiatycze, Sokółka, Supraśl, Suwałki,Tykocin
2012r. - Prezentacje Łomżyńskiego Środowi-
ska Fotograficznego, Galeria Pod Arkadami, 
Łomża
2016r. - Prezentacje Łomżyńskiego Środowi-
ska Fotograficznego, WOAK, Białystok
2017r. - Prezentacje Łomżyńskiego Środowi-
ska Fotograficznego, PA-camera, Suwałki
2017r. - „Granice Tolerancji”, wystawa Fotogra-
fików Łomżyńskich, Galeria Pod Arkadami
2017r. - „Inter Foto - Granice Tolerancji”, wysta-
wa Fotografików Łomżyńskich, Białystok
Wystawa czynna do 10 marca 2021 r.

Nostalgia 
srebrnego 

ekranu
Filharmonia Kameralna im. Witolda 
Lutosławskiego w Łomży zaprasza na 
wspólne pożegnanie karnawału kon-
certem ,,Nostalgia srebrnego ekra-
nu”, ze znakomitym solistą Pawłem 
Gusnarem. 

Paweł Gusnar • Saksofo-
nista, solista, kameralista, mu-
zyk sesyjny, pedagog, profesor 
warszawskiego Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Cho-
pina oraz Akademii Muzycznej 
im. Kiejstuta i Grażyny Bacewi-
czów w Łodzi. Grę na saksofonie 
studiował w Akademii Muzycz-

nej im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach oraz Akade-
mii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. W 2016 
roku został wybrany na stanowi-
sko prorektora ds. zagranicznych 
UMFC.

Jest artystą wszechstronnym, 
otwartym na różne style i formy 
ekspresji. Jako jeden z nielicz-
nych saksofonistów łączy na rów-
nie wysokim poziomie działal-
ność na polu muzyki klasycznej, 
jazzowej i rozrywkowej.

Saksofonista, solista, kame-
ralista, muzyk sesyjny, pedagog, 
profesor warszawskiego Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina oraz Akademii Muzycz-
nej im. Kiejstuta i Grażyny Ba-
cewiczów w Łodzi. Grę na sak-

sofonie studiował w Akademii 
Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach oraz 
Akademii Muzycznej im. Fry-
deryka Chopina w Warszawie. 
W 2016 roku został wybrany na 
stanowisko prorektora ds. zagra-
nicznych UMFC.

Jest artystą wszechstronnym, 
otwartym na różne style i formy 
ekspresji. Jako jeden z nielicz-
nych saksofonistów łączy na rów-
nie wysokim poziomie działal-
ność na polu muzyki klasycznej, 
jazzowej i rozrywkowej. 

Koncert zostanie wyemito-
wany 13 lutego 2021 roku o go-
dzinie 18:30 na antenie Telewizji 
Narew oraz na stronie interneto-
wej filharmonii www.filharmo-
nia.lomza.pl. 
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Walentynki – dzień, w którym zawsze może 

nadarzyć się okazja na miłość...
Komedia romantyczna to ułuda, bajkowość, happy 

end. Dzięki takim filmom świat na chwilę staje się bez-
troski i kolorowy. Szczególnie jeśli mamy święto zakocha-
nych. 

Walentynki. Oczywiste, że i filmowcy nie mogli prze-
puścić takiej okazji: w końcu historie miłosne doskonale 
sprzedają się na ekranie. Tym bardziej wtedy, kiedy zo-
staną doprawione odrobiną uśmiechu, no i mają szczęśli-
we zakończenie. Problem w tym, że scenarzystom coraz 
trudniej stworzyć oryginalny, na odpowiednim poziomie 
scenariusz historii miłosnej ze szczęśliwym zwieńcze-
niem. Stąd pomysł na wielowątkowe filmy, zawierające 
kilka w mniej lub bardziej skomplikowany sposób splata-
jących się historii miłosnych.

Największe gwiazdy Hollywood spotkały się na pla-
nie komedii romantycznej mistrza gatunku Garry’ego 
Marshalla, autora megaprzeboju „Pretty Woman”.

„Walentynki” to opowieść o różnych odmianach 
miłości doświadczanej przez wielu bohaterów. Każdy 
z nich jest na innej drodze życia uczuciowego. Jedni są 
w długich, sprawdzonych związkach, inni się wahają, jesz-
cze inni dopiero są na etapie pierwszych randek, a inni 
przekonują pozostałych, że są zdeklarowanymi singlami 
– czytamy w recenzjach onet.pl.

W samolocie do Los Angeles, Kate Hazeltine – oficer 
amerykańskiej armii na jednodniowej przepustce – pozna-
je sympatycznego, acz samotnego Holdena. Przypadkowa 
znajomość bardzo szybko przeradza się w przyjaźń. Czy 
jednak dane im będzie być razem, kiedy Kate ma już syna?

W tym samym czasie sympatyczny kwiaciarz Reed 
Bennett oświadcza się swojej pięknej dziewczynie czym 
wzbudza niemałe zaskoczenie swoich najbliższych przy-
jaciół Alfonso i Julii. Najwyraźniej jednak na ten gest nie 
była przygotowana również jego wybranka, ponieważ 
jeszcze tego samego dnia decyduje się z nim rozstać. Czy 
Reedowi uda się uratować miłość swojego życia?

Problemy sercowe ma również Julia. Dziewczyna jest 
beznadziejnie zakochana w przystojnym dr. Harrisonie 
Copelandzie. Nie wie jednak, że ten jest szczęśliwie żona-
ty. Czy będzie potrafiła się z tym pogodzić?

Z kolei Jackson, zawodowy gracz w futbol amerykań-
ski i skrywający swoje preferencje homoseksualista, roz-
waża przejście na zasłużoną emeryturę o czym informuje 
swoją rzeczniczkę Karę i agentkę Paulę. Czy pojawienie 
się w jego otoczeniu przystojnego reportera Kelvina 
wpłynie na jego plany?

No i jest jeszcze Liz – recepcjonistka dorabiająca do 
niewielkiej pensji w seks telefonie. Czy ten szczególny za-
wód nie zniechęci do niej przystojnego urzędnika Jasona?

Na planie filmu spotkały się największe gwiazdy Hol-
lywood: Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley 
Cooper, Eric Dane i Patrick Dempsey, Hector Elizondo, 
Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topher Grace, Anne Hatha-
way, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Shirley MacLaine 
oraz Julia Roberts.

Na ekrany amerykańskich kin film "Walentynki" 
wszedł 12 lutego 2010 roku. Zainteresowanie widzów 
obrazem było tak wielkie, że w ciągu zaledwie jednego 
weekendu wpływy ze sprzedaży biletów w samych tyl-
ko Stanach przekroczyły 50 milionów dolarów! Do dnia 
dzisiejszego w kinach na całym świecie przekroczyły 220 
milionów dolarów.

– Mam nadzieję, że ten film pomoże widzom zdecy-
dować się na wykonanie pierwszego kroku, a może nawet 
się zakochać. Bycie zakochanym to wspaniała rzecz, a wa-
lentynki to dobry czas, żeby zaryzykować. Ale niezależnie 
od tego czy jest się w związku, czy nie, czy ma sie uko-
chaną osobę, czy wciąż się jej szuka, walentynki mogą być 
stresujące, więc lepiej się przygotować zawczasu – mówi 
o swoim dziele reżyser, Garry Marshall.

Film ma wszystko, czego trzeba, by rozczulić i roz-
bawić widza. Bohaterami są mieszkańcy Los Angeles, 
których życie w dniu zakochanych splata się w nieraz za-
skakujących okolicznościach. Siłą rzeczy czeka nas sporo 
wątków, które przeplatają się w dość zgrabny sposób. Ca-
łość jest opowiedziana lekko, sympatycznie, bez nadmier-
nych ckliwości, za to z całkiem udanymi dialogami. Nie 
brakuje zwrotów akcji i kilku zaskakujących momentów. 
Jest idyllicznie, naiwnie, amerykańsko, ale czegóż innego 
się spodziewać?

Oczywiście nie można zapomnieć o aktorach. Niemal 
wszyscy spisali się na medal. Ashton Kutcher potrafi być 
rozbrajający, a Jennifer Garner wymachująca kijem base-
ballowym wygląda tak seksownie, że człowiek ma ocho-
tę choć na chwilę być Benem Affleckiem (to jej mąż do 
2018 roku). Jessica Biel i Jamie Foxx pokazali, że potrafią 
być zabawni. Natomiast to, co Anne Hathaway wyczynia 
przez telefon naprawdę budzi podziw, no, a Julia Roberts 
nawet w mundurze jest zjawiskowa.

„Walentynki” są dokładnie tym, czym być mają. Bajką 
o miłości z pięknymi kobietami i przystojnymi mężczy-
znami”.

Pewnie nie wiesz...
Produkcja filmu Walentynki była pierwszym przypad-

kiem w historii przemysłu filmowego, kiedy ekipa dołoży-
ła wszelkich starań, aby nie zanieczyszczać środowiska.

Dekoracje były wielokrotnego użytku, oświetlenie zasilane 
było energią słoneczną, przemieszczano się wyłącznie sa-
mochodami z napędem hybrydowym lub z silnikiem Clean 
Diesel, a jedzenie wydawano w naczyniach ulegających bio-
degradacji. Wszyscy dostali własne bidony na wodę ze stali 
nierdzewnej, dzięki czemu na planie nie zużyto tysięcy pla-
stikowych butelek.

Scenę z udziałem Shirley MacLaine i Hectora Elizon-
do nakręcono na cmentarzu Hollywood Forever Cemetery, 
gdzie zostało pochowanych wiele filmowych gwiazd. Cmen-
tarz ten słynie z projekcji filmów klasyków kina, seanse od-
bywają się pod gołym niebem, ale tylko podczas lata, nie na 
walentynki jak na filmie.

Carter Jenkins przygotowując się do roli nauczył się grać 
na gitarze.

Julia Roberts otrzymała około 11 950 dolarów za każde 
słowo, które wypowiedziała w tym filmie. Za 251 słów do-
stała 3 miliony dolarów. Do tego trzeba doliczyć 7 milionów 
dolarów, które dostała jako procent od wpływów za bilety. 

Któryś z krytyków obliczył, że film przedstawia 57 od-
mian miłości – „małżonków, matek, dzieci, hetero, gejów, 
wiernych i cudzołożących, przyjaciół i wrogów, optymistów 
i nie wierzących w szczęśliwy los”.

Walentynki
TVN7 niedziela 20.00

Walentynki

Kalejdoskop uczuć
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ła wszelkich starań, aby nie zanieczyszczać środowiska.

Dekoracje były wielokrotnego użytku, oświetlenie zasilane 
było energią słoneczną, przemieszczano się wyłącznie sa-
mochodami z napędem hybrydowym lub z silnikiem Clean 
Diesel, a jedzenie wydawano w naczyniach ulegających bio-
degradacji. Wszyscy dostali własne bidony na wodę ze stali 
nierdzewnej, dzięki czemu na planie nie zużyto tysięcy pla-
stikowych butelek.

Scenę z udziałem Shirley MacLaine i Hectora Elizon-
do nakręcono na cmentarzu Hollywood Forever Cemetery, 
gdzie zostało pochowanych wiele filmowych gwiazd. Cmen-
tarz ten słynie z projekcji filmów klasyków kina, seanse od-
bywają się pod gołym niebem, ale tylko podczas lata, nie na 
walentynki jak na filmie.

Carter Jenkins przygotowując się do roli nauczył się grać 
na gitarze.

Julia Roberts otrzymała około 11 950 dolarów za każde 
słowo, które wypowiedziała w tym filmie. Za 251 słów do-
stała 3 miliony dolarów. Do tego trzeba doliczyć 7 milionów 
dolarów, które dostała jako procent od wpływów za bilety. 

Któryś z krytyków obliczył, że film przedstawia 57 od-
mian miłości – „małżonków, matek, dzieci, hetero, gejów, 
wiernych i cudzołożących, przyjaciół i wrogów, optymistów 
i nie wierzących w szczęśliwy los”.

Walentynki
TVN7 niedziela 20.00

Walentynki

Kalejdoskop uczuć
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Mavis Gary (Charlize Theron) ma już 
37 lat. Jest pisarką powieści dla młodzieży. 
Ma piękne mieszkanie, ale jest też po roz-
wodzie, nie ma nikogo bliskiego, a smutki 
topi w alkoholu. Pewnego dnia otrzymuje 
maila ze zdjęciem córeczki swej dawnej 
szkolnej miłości, Buddy’ego. Mavis czym 
prędzej wyjeżdża z Minneapolis do ro-
dzinnego zaściankowego Mercury, aby… 
na nowo wzniecić uczucie w Buddym, 
który ma kochająca żonę…

To czarna komedia o remedium na sa-
motność w postaci powrotu do przeszło-
ści. Mavis jedzie do miejsc i ludzi, wśród 
których się wychowała i gdzie była szczę-
śliwa – w Mercury była szkolną gwiazdą, 
a jej związek z Buddym kwitł. Bohaterka, 
świetnie zagrana przez Charlize Theron, 
jest antypatyczna – idzie po trupach do 
celu, ma gdzieś moralne konwenanse 
i uczucia innych, została w niej duma 
i wyższość, które kiedyś powodowały 
jej wyjazdem z prowincji: ubiera się po 
miastowemu, smutki leczy coraz więk-
szymi dawkami alkoholu, a mieszkań-
ców Mercury traktuje z góry. Scenariusz 
Diablo Cody zawiera też cechy komedii 

romantycznej, więc dość szybko sercowe 
perypetie Mavis podążą w zaskakujących 
kierunkach.

Pewnie nie wiesz...
Historia została zainspirowana artyku-

łem, który Diablo Cody przeczytała o kobie-
cie, która po latach zdecydowała się podą-
żać za swoim ukochanym z liceum. 

Diablo Cody to pseudonim scenarzystki 
Brook Michele Busey, która wcześniej była 
striptizerką i taktowała to „jako swoje hob-
by”. Zajmuje 38 miejsce na liście 50 najmą-
drzejszych ludzi Hollywood w 2007 roku. 
Jej hobby teraz to jazda na kolejkach gór-
skich. Drugi mąż, Daniel Maurio, oświad-
czył się jej, gdy jechali kolejką górską.

Plik edytora tekstu, w którym Mavis 
pisze swoją powieść nosi tytuł „pieceofshit.
doc” czyli kawałek g....

Kobieta na skraju dojrzałości
TVP Kultura sobota 20.00

Kobieta na skraju dojrzałości

Na życiowym zakręcie

Ocean ognia

Zbuntowany 
generał

Amerykański okręt z napędem 
atomowym – USS Toledo, dowodzo-
ny przez kapitana Joe Glassa (Gerard 
Butler), dociera do miejsca, w którym 
w nieznanych okolicznościach zatonęła 
rosyjska łódź podwodna. Badając kulisy 

katastrofy, kapitan odkrywa, że incydent 
nie był dziełem przypadku, ale doskona-
le zaplanowanym aktem terroru. Stoi 
za nim zbuntowany rosyjski generał, 
usiłujący doprowadzić do wybuchu III 
wojny światowej. Kiedy zdrajcy udaje 
się porwać prezydenta Rosji, a świat po-
grąża się w chaosie, Glass sprzymierza 
się z odziałem US Navy Seals. Wspólnie, 
żołnierze podejmują śmiałą próbę odbi-
cia głowy państwa z rąk terrorysty. Od 
powodzenia ich misji zależeć będzie los 
całego globu. 

Pewnie nie wiesz...
Aktor, Gerard Butler z reżyserem 

Donovanem Marshem, pływali 4 dni na 
pokładzie łodzi USS Houston. Obserwo-
wali jak działa naprawdę załoga łodzi 
podwodnej. Mieszkali i spali razem z za-
łogą.

Na Ukrainie odwołano premierę fil-
mu, bo ustawa o kinematografii zakazuje 
„dystrybucji i wyświetlania filmów, któ-
rych celem jest popularyzacja państwa 
agresora lub sowieckich organów bezpie-

czeństwa państwa”, a film zawiera „pozy-
tywny wizerunek prezydenta Rosji i admi-
rała rosyjskiej armii”. 

Bułgarska baza morska w Warnie 
gra rosyjską bazę morską Polyarny. Wnę-
trze imponującego centrum dowodzenia 
Polyarny zostało zbudowane w studiach 
w Sofii, podobnie jak wnętrza rosyjskiej 
łodzi podwodnej oraz przedział sonaru 
USS Arkansas.

Ocean ognia
TV Puls niedziela 20.00

Klient

Najtańsza 
prawniczka

Jedenastoletni Mark Sway (Brad 
Renfro) i jego młodszy brat są świad-
kami samobójstwa adwokata. Zmarły, 
na krótko przed śmiercią wyjawia im 
miejsce, w którym mafia ukryła zwło-
ki zamordowanego senatora. Zagadkę 
tego tajemniczego morderstwa próbu-
je rozwikłać ambitny prokurator Roy 
Folting (Tommy Lee Jones), dla któ-
rego rozwiązanie sprawy byłoby prze-
pustką do kariery. Niestety, mały Mark 
zataja informację o powierzonej mu 
tajemnicy. Jednak zaniepokojony, tra-
fia do zrzeszenia najtańszych prawni-
ków. Tam spotyka panią Roggie Love 
(Susan Sarandon), której wyjawia 
swój sekret. Za jej usługi Mark obie-
cuje wynagrodzenie jednego dolara, 
tyle bowiem wynoszą wszystkie jego 

oszczędności. Nie dla pieniędzy więc 
Reggie podejmuje się bronić Marka. 
Czy inteligentnej pani adwokat uda 
się wygrać w sądzie pojedynek z po-
zbawionym skrupułów prokuratorem? 
Czy będzie potrafiła uchronić chłopca 
przed grożącym mu od mafii niebez-
pieczeństwem?

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 118 

milionów dolarów, kosztował 45 milio-
nów.

Autor książki, według której nakręco-
no film, John Grisham, chciał, żeby rolę 
chłopca zagrał ktoś z rejonu Memphis, 
gdzie rozgrywa się ta historia. Brad Ren-
fro został wybrany spośród kilku tysięcy 
kandydatów.

Micole Mercurio była zaledwie osiem 
lat starsza od swojej córki ekranowej Su-
san Sarandon.

Klient
Nowa TV piątek 21.55
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Przywołanie tegoż staropolskiego 
przysłowia ucieszy z pewnością nie-
jednego. Oznacza bowiem, że przed 
nami Tłusty Czwartek! 

W kalendarzu chrześcijań-
skim, jest to ostatni czwartek 
przed Wielkim Postem, znany 
także jako zapusty. Tłusty czwar-
tek rozpoczyna ostatni tydzień 
karnawału. Wedle tradycji, w tym 
dniu dozwolone jest objadanie 
się. W tym roku na chwilę zapo-
mnienia będziemy mogli pozwo-
lić sobie 11 lutego. Zachęcamy, 
by tego dnia własnoręcznie przy-
gotować pyszne pączki, fawor-
ki czy karnawałowe różyczki. Bo 
przecież żadne ze słodkich przy-
smaków nie smakują jak te przy-
rządzone w domu.  

PRZEPIS NA PĄCZKI

Rozczyn
-10 dag drożdży
-1 łyżeczka cukru
-1 łyżeczka mąki
-1 łyżka letniego mleka
                            
Ciasto
-50 dag mąki  
-10 dag cukru i tyle masła
-6 żółtek i 2 całe jajka
-1 szklanka mleka
-2 łyżeczki cukru waniliowego 
-3 łyżki rumu
-marmolada
-smalec lub olej do smażenia

Przygotowanie
Drożdże pokruszyć, wymie-

szać z cukrem mąką i letnim mle-
kiem. Pozostawić do wyrośnię-
cia.

Mąkę przesiać, żółtka i całe 
jajka utrzeć z cukrem i wanilią, 
dodać do mąki. Następnie wlać 
drożdże, rum resztę letniego mle-
ka i lekko wyrobić. Na koniec 
dodać roztopione  masło. Wy-
rabiać, aż ciasto będzie gładkie, 
lśniące i będzie odchodziło od 
rąk. Pozostawić do wyrośnięcia. 
Wyrośnięte ciasto podzielić na 

mniejsze porcje, formować rulo-
niki, kroić na małe kawałki. Każ-
dy spłaszczyć, nałożyć nadzienie, 
zlepić brzegi i uformować pącz-
ki. Ułożyć na stolnicy posypanej 
lekko mąką i pozostawić do wy-
rośnięcia. Smażyć na rozgrzanym 
tłuszczu. Na koniec posypać cu-
krem pudrem lub polukrować.

                                       
PRZEPIS NA FAWORKI

Składniki
-2,5 szklanki mąki tortowej
-1/2 szklanki śmietany 18%
-4 żółtka
-1 łyżeczka masła
-1 łyżeczka cukru pudru
-łyżka spirytusu lub octu 10 %
-szczypta soli

Przygotowanie
W jednej misce umieścić 

wszystkie składniki na ciasto tj. 
mąkę, sól, masło, śmietanę, żółt-
ka na koniec spirytus. Wszystkie 
składniki dokładnie wymieszać, 
a następnie wyrobić. Zagniatać 
ciasto. Aby ciasto było dobrze na-
powietrzone należy ubijać wał-
kiem. Dobrze wyrobione ciasto 
można przepuścić trzy razy przez 
maszynkę do mielenia mięsa (Me-
toda ta jest wypróbowana i bardzo 
skuteczna). Następnie ciasto roz-
wałkować na cienki placki i wykro-
ić paski o długości 10 cm i szero-
kości 2,5 cm. Po środku wykonać 
cięcie i przełożyć. Smażyć na roz-
grzanym tłuszczu na rumiano. Na 
koniec posypać cukrem pudrem.

                                
RÓŻYCZKI KARNAWAŁOWE

Karnawałowe różyczki mo-
żemy wykonać z ciasto jak na fa-
worki. 

PRZYGOTOWANIE
1. Ciasto rozwałkować,  wy-

kroić kółka o trzech wymiarach 
3, 5, 7 cm.

2. Każde kółko nakroić w 6 
miejscach o głębokości 1 cm.

3. Układać jedno na dru-
gim  od największego do naj-
mniejszego.

4. Nacisnąć środek palcem 
aby się zlepiły.

5. Smażyć na gorącym tłusz-
czu układając małymi kółkami do 
dołu, a następnie odwrócić.

6.  Ciepłe posypać cukrem 
pudrem, a na środek położyć wi-
sienkę lub porcję dżemu.

  
Życzymy udanych 
wypieków i przede 

wszystkim smacznego 
Tłustego Czwartku!

    MARIA ROMANOWSKA

Członkowie Łomżyńskiej Rady Senio-
rów uczestniczyli w II Forum Podla-
skich Rad Seniorów, które odbyło się 
online 22 stycznia 2021 roku. Forum 
poświęcone było faktom 

i mitom związanym ze szcze-
pieniami przeciw COVID–19. 

Ekspertki uczestniczące 
w Forum: prof. Barbara Bień, 
Konsultant Wojewódzki ds. Ge-
riatrii, członek Rady Seniorów 
przy Marszałku Województwa 
Podlaskiego oraz prof. Joanna 
Zajkowska, Podlaski Wojewódz-
ki Konsultant ds. Epidemiologii 
odpowiadały na liczne pytania 
przygotowane przez rady senio-
rów z naszego regionu. Wszystkie 
informacje dotyczyły rozwiania 
wątpliwości związanych ze szcze-
pieniami, zwłaszcza w kontekście 
sceptycznych głosów pojawiają-

cych się w mediach. Przy zasięga-
niu informacji wskazane jest ko-
rzystanie z rzetelnych źródeł.

- … wyjaśnienie wątpliwości 
jest ważne, ale podkreślam wagę 
wiedzy naukowej – należy sięgać 
do wiarygodnych źródeł, patrzeć 
na autorów informacji – mówiła 
prof. Zajkowska.

Link do retransmisji II Forum 
Podlaskich Rad Seniorów: ht-
tps://youtu.be/72COnh-q6Y8.

Szczepmy się
W drugiej części Forum dys-

kutowano nad apelem o jak naj-
szybsze zaszczepienie się prze-
ciw COVID–19. Łomżyńska 
Rada Seniorów, a także inne rady 
uczestniczące w spotkaniu pod-
pisały się pod apelem popierając 

tym samym inicjatywę Rady Se-
niorów Gminy Supraśl. 

Szczepienia nie dają pewno-
ści, że nie zachorujemy, ale dają 
gwarancję lżejszego przebiegu 
ewentualnej infekcji.

- Zachorowanie wiąże się 
z ciężkimi konsekwencjami. Jako 
ekspertki, rekomendując szcze-
pienia, ponosimy za to odpowie-
dzialność. Szczepmy się! – apelo-
wała prof. Joanna Zajkowska.

Siłę deklaracji podkreślił 
Marszałek Województwa Pod-
laskiego Artur Kosicki, który 
uczestniczył w Forum.

- 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.

Spotkanie poprowadziły Bo-
żena Bednarek, koordynatorka 
Ośrodka Wspierania Podlaskich 
Rad Seniorów oraz Jolanta Wo-
łągiewicz, Przewodnicząca Rady 
Seniorów przy Marszałku Woje-
wództwa Podlaskiego.

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.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

O szczepieniach przeciw COVID–19 

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,  
a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła

Partner wydawnictwa StowarzySzenie edukacyjno-ekologiczne ed&eco
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Jesień życia, jak potocznie zwykliśmy mawiać, 
to czas, w który wstępują seniorzy. Nie musi być 
ona wcale nudna, bierna, smutna ani monoton-
na. W tej chwili w życie seniorów, i nie tylko, nie 
pytając o zgodę, brutalnie wkroczyła pandemia. 
Poprzez izolację i wszelkiego rodzaju wprowa-
dzone obostrzenia, ograniczając naszą wolność 

i dotychczasowe relacje towarzyskie. Nie może-
my realizować się w naszym środowisku senio-
ralnym. Ten trudny czas musimy przetrwać. On, 
mam nadzieję, już niedługo minie i będzie tak 
jak dawniej, chociaż niezupełnie tak samo.

Mimo trudności życia codziennego, 
problemów z którymi się borykamy i cho-
robami, które nas nękają oraz pandemią – 
nie dajmy się zwariować! Nie możemy się 
poddawać! Starajmy się być optymistami, 
uśmiechajmy się do ludzi, bądźmy otwar-
ci i pomagajmy sobie nawzajem, na miarę 
swoich możliwości. Otoczenie pozytyw-
nie odbiera seniora pogodnego, a seniora 
wiecznie niezadowolonego i opryskliwe-
go, omija z daleka. Przede wszystkim jed-
nak dbajmy o swoje zdrowie, przestrze-
gajmy zaleceń, bo dużo od nas zależy, by 
wirus nas nie dogonił. Ruszyły szczepie-
nia seniorów. Miejmy nadzieję, że będzie-
my niedługo bezpieczni i będziemy mogli 
korzystać z życia bez ograniczeń. Ciesz-
my się z każdego dnia, jaki jest nam dany 
i dobrze go wykorzystujmy. Nie możemy 
działać aktywnie w klubach seniora, w ko-
łach zainteresowań, w grupach przyjaciół. 
Ale możemy zagospodarować sobie czas 
w domu i zająć się czymś co nas interesu-
je. Dbajmy o to, by każdy dzień był inny 
i pożyteczny. Trudno tu proponować ja-
kieś zajęcia, bo każdy ma swoje  priorytety 
i  sposób na życie. Wielu seniorów zajmuje 
się rękodzielnictwem, majsterkowaniem, 
co daje radość i satysfakcję, że można coś 
przydatnego zrobić dla siebie i dla innych. 
Cieszymy się z rzeczy, które zrobimy wła-

snoręcznie, bo są one jedyne w swoim 
rodzaju.  Jedno jest pewne: aktywność 
i przyjazne nastawienie do rzeczywisto-
ści nadaje życiu sens i stajemy się przez to 
szczęśliwsi. 

Wiem, że wiele seniorek i seniorów 
wykonuje różne cudeńka. I tak myślę so-
bie, że warto w przyszłości zorganizować 
wystawę tych wszystkich pięknych rze-
czy. Dlatego apeluję do osób 60+, róbcie 
wspaniałe rzeczy, abyście mogli wystawić  
w przyszłości swoje prace  na wystawie se-
niorów. Pochwalcie się swoimi talentami 
twórczymi. Czekamy z utęsknieniem na 
otwarcie klubów seniora ale to jeszcze po-
trwa. Póki co – róbmy swoje !

Tymczasem w Gazecie Seniora- Srebr-
ni przedstawiam kilka wytworów koleża-
nek i kolegów – seniorek, które aktywnie 
działają w czasie pandemii.

DANUTA WAŚKO

Obrazy igłą malowane to dzieła Marii ukochane

Rękodzieło to 
forma sztuki 

Rękodzieło to wszystkie wyroby. Dzie-
ła i twory człowieka, które powstają 
przy pomocy rąk i prostych narzędzi. 
Posiadają one walory artystyczne. 
Mają w sobie zawarty motyw kultury, 
regionu. 

Twórcą rękodzieła może być 
każdy, kto posiada ogromną wy-
obraźnię, zdolności manualne, 
zacięcie artystyczne i rozwiniętą 
kreatywność. Takie cechy bez-
względnie posiada pani ALA 
CICHOCKA, z zawodu jest na-
uczycielką. Po liceum ukończy-
ła studium plastyczno-technicz-
ne. Przez pewien czas pracowała 
w szkole podstawowej w Nowo-
grodzie, a w następnych latach 
pełniła funkcję dyrektora w szko-
le specjalnej w Łomży. O swojej 
pasji zgodziła się opowiedzieć 
Marii Romanowskiej. 
M.R: - Kiedy zaczęłaś rozwijać swoją 
pasję, czyli rękodzieło artystyczne?

A.C: - Moja pasja do ręko-
dzieła zrodziła się już w dzieciń-
stwie. Tego bakcyla zaszczepiła 
we mnie moja mama, która przę-
dła len, wełnę, tkała na krosnach, 
haftowała, wyszywała i szydeł-
kowała. Pierwsze moje prace to 

były wyszywane serwetki, ro-
bótki na drutach i malutkie bież-
niczki wykonywane na szydełku. 
Będąc w liceum w wolnych chwi-
lach szydełkowałam, wyszywa-
łam i robiłam na drutach. Z upły-
wem czasu moje zainteresowania 
pogłębiały się.  
M. R: - Jakie techniki stosujesz? Którą 
z nich lubisz najbardziej?

A.C: - Ukochałam sobie haft 
krzyżykowy, cieniowany i prze-
wlekany ludowy. Wychodzą 
z tego piękne makaty obrazują-
ce kwiaty, krajobrazy, zwierzę-

ta. Są one oprawiane w ram-
ki i stanowią piękną ozdobę 
ścian. Lubię szydełkować. Ro-
bię serwetki, poduszki, bież-
niki, zawieszki na okna, obru-
sy na stół   i narzuty na łóżko. 
Niektóre robótki wykonuję za 
pomocą   przyrządu zwanego 
widełkami. Robię na nich sza-
le, serwetki, niektóre elemen-
ty odzieży. Każda moja praca 
znajduje swoje przeznaczenie. 
Stosuję również metodę kar-
czoka. Polega ona na ozdobie-
niu styropianowych przedmio-

tów kolorowymi wstążeczkami. 
Najbardziej jednak lubię szy-
dełkowanie. Wyzwala ono we 
mnie dużo pozytywnych emo-
cji, pobudza do myślenia.
M.R: - Która z tych technik jest naj-
trudniejsza?

A.C: - Wszystkie są precy-
zyjne, pracochłonne i wymagają 
dużo czasu i poświęcenia. Każ-
da z nich wymaga dużej dokład-
ności   i staranności. Najwięcej 
czasu poświęciłam przy robieniu 
obrusu na stół o wymiarach metr 
osiemdziesiąt szerokości i dwa 
metry długości oraz przy narzu-
cie na łóżko podwójnej. Obrus 
i narzutę zrobiłam w prezen-
cie  mojej wnuczce, z czego jest 
bardzo zadowolona.
M.R: -  Skąd czerpiesz wzory do tych 
prac?

A.C: -  Mam dużo czasopism 
poświęconych szydełkowaniu 
i haftowaniu. Niektóre wzory ro-
dzą się po prostu w mojej głowie. 
Wykorzystuję również Internet. 
Ale nie tylko. Koleżanki także 
podsuwają swoje pomysły.
M.R: - Twoja pasja jest czasochłonna. 
Czy znajdujesz też czas na inne zain-
teresowania? 

A.C: - Teraz w okresie pan-
demii mam dużo czasu. Każdy 
dzień staram się wykorzystać 

maksymalnie. Czytam książki, 
lubię rozrywki umysłowe, space-
ry na świeżym powietrzu. 
M.R: - Czy wszyscy chętni mogą opa-
nować technikę artystyczną, nauczyć 
się rękodzieła?

A.C: - Każdy może opanować 
techniki artystyczne, ale do tego 
potrzebne są dobre chęci, zainte-
resowanie oraz upór i silna wola.
M.R: - Bardzo często mówi się że ręko-
dzielnictwo to przeżytek…

A.C: - Obecnie rękodzieło 
powraca do łask. Staje się modne. 
Osoby zajmujące się tą profesją 
sięgają po nowe techniki, wzory.
M.R: - Z jaką myślą chciałabyś pozo-
stawić naszych czytelników?

A.C: - Że warto wykorzy-
stywać każdą chwilę. Wszystkie 
prace ręczne temu służą. Nasz 
mózg dzięki nim ćwiczy i rozwi-
ja się. Wiedzę należy przekazy-
wać z pokolenia na pokolenie. 
Wszystkie techniki   uczą cier-
pliwości, skupienia, myślenia. 
Wszystkie wymienione formy 
działają jak medytacja, są formą 
sztuki. 
M.R: - Piękne prace pani Ali można 
oglądać na stronie internetowej łom-
żyńskiej Sekcji Emerytów i Rencistów. 
Dziękuję za rozmowę.

A.C: - Ja również pięknie 
dziękuję. 

Szczęśliwy Senior to twórczy Senior

Danuta robi na drutach

Krysia 
serwetki 
wyszywa

 i jest 
szczęśliwa.
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Największy skarb seniorów to 
wolny czas, swoboda, możliwość 
poświęcenia większości czasu dla 
siebie, dla własnego programu. Ten 
cenny skarb może być klęską, jeśli 
nie mamy pomysłu na dalsze życie 
i nie wiemy co z nim począć, jak go 
zagospodarować.

Zamiast rozmyślać nad ko-
niecznością przejścia na eme-
ryturę, powinniśmy cieszyć się, 
że wreszcie możemy odetchnąć, 
rozwijać swoje pasje i marzenia, 
na co nie mieliśmy czasu pra-
cując zawodowo i wychowując 
dzieci. Chodzi o to, by dane nam 

jeszcze dni wypełnić wartościo-
wą treścią. Są seniorzy, którzy tak 
jak Iwona Czartoryska, kontynu-
ują rozwijanie swojej twórczości 
artystycznej w większym wymia-
rze, niż gdy pracowali zawodo-
wo. Są też tacy, którzy dopiero po 
przejściu na emeryturę odkrywa-
ją przypadkowo swoje zdolności 
i rozwijają je, jak chociażby Stani-
sława Waśko. 

Iwona Czartoryska z wy-
kształcenia nauczycielka, dusza 
artystyczna. Całe zawodowe 
życie pracowała w przedszko-
lu. Od dawna realizowała się ar-
tystycznie wykonując pomoce 
dydaktyczne do zajęć z dzieć-
mi. Do każdego zajęcia trzeba 
było samodzielnie wykonać po-
trzebne rekwizyty czy namalo-
wać obrazki. Wiedzą coś o tym 
nauczyciele – emeryci, ja zresz-
tą też. Do tego upiększała swój 
ogród, realizowała swoje pomy-
sły. Cztery lata temu kupiła sie-
dlisko na wsi, gdzie mieszka ze 
swoimi ukochanymi zwierzęta-
mi (obecnie ma dwa koty i psa). 
Ma większe możliwości prze-
kształcania pomysłów w realne 
i piękne wytwory. Jej działka, 
dom wewnątrz i na zewnątrz to 

wiele ciekawych eksponatów 
wykonanych własnoręcznie, cie-
szących oko. Ona sama czerpie 
energię do życia wykonując te 
prace. Gdy Ją odwiedzam, to za-
skakują mnie coraz to inne pra-
ce. Dzień, w którym nic nie zre-
alizuje, uważa za stracony. Zimą 
skupia się na upiększaniu domu, 
a także myśli jak odmienić dział-
kę wiosną. Tak, jak inni seniorzy 
ma różne schorzenia, ale praca 
twórcza pozwala Jej na zapomi-
nanie o kłopotach zdrowotnych. 
Gdy wchodzę na teren siedliska, 
czuję się jak w bajce. To tylko 
namiastka tego co można podzi-
wiać u Iwony.

Stanisław Waśko z wykształ-
cenia technik futrzarz. Zanim 
przyjechał do Łomży praco-
wał w Krakowskich Zakładach 
Futrzarskich, a następnie 
w Żywieckich Zakładach Fu-
trzarskich. W Łomży otworzył 
Zakład Wyprawy Skór Futerko-
wych. Po przejściu na emerytu-

rę zupełnie przypadkowo zaczął 
rzeźbić w drewnie. Początkowo 
w drewnie lipowym (stosunko-
wo miękkie, a następnie w dę-
bie – twarde drewno oraz innych 
jakie miał pod ręką). Jest samo-
ukiem. Nigdy nie brał udziału 
w żadnych warsztatach czy szko-
leniach. Jego początkowe pra-
ce były nieudolne, ale z czasem 
metodą prób i błędów doszedł 
do imponujących efektów. Z cza-
sem Jego rzeźby, płaskorzeźby, 
kapliczki, szopki zaczęły być do-
ceniane na różnych wystawach 
i konkursach. Otrzymał wie-
le nagród i dyplomów. W 2000 
roku wraz ze Stanisławem (mam 
to szczęście być jego małżonką) 
kupiliśmy siedlisko na wsi. Tam 
były doskonałe warunki do pra-
cy twórczej. Na działce zaczęły 
pojawiać się kapliczki i rzeźby, 
co wzbudzało ogólne zaintereso-
wanie. Stanisław pracował dużo, 
a rzeźbienie stało się Jego pasją 
i czerpał z tego energię i radość 
życia. Nie przywiązywał wagi do 
katalogowania swoich prac, dla-
tego dokładnie nie wiadomo ile 
ich było. Wiele prac wywiozły 
dzieci za ocean, wiele rzeźb roz-
dał znajomym i sąsiadom. Jego 
prace zakupiło Muzeum Sztuki 

Ludowej w Węgorzewie i Mu-
zeum Północno – Mazowieckie 
w Łomży, a także klienci indywi-
dualni. Bardzo dużo rzeźb wyko-
nał na zamówienie i darował je. 
Figura Św. Floriana dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Małym 
Płocku, figura Jezusa Frasobli-
wego do kamiennej kapliczki 
z 1902 roku w Chludniach, dwie 
kapliczki podarowane do Skan-
senu Kurpiowskiego w Nowo-
grodzie i wiele innych, które nie 
sposób wymienić. 

I choć każde z nich lubuje się 
w innej dziedzinie tworzenia, łą-
czy ich jedno. Pasja i miłość two-
rzenia. 

DANUTA WAŚKO

Twórczość artystyczna 
seniorów
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Pulp Fiction
Stopklatka piątek 23.25

Komedia kryminalna Quentina Tarantino. Dwóch płatnych 

morderców szuka zaginionej walizki swojego bossa. 

Pięć połączonych ze sobą historii: brutalnych, krwawych 

ale i czasami nieodparcie śmiesznych. Owe historie są 

opowiedziane błyskotliwie, a na dodatek doskonale 

zagrane.

Autostopowicz
Stopklatka piątek 21.55

Sensacyjny. W czasie podróży przez Nowy Meksyk Jim 

i Grace zabierają autostopowicza. Wkrótce odkrywają 

mroczną stronę jego osobowości. Spokojna podróż 

zamienia się w walkę o przetrwanie.

Maksimum ryzyka
TV Puls sobota 23.45

Film akcji. Tajny agent francuski, Alain Moreau (Van 

Damme) dowiaduje się, że w lokalnym półświatku 

funkcjonuje gangster Michaił, jego sobowtór. W istocie 

jest to jego brat bliźniak, tuż po urodzeniu adoptowany 

przez inną rodzinę. Michaiła tropią aż trzy gangi. 

Przypadkiem wcielony
ATM Rozrywka sobota 20.00

Komedia. Amerykański żołnierz Rudy zostaje wysłany do 

wojskowej bazy Qangattarsa na Arktyce. Nie byłoby w tym 

nic dziwnego, gdyby nie fakt, że owa baza oficjalnie nie 

istnieje, a Rudy trafił tam na skutek urzędniczego błędu. 

Notting Hill 
TVN niedziela 22.00

Komedia romantyczna. William Thacker (Hugh Grant) 

prowadzi księgarnię w modnej londyńskiej dzielnicy 

Notting Hill. Pewnego dnia zjawia się w niej Anna Scott 

(Julia Roberts), hollywoodzka gwiazda. W tej chwili życie 

księgarza ulega niezwykłej zmianie. 

wybierz  
coś  

dla siebie

Kobiety pragną bardziej

Miłosne 
meandry

Akcja rozgrywa się w Baltimore. Śledzimy prze-
platające się losy kilku bohaterów. Ich tematem prze-
wodnim są trudności w porozumieniu i interpreto-
waniu zachowania innych. Wszyscy bezskutecznie 
próbują znaleźć miłość. 

Janine ( Jennifer Connelly) i Ben (Bradley Co-
oper) właśnie wprowadzili się do wymarzonego 
domu. Ale ona zaczyna zastanawiać się nad rozwo-
dem, bo czuje się zaniedbywana przez partnera. Co 
zresztą nie dziwi, skoro jego bardziej interesuje po-
czątkująca piosenkarka Anna (Scarlett Johansson) – 
zresztą z wzajemnością.

Tymczasem w chłopaku Anny Conorze (Kevin 
Connolly) beznadziejnie zakochała się Gigi (Ginni-
fer Goodwin). Czekając na niego w barze, poznaje 
Aleksa ( Justin Long), który próbuje jej wytłuma-
czyć, że faceci zupełnie inaczej patrzą na świat. Ko-
leżanka Gigi Beth ( Jennifer Aniston) od siedmiu lat 
związana jest z Neilem (Ben Affleck), kolegą Bena. 
I desperacko pragnie wyjść za niego za mąż, jednak 
on ani myśli poprosić ją o rękę. Jest jeszcze Mary 
(Drew Barrymore) szukająca partnera w portalach 
randkowych i tracąca rozeznanie, co jest prawdą, a co 
złudzeniem...

Może to jest skomplikowane w opisie, ale w fil-
mie zostało ładnie i zręcznie poukładane. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 179 milionów do-

larów, kosztował 40 milionów. 
Greg Behrendt, autor książki na podstawie której 

powstał film, pojawia się w filmie jako pastor na weselu 
siostry Beth.

Jennifer Aniston wystepuje w tym filmie przez dwa-
dzieścia minut, a Jennifer Connelly przez dwadzieścia 
pięć.

Film reklamowano hasłem: „Obejrzyj go z kimś, 
kogo chcesz pokochać”.

Kobiety pragną bardziej
TVN7 piątek 20.35

Ja, ty i on

Intruz
Niektórzy ludzie nigdy nie dorastają. Do nich 

należy Randy Dupree (Owen Wilson), który choć 
skończył już 30 lat, wciąż ma umysłowość i charakter 
nastolatka: najchętniej imprezuje, za nic mając obo-
wiązki. Ale pewnego dnia spotyka go nieszczęście – 
traci mieszkanie i dorywczą robotę, która zapewniała 
mu pieniądze na życie. Na szczęście los zsyła mu po-
moc w postaci Carla (Matt Dillon), przyjaciela, który 
zgadza się przyjąć Randy'ego do domu tylko na kilka 
dni, góra miesiąc, aż ten znajdzie nowe mieszkanie.

Ale skądinąd uroczy Dupree szybko daje się 
we znaki gospodarzom: jest nierobem, potwornym 
bałaganiarzem i w ogóle ma beztroski stosunek do 
wszystkiego. Z czasem staje się trudny do wytrzyma-
nia. A co gorsza, wcale nie kwapi się, by znaleźć sobie 
nowe lokum, nie mówiąc już o pracy. Molly (Kate 
Hudson), niedawno poślubiona żona Carla, jest tą 
sytuacją coraz bardziej przerażona. Podobnie jak jej 
mąż... Wielka miłość młodych małżonków będzie za-
tem wystawiona na wielką próbę.

Trójkę grającą główne role wspomaga z drugiego 
planu Michael Douglas, który, nota bene, sam nie-
gdyś był niezłym ziółkiem.

Ja, ty i on
TVN sobota 23.10
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Tom i Jerry: Dziadek do orzechów

Porwana 
balerina

W opuszczonym budynku opery Jerry marzy 
o tym, aby stanąć na scenie. Jak za dotknięciem 
magicznej różdżki, jego życzenie się spełnia. Mała 

myszka trafia do zaczarowanego królestwa, w któ-
rym wszystko jest możliwe. Największym szczę-
ściem Jerry'ego jest taniec z baleriną. Niestety, 
zabawę przerywa Tom, który pojawia się w towa-
rzystwie bezpańskich kotów i porywa partnerkę 
myszki. Magiczny świat ogarnia chaos. Tylko Jer-
ry może powstrzymać Toma. 

Tom i Jerry: Dziadek do orzechów
TV6 sobota 11.20, niedziela 11.55

Gremliny 2

Ukryte 
laboratorium

Po przeprowadzce do Nowego Jorku Billy 
i Kate zaczynają nowe życie. Podejmują pracę 
w jednym z drapaczy chmur na Manhattanie, 
w finansowym imperium milionera Daniela 
Clampa. W jednym z pomieszczeń wieżowca 
ukryte jest tajne laboratorium doktora Cathe-
tera i to miejsce staje się ulubionym placem 
zabaw nowego pokolenia Gremlinów. Nowe 
Gremliny stają się jeszcze bardziej psotne od 
swych poprzedników. Billy i Kate jednoczą 

swe siły, by powstrzymać te urocze, ale sie-
jące wokół siebie spustoszenie stworzenia. 
W okiełznaniu psotników pomaga im, jak 
zwykle, ich oddany, egzotyczny przyjaciel Gi-
zmo. Pod jednym wszakże warunkiem, że od-
powiednio o niego zadbają, trzymając z dala 
od wody, jasnego światła i przede wszystkim 
nigdy nie karmiąc go po północy.

Gremliny 2
Metro sobota 14.45

Mała syrenka

Pakt z czarownicą
Ariel – syrenka i ukochana córka potężnego króla mórz, jest za-

fascynowana ludźmi i ich życiem, za wszelką cenę chciałaby trafić 
do świata ludzi. Pewnego dnia, w czasie sztormu ratuje przed uto-
nięciem młodzieńca, którym okazuje się być książę Eryk. Syrenka 
natychmiast się w nim zakochuje. Tymczasem na dnie morza żyje 
okrutna wiedźma Urszula, która pragnie przejąć władzę nad mor-
skim królestwem. W tym celu postanawia wykorzystać biedną 
księżniczkę. Oferuje jej układ: na trzy dni Ariel zostanie zamieniona 
w człowieka. Przez ten czas dziewczyna musi zdobyć serce Eryka 
i otrzymać od niego pocałunek prawdziwej miłości, w przeciwnym 
razie jej dusza i ciało staną się własnością czarownicy...

Mała syrenka
TV Puls2 sobota 20.00

Shrek Forever

Odwrócić zaklęcie
Shrek został pantoflarzem. Tęskniąc za czasami, kiedy „żył jak 

na ogra przystało”, Shrek nieopatrznie zawiera pakt z podstępnym 
Rumplesnickim i ląduje w rządzonej przez niego, spaczonej, alterna-
tywnej wersji Zasiedmiogórogrodu. W mgnieniu oka, wszystko się 
zmienia. Osioł nie pamięta swojego najlepszego przyjaciela, Fiona 
jest twardą wojowniczą księżniczką, a Kot w Butach jest przeraźli-
wie gruby. Razem mają tylko 24 godziny, by odwrócić zaklęcie i oca-
lić Zasiedmiogórogród, i żyć długo, i szczęśliwie.

Shrek Forever
Polsat piątek 20.00
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Pulp Fiction
Stopklatka piątek 23.25

Komedia kryminalna Quentina Tarantino. Dwóch płatnych 

morderców szuka zaginionej walizki swojego bossa. 

Pięć połączonych ze sobą historii: brutalnych, krwawych 

ale i czasami nieodparcie śmiesznych. Owe historie są 

opowiedziane błyskotliwie, a na dodatek doskonale 

zagrane.

Autostopowicz
Stopklatka piątek 21.55

Sensacyjny. W czasie podróży przez Nowy Meksyk Jim 

i Grace zabierają autostopowicza. Wkrótce odkrywają 

mroczną stronę jego osobowości. Spokojna podróż 

zamienia się w walkę o przetrwanie.

Maksimum ryzyka
TV Puls sobota 23.45

Film akcji. Tajny agent francuski, Alain Moreau (Van 

Damme) dowiaduje się, że w lokalnym półświatku 

funkcjonuje gangster Michaił, jego sobowtór. W istocie 

jest to jego brat bliźniak, tuż po urodzeniu adoptowany 

przez inną rodzinę. Michaiła tropią aż trzy gangi. 

Przypadkiem wcielony
ATM Rozrywka sobota 20.00

Komedia. Amerykański żołnierz Rudy zostaje wysłany do 

wojskowej bazy Qangattarsa na Arktyce. Nie byłoby w tym 

nic dziwnego, gdyby nie fakt, że owa baza oficjalnie nie 

istnieje, a Rudy trafił tam na skutek urzędniczego błędu. 

Notting Hill 
TVN niedziela 22.00

Komedia romantyczna. William Thacker (Hugh Grant) 

prowadzi księgarnię w modnej londyńskiej dzielnicy 

Notting Hill. Pewnego dnia zjawia się w niej Anna Scott 

(Julia Roberts), hollywoodzka gwiazda. W tej chwili życie 

księgarza ulega niezwykłej zmianie. 

wybierz  
coś  

dla siebie

Kobiety pragną bardziej

Miłosne 
meandry

Akcja rozgrywa się w Baltimore. Śledzimy prze-
platające się losy kilku bohaterów. Ich tematem prze-
wodnim są trudności w porozumieniu i interpreto-
waniu zachowania innych. Wszyscy bezskutecznie 
próbują znaleźć miłość. 

Janine ( Jennifer Connelly) i Ben (Bradley Co-
oper) właśnie wprowadzili się do wymarzonego 
domu. Ale ona zaczyna zastanawiać się nad rozwo-
dem, bo czuje się zaniedbywana przez partnera. Co 
zresztą nie dziwi, skoro jego bardziej interesuje po-
czątkująca piosenkarka Anna (Scarlett Johansson) – 
zresztą z wzajemnością.

Tymczasem w chłopaku Anny Conorze (Kevin 
Connolly) beznadziejnie zakochała się Gigi (Ginni-
fer Goodwin). Czekając na niego w barze, poznaje 
Aleksa ( Justin Long), który próbuje jej wytłuma-
czyć, że faceci zupełnie inaczej patrzą na świat. Ko-
leżanka Gigi Beth ( Jennifer Aniston) od siedmiu lat 
związana jest z Neilem (Ben Affleck), kolegą Bena. 
I desperacko pragnie wyjść za niego za mąż, jednak 
on ani myśli poprosić ją o rękę. Jest jeszcze Mary 
(Drew Barrymore) szukająca partnera w portalach 
randkowych i tracąca rozeznanie, co jest prawdą, a co 
złudzeniem...

Może to jest skomplikowane w opisie, ale w fil-
mie zostało ładnie i zręcznie poukładane. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie 179 milionów do-

larów, kosztował 40 milionów. 
Greg Behrendt, autor książki na podstawie której 

powstał film, pojawia się w filmie jako pastor na weselu 
siostry Beth.

Jennifer Aniston wystepuje w tym filmie przez dwa-
dzieścia minut, a Jennifer Connelly przez dwadzieścia 
pięć.

Film reklamowano hasłem: „Obejrzyj go z kimś, 
kogo chcesz pokochać”.

Kobiety pragną bardziej
TVN7 piątek 20.35

Ja, ty i on

Intruz
Niektórzy ludzie nigdy nie dorastają. Do nich 

należy Randy Dupree (Owen Wilson), który choć 
skończył już 30 lat, wciąż ma umysłowość i charakter 
nastolatka: najchętniej imprezuje, za nic mając obo-
wiązki. Ale pewnego dnia spotyka go nieszczęście – 
traci mieszkanie i dorywczą robotę, która zapewniała 
mu pieniądze na życie. Na szczęście los zsyła mu po-
moc w postaci Carla (Matt Dillon), przyjaciela, który 
zgadza się przyjąć Randy'ego do domu tylko na kilka 
dni, góra miesiąc, aż ten znajdzie nowe mieszkanie.

Ale skądinąd uroczy Dupree szybko daje się 
we znaki gospodarzom: jest nierobem, potwornym 
bałaganiarzem i w ogóle ma beztroski stosunek do 
wszystkiego. Z czasem staje się trudny do wytrzyma-
nia. A co gorsza, wcale nie kwapi się, by znaleźć sobie 
nowe lokum, nie mówiąc już o pracy. Molly (Kate 
Hudson), niedawno poślubiona żona Carla, jest tą 
sytuacją coraz bardziej przerażona. Podobnie jak jej 
mąż... Wielka miłość młodych małżonków będzie za-
tem wystawiona na wielką próbę.

Trójkę grającą główne role wspomaga z drugiego 
planu Michael Douglas, który, nota bene, sam nie-
gdyś był niezłym ziółkiem.

Ja, ty i on
TVN sobota 23.10
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Tom i Jerry: Dziadek do orzechów

Porwana 
balerina

W opuszczonym budynku opery Jerry marzy 
o tym, aby stanąć na scenie. Jak za dotknięciem 
magicznej różdżki, jego życzenie się spełnia. Mała 

myszka trafia do zaczarowanego królestwa, w któ-
rym wszystko jest możliwe. Największym szczę-
ściem Jerry'ego jest taniec z baleriną. Niestety, 
zabawę przerywa Tom, który pojawia się w towa-
rzystwie bezpańskich kotów i porywa partnerkę 
myszki. Magiczny świat ogarnia chaos. Tylko Jer-
ry może powstrzymać Toma. 

Tom i Jerry: Dziadek do orzechów
TV6 sobota 11.20, niedziela 11.55

Gremliny 2

Ukryte 
laboratorium

Po przeprowadzce do Nowego Jorku Billy 
i Kate zaczynają nowe życie. Podejmują pracę 
w jednym z drapaczy chmur na Manhattanie, 
w finansowym imperium milionera Daniela 
Clampa. W jednym z pomieszczeń wieżowca 
ukryte jest tajne laboratorium doktora Cathe-
tera i to miejsce staje się ulubionym placem 
zabaw nowego pokolenia Gremlinów. Nowe 
Gremliny stają się jeszcze bardziej psotne od 
swych poprzedników. Billy i Kate jednoczą 

swe siły, by powstrzymać te urocze, ale sie-
jące wokół siebie spustoszenie stworzenia. 
W okiełznaniu psotników pomaga im, jak 
zwykle, ich oddany, egzotyczny przyjaciel Gi-
zmo. Pod jednym wszakże warunkiem, że od-
powiednio o niego zadbają, trzymając z dala 
od wody, jasnego światła i przede wszystkim 
nigdy nie karmiąc go po północy.

Gremliny 2
Metro sobota 14.45

Mała syrenka

Pakt z czarownicą
Ariel – syrenka i ukochana córka potężnego króla mórz, jest za-

fascynowana ludźmi i ich życiem, za wszelką cenę chciałaby trafić 
do świata ludzi. Pewnego dnia, w czasie sztormu ratuje przed uto-
nięciem młodzieńca, którym okazuje się być książę Eryk. Syrenka 
natychmiast się w nim zakochuje. Tymczasem na dnie morza żyje 
okrutna wiedźma Urszula, która pragnie przejąć władzę nad mor-
skim królestwem. W tym celu postanawia wykorzystać biedną 
księżniczkę. Oferuje jej układ: na trzy dni Ariel zostanie zamieniona 
w człowieka. Przez ten czas dziewczyna musi zdobyć serce Eryka 
i otrzymać od niego pocałunek prawdziwej miłości, w przeciwnym 
razie jej dusza i ciało staną się własnością czarownicy...

Mała syrenka
TV Puls2 sobota 20.00

Shrek Forever

Odwrócić zaklęcie
Shrek został pantoflarzem. Tęskniąc za czasami, kiedy „żył jak 

na ogra przystało”, Shrek nieopatrznie zawiera pakt z podstępnym 
Rumplesnickim i ląduje w rządzonej przez niego, spaczonej, alterna-
tywnej wersji Zasiedmiogórogrodu. W mgnieniu oka, wszystko się 
zmienia. Osioł nie pamięta swojego najlepszego przyjaciela, Fiona 
jest twardą wojowniczą księżniczką, a Kot w Butach jest przeraźli-
wie gruby. Razem mają tylko 24 godziny, by odwrócić zaklęcie i oca-
lić Zasiedmiogórogród, i żyć długo, i szczęśliwie.

Shrek Forever
Polsat piątek 20.00
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To pytanie towarzyszy naszej codzien-
ności. Tak naprawdę szukamy tego,  
na  czym szczególnie  nam  zależy, o co 
tak zaciekle walczymy każdego dnia. 
Jednak nie można szukać sposobu 
rozwiązywania  problemów samemu. 
Potrzebne  są  inicjatywy  oddolne,  
samorządowe. Wspólne odnajdowa-
nie drogi naprawy musi być szczere, 
otwarte, pełne zaufania oraz bez 
określania granic. Jest to spełnienie 
warunku wolności  oraz  powołania 
każdego człowieka.

Czas pandemii fatalnie wpły-
wa na stan psychiczny, głownie 
osób najstarszych i ludzi mło-
dych.   Dzieci i młodzież ugi-
nają się pod presją nauki zdal-
nej i cierpią z powodu zerwania 
więzi  koleżeńskich. Po długim 
okresie zamknięcia w domu 
młodym bardzo trudno będzie 
wrócić do wcześniejszego trybu 
i sposobu funkcjonowania. 

Jeśli natomiast chodzi o Se-
niorów uskarżają się Oni na ko-
lejki do lekarzy specjalistów.  
Notujemy wzrost umieralności. 
Nad wyraz skromne są świad-
czenia emerytalne. Średnia 
emerytura kobiety dzisiaj to 
1800 złotych brutto. Najniższe 

emerytury wynoszą dziś nato-
miast 1200 złotych brutto. Po-
biera je 230 tysiące osób,  z tego  
aż  87%  stanowią kobiety.   Ko-
lejna grupa, czyli 270 tysięcy 
emerytów  pobiera świadcze-
nia poniżej kwoty minimalnej,  
600 -  1000 zł.  Grupa ta jest sta-
łym klientem MOPS-u.  Kobie-
ty  stanowią  84%. Aby pobierać 
najniższe świadczenie, trzeba 
mieć  minimum pracy: kobiety 
20 lat,  mężczyźni 25 lat. Tysią-
ce kobiet zmuszone do zajmo-
wania się wychowaniem  dzieci 
i zajęciami domowymi, co we-
dług prawa, żadną pracą nie jest. 
Kobiety zwyczajnie tego stażu 
pracy nie są w stanie osiągnąć. 
Dzisiaj  przeciętna emerytura 
od przeciętnego wynagrodzenia 
wynosi 56,4%,  w 2040 roku bę-
dzie wynosiła  37,0%, a w 2060 
r. zaledwie 24,6%.

Pora podjąć prace  o zmianie 
systemu przyznawania świad-
czeń emerytalnych i sposobu 
waloryzacji, tak by uwzględniał 
on wzrost kosztów utrzymania. 
Konieczna jest zmiana na wa-
loryzację kwotową, uwzględ-
nienie dodatkowych wskaźniki 
dotyczących osób o najniższych 

dochodach  i  osiągniętym wie-
ku 70 lat. Najniższe  wynagro-
dzenia powinny być ustalane 
o stały  procent - wskaźnik od 
najniższego wynagrodzenia, 
również z podziałem na wiek.

Uważam, że rządzący rozu-
mieją, jak ważna to sprawa, re-
agują na postulaty i oczekiwania 
środowiska,  podejmują doraź-
ne rozwiązania, które dalekie 
są od oczekiwań i nie są spra-
wiedliwe. Seniorzy,  którzy  w  
obecnym  systemie  otrzymują  
świadczenie  5000 złotych są  w  
pełni usatysfakcjonowani.  Czas  
opracować  w  ramach  tych sa-
mych  środków,  trwały  system 
,  który  będzie  uwzględniał  
najsłabszych, tj. otrzymujących  
głodowe  świadczenia  i  osób  
najstarszych.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

Czytanie 
książek 

Czyli podpowiadamy  
po jaką pozycję sięgnąć

Maggie  O’Farrell   
 „Zniknięcie Esme Lennox”.

Książka pełna emocji  z cieka-
wymi postaciami dwóch kobiet, 
których życie zbiega się nagle, po 
to, by mogło dojść do rozwiąza-
nia zagadki tragedii sprzed sześć-
dziesięciu lat.

Jedna z nich 
staje się detekty-
wem tropiącym 
przeszłość, w któ-
rej kryją się: gwałt, 
wykradzione dziec-
ko i rodzina zatrza-
skująca drzwi przed 
córką.  Druga – wy-
mazana z rodzinnej 
historii – czeka na 
dzień, w którym bę-
dzie mogła dowieść, 
że niczego nie zapo-

mniała i nigdy nie wybaczyła do-
znanych krzywd.

„ … wyrywała się i kopała, 
………..  wykrzykiwała moje 
imię. Przyciskałam dłonie do 
uszu i babka dodatkowo nakryła 
je swoimi dłońmi…….”.   

„… Ojcze proszę…… .  
Proszę! Nie rób tego. Już będę 
grzeczna, obiecuję. …”

 Porusza bardzo bolesny te-
mat zamykania na długie lata lu-
dzi w szpitalach psychiatrycz-
nych. Zamknięta jest nastolatka, 
która nie chce podporządkować 

się rodzinie i zasa-
dom wyższych sfer.  
Toksyczne rela-
cje rodzinne, gdzie 
brak jest szczerości 
i zrozumienia,  ży-
cie  w świecie iluzji, 
konwenansów i za-
sad wyższych sfer, 
doprowadza do tra-
gedii.

W całej historii 
nie ma wygranych, 
raczej wszyscy są 
przegrani. 

Liberalizm ekonomiczny
Liberalizm głównie należy rozumieć jako obronę wolności i wartości jednostki. 
W sferze ekonomicznej natomiast, to pilnowanie sprawiedliwego podziału i roli 
państwa. 

Nie potrafimy pogodzić solidarności z wartościami libera-
lizmu. Wzrasta już trzecie pokolenie, dla których wolność, swo-
boda, Europa, demokracja, to nie jest abstrakcja jak dla mojego 
pokolenia w latach 1948 – 1989. Dziś są to rzeczy związane z co-
dziennym życiem.

Zagrożenie tych wartości stanowi dla nowego pokolenia zagro-
żenie rozwoju ich karier zawodowych oraz życia prywatnego. Nie 
dostrzegamy w naszym kraju osób, które potrafiłyby przełożyć na 
spójny i sprawiedliwy system polityczny naszych oczekiwań. Wie-
rzę jednak, że przyjdzie wiosna, pojawi się nowe pokolenie i nowe 
potrzeby. 

Pandemia będzie miała wpływ na nastroje społeczne i w niedługiej 
perspektywie będą zmiany strukturalne na scenach partyjnych.

Wierzę, że otrzymamy przekaz, że wyłoni się lider, który powie, że 
tak my chcemy wspólnie zmieniać Polskę. Będzie wehikułem, który 
w nowym języku wyrazi plan budowy i typ idei, który będzie kumula-
cją oczekiwań społecznych.

  SENIOR STANISŁAW KASEJA

Czego 
naprawdę 
szukamy?



15Srebrni

Ustanowił go św. Jan Pa-
weł II 13 maja 1992 roku,  
w 75 rocznicę objawień fa-
timskich  i 11 rocznicę zama-
chu na Jego życie. W liście 
do ówczesnego przewod-
niczącego Papieskiej Rady 
Duszpasterstwa Pracowni-
ków Służby Zdrowia - kard. 
Fiorenzo Angeliniego wy-
znaczył datę Światowego 
Dnia Chorego na 11 lutego 
– dzień  liturgicznego wspo-
mnienia Najświętszej Marii 
Panny z Lourdes. 

Właśnie w tym francuskim 
sanktuarium maryjnym w 1993 
roku  obchodzono po raz pierw-
szy Światowy Dzień Chorego. 
Corocznie główne uroczystości 
kościelne mają miejsce w jed-
nym z sanktuariów maryjnych 
na świecie. Po Lourdes, kolejne 
miejsca celebracji to w 1994 roku 
Częstochowa, a następnie: Wy-
brzeże Kości Słoniowej, Meksyk, 
Niemcy, Portugalia, Włochy, Li-
ban, Indie, USA, Kamerun, Au-
stralia, Korea Południowa i inne. 
Celem obchodów jest zwrócenie 
uwagi świata na chorych którzy 
potrzebują wsparcia i modlitwy.

Owocny czas modlitwy

We wspomnianym liście 
ustanawiającym Światowy 
Dzień Chorego św. Jan Paweł II 
pisał, że jest ten dzień dla cho-
rych, pracowników służby zdro-
wia, dla wiernych chrześcijan, 
i dla wszystkich ludzi dobrej 
woli „owocnym czasem modli-
twy, współuczestnictwa i ofia-
ry z cierpienia dla dobra Ko-
ścioła oraz skierowanym do 
WSZYSTKICH wezwaniem, 
aby rozpoznali w chorym bra-
cie święte Oblicze Chrystusa, 
który poprzez cierpienie, śmierć 
i zmartwychwstanie dokonał 
zbawienia ludzkości’’.

Ustanawiając Światowy 
Dzień Chorego, Jan Paweł II 
podkreślił, iż ma on na celu 
uwrażliwieniu katolickich insty-
tucji działających na rzecz służby 
zdrowia oraz społeczności świec-
kiej na konieczność zapewnienia 
lepszej opieki chorym, pomaga-
niu chorym w dowartościowaniu 
cierpienia na płaszczyźnie ludz-
kiej, a przede wszystkim na płasz-
czyźnie nadprzyrodzonej; włą-
czenie w duszpasterstwo służby 
zdrowia wspólnot chrześcijań-
skich, rodzin zakonnych i popie-
ranie coraz cenniejszego zaanga-
żowania wolontariatu.

Ważną rolę w uwrażliwieniu 
na potrzeby cierpiących odgry-

wają coroczne Orędzia Papie-
skie na Światowy Dzień Chore-
go. Wartości w nich zawarte mają 
charakter uniwersalny i ponad-
czasowy 

Zainteresowanych treścią ko-
lejnych orędzi, pogłębieniem 
wiedzy na temat chrześcijańskie-
go sensu ludzkiego cierpienia od-
syłam do stron:

- https://www.brewiarz.ka-
tolik .pl/czytelnia/sdch.php3 
http://brewiarz.pl/czytelnia/
download.php3#salvifici

- https://opoka.org.pl/bi-
blioteka

Doświadczenie choroby

W najnowszym orędziu Oj-
ciec Święty apeluje o braterską 
solidarność i zwraca uwagę na to, 
że człowiek chory w pierwszej 
kolejności potrzebuje bliskości. 
Pisze: „Doświadczenie choro-
by sprawia, że odczuwamy naszą 
bezradność, a jednocześnie wro-
dzoną potrzebę drugiego czło-
wieka”.

Wydawać by się mogło, że pi-
sanie obecnie o bliskości, gdy jest 
ona tak bardzo utrudniona, opa-
trzona koniecznością przestrze-
gania nakazów, zakazów związa-
nych ze ścisłym przestrzeganiem 
reżimów sanitarnych jest nie na 
czasie.  Jednak poruszony przez 
Papieża Franciszka w orędziu 
temat bliskości może okazać się 
(moim zdaniem) wizjonerski. 
Dostępność szczepionki może 
spowodować, że ponownie cho-
rzy i  starzy zostaną zepchnięci na 
drugi plan. 

Dlatego już teraz Ojciec Świę-
ty apeluje o braterską solidar-

ność, która  wyraża się konkret-
nie w służbie i może przybierać 
różne formy. Jednak każda z nich 
ukierunkowana jest na wspiera-
nie naszego bliźniego. Społeczeń-
stwo jest bardziej ludzkie, jeśli 
potrafi bardziej zatroszczyć się 
o słabych i cierpiących członków 
rodzin i społeczeństwa, a zdoła 
czynić to skutecznie będąc oży-
wione miłością braterską. 

Dążmy do tego celu i spraw-
my, aby nikt nie został pozosta-
wiony sam sobie, aby nikt nie 
czuł się wykluczony lub opusz-
czony. 

SM

11 lutego (w czwartek) po raz 
29. obchodzimy Światowy Dzień 
Chorego. Celem obchodów jest 
„objęcie modlitwą wszystkich 
cierpiących, zarówno duchowo, 
jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi 
świata na ich potrzeby oraz do-
strzeżenie tych, którzy zawodo-
wo, bądź z potrzeby serca (jak 
rodziny czy wolontariusze) to-
warzyszą chorym i cierpiącym. 
Światowy Dzień Chorego w bie-
żącym roku przyszło nam prze-
żywać  w okresie pandemii jaka 
ogarnęła cały świat. COVID 19 
sieje szczególne spustoszenie 
wśród ludzi starszych i chorych. 
Konieczność przestrzegania za-
leceń sanitarnych ale również 
i lęk przed zachorowaniem potę-
gują poczucie  samotności, któ-
ra zazwyczaj i tak dotyka wiele 
osób chorych, starszych, niepeł-
nosprawnych. Skupienie uwagi 
świata na efektach działania wi-
rusa niejako odsunęło na dalszy 
plan istnienie innych chorób, 

które też wymagają leczenia lub 
/oraz innych działań pomoco-
wych dzięki, którym znoszenie 
choroby jest łatwiejsze.

W szczególnie trudnej sytu-
acji były i są osoby chore, star-
sze żyjące w małych miejscowo-
ściach lub nie mające rodziny. 

Z takiego  rozumienia sytu-
acji  chorych na stwardnienie 
rozsiane / SM/ wynikła potrzeba 
powołania w ramach Katolickie-
go Stowarzyszenia Pokój i Dobro  
Sekcji,  a później Oddziału Po-
mocy Osobom z SM (1992/3 r).

W latach 90. wiedza o SM (sc-
lerozis multiplex) - stwardnieniu 
rozsianym była w Polsce  mało 
znana, nawet w kręgach medycz-
nych, a możliwości diagnostycz-
ne znikome. Bardzo zróżnico-
wane u poszczególnych chorych 
objawy stanowiły dodatkową 
trudność  w diagnozowaniu.

Dopiero wprowadzenie na 
szerszą skalę badań rezonansem 
magnetycznym pozwoliło na sta-
wianie wiarygodnych diagnoz. 
SM był w tym czasie chorobą 
nieuleczalną, na którą nie było 
skutecznego leku i dlatego nie-
uchronny postęp choroby wiązał 
się z coraz większą niesprawno-
ścią ruchową i innymi uciążliwy-
mi objawami. Ponieważ choroba 
ta dotyka zazwyczaj ludzi mło-
dych (ok 20-25 roku życia), któ-
rzy nie zdążyli rozwinąć kariery 
zawodowej. Po przejściu na ren-
tę ich sytuacja materialna była 
w większości trudna. Jeśli nawet 
zdążyli założyć rodzinę, to zwięk-
szone obowiązki współmałżon-
ka/i uniemożliwiały poświęca-
nie im tyle uwagi, ile by chcieli. 
Ponadto rozluźniające się więzy 

koleżeńskie powodowały ograni-
czenia  kontaktów społecznych.

Postępująca izolacja, brak 
możliwości samorozwoju, brak 
poczucia bezpieczeństwa, powo-
dowały frustrację, stres wyzwa-
lając kolejne „rzuty” chorobowe, 
a w konsekwencji pogłębianie 
niesprawności.  Jedynym czyn-
nikiem mogącym przyczynić się 
do opóźnienia postępów choro-
by, polepszenia jakości ich życia 
było zapewnienie im rehabilitacji 
ruchowej i społecznej.

To zadanie przyjął na siebie 
Oddział Pomocy Osobom z SM 
Katolickiego Stowarzyszenia Po-
kój i Dobro w Łomży, który we 
współpracy z Fundacją CITON 
przez 6 lat, a później samodziel-
nie zapewniał chorym różnorod-
ne formy rehabilitacji, wśród któ-
rych spotkania integracyjne były 
zaraz po rehabilitacji ruchowej – 
najważniejsze.

Na spotkaniach chorzy z SM 
mogli  uczestniczyć we Mszy 
Świętej, skorzystać ze spowie-
dzi, uzyskiwać informacje o naj-
nowszych sposobach leczenia, 
o prawach  należnych osobom 
niepełnosprawnym  oraz inne 
wskazówki przydatne w radzeniu 
sobie z chorobą. Mogli poznać 
inne osoby z tym samym proble-
mem, nawiązać nowe przyjaźnie, 
wymienić doświadczenia, rozła-
dować nagromadzone w rodzinie 
emocje.  

W zależności od zdobytych 
funduszy spotkania integracyj-
no-szkoleniowo-rekreacyjne od-
bywały się w formie wyjazdowej 
lub pobytowej - jedno lub kilku-
dniowych. 

Dzięki życzliwości kolejnych 
dyrektorów Caritas spotkania 
z okazji  Światowego Dnia Cho-
rego odbywały się w Centrum 
Rehabilitacji pw. św Rocha. Mia-
ły one zazwyczaj bardziej uroczy-
stą oprawę niż pozostałe. Zapra-
szane na nie były również rodziny 
chorych, darczyńcy i inni goście. 
Wspólna Eucharystia, świątecz-
ny obiad, czytanie orędzia papie-
skiego, część artystyczna to stałe 
punkty tych spotkań. 

W kolejnych latach Dyrektor 
Caritas - Ks, kan dr.Andrzej Mi-
kucki oraz  ks. Jan Wnorowski i ks 
Marian Jamiołkowski  zapewnia-
li tak potrzebną chorym posługę 
kapłańską. 

W tym świątecznym dniu 
oprócz Mszy Świętej, spowiedzi 
i komunii - regułą było udzielanie 
przez nich  sakramentu namasz-
czenia chorych nie tylko chorym 
z SM, ale również nielicznym wo-
lontariuszom, którzy włączali się 
w działalność stowarzyszenia, 
pomimo wieku i własnych pro-
blemów zdrowotnych, a może 
dzięki nim lepiej rozumieli po-
trzebę pomocy. 

HANNA CZAJKOWSKA

Światowy Dzień Chorego    
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Bomba

Niszczycielski 
atom

Film opowiada historię bomby atomowej, jedne-
go z najpotężniejszych i najbardziej destrukcyjnych 
wynalazków w historii. Pokazuje, jak ludzie poskro-
mili jej niesamowitą moc i jakie wyzwania stawia to 
przed nimi, począwszy od 1945 roku. Odrestaurowane 
materiały filmowe, z których część dopiero niedawno 
ujawniono, pokazują kulisy pracy nad wynalezieniem 
pierwszej bomby atomowej i to jak zmieniła świat, za-
początkowując nową erę. 

Rzadkie nagrania testów jądrowych z lat 50. i 60. 
ujawniają moc i zaskakująco pociągające piękno nu-
klearnych eksplozji. W filmie wystąpili liczni politycy, 
naukowcy, projektanci broni, piloci oraz zwykli ludzie, 
którzy mieli styczność z bombą atomową. Dzięki temu 
każdy może zweryfikować swój pogląd o trafności 
decyzji społeczeństw, by żyć obok wynalazku, który 
w każdej chwili może zniszczyć Ziemię.

Najsilniejszą do tej pory skonstruowaną bombą 
jądrową była Car Bomba, która miała moc 58 mega-
ton (czyli mniej więcej 4000 bomb atomowych zrzu-
conych na Hiroszimę) i która byłaby zdolna zniszczyć 
miasto o powierzchni Londynu. Ważyła 27 ton. Wy-
buchu dokonał Związek Radziecki w 1961 roku na wy-
spie Nowa Ziemia. Wybuch ten był odczuwalny nawet 
na Alasce.

W 1962 roku amerykański rząd wystrzelił z wyspy 
Johnston bombę o mocy (tylko!)1,4 megaton. Została 
zdetonowana na wysokości 400 km nad Pacyfikiem. 
To podobna wysokość do tej, na której obecnie znaj-
duje się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.

Detonacja wytworzyła ogromną kulę ognia. W jej 
wyniku powstał impuls elektromagnetyczny (IEM), 
który rozniósł się na ponad 1000 km. Na Hawajach 
zgasły światła uliczne, nie działały telefony, nawigacja 
i systemy radarowe, satelity. 

Bomba 
TVP Historia piątek 15.00 odc.1/2

Tragedia Williama Szekspira 
„Romeo i Julia”, przeniesiona we 
współczesne realia

Akcja rozgrywa się u schyłku XX 
wieku,w fikcyjnym mieście Verona Be-
ach (zdjęcia kręcono w Mexico City), 
gdzie od lat wojują ze sobą przestęp-
cze, gangsterskie klany. Rozpoczyna 
się na stacji benzynowej, gdzie docho-
dzi do strzelaniny między zwalczający-
mi się gangami, związanymi z dwoma 
najważniejszymi rodzinami w mieście: 
Kapuletów i Montekich. Na tym tle 
rozwija się wątek miłości dwojga mło-
dych ludzi – Romea (Leonardo DiCa-
prio) i Julii (Claire Danes).

Film jest wierną adaptacją naj-
słynniejszego dramatu Szekspira. Ani 
bieg wydarzeń, ani nawet dialogi nie 
odbiegają od sztuki. Młoda publicz-
ność na całym świecie przyjęła tę 
adaptację z entuzjazmem i zachwy-
tem. Widzowie o bardziej konserwa-
tywnych upodobaniach podzielili się, 
podobnie jak krytycy filmowi, którzy 
w świadomie tandetnej estetyce obra-
zu, zawrotnie szybkiej akcji dopatrzy-
li się albo spłycenia tragedii Romea 
i Julii, albo też dowodu na jej genialną 
uniwersalność. 

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

147 milionów dolarów, kosztował 15 
milionów.

W dramacie Szekspira walczono 
mieczami, reżyser Baz Luhrmann za-
stąpił je pistoletami, na których widać 
napis „sword”, po angielsku „miecz”, 
albo „dagger” czyli „sztylet”.

W scenie balu zagrało 150 staty-
stów.

Główny stylista fryzur Aldo Signo-
retti został porwany przez meksykań-
ski gang i wypuszczony po otrzymaniu 
300 dolarów okupu, który zapłacił 
Baz Luhrmann .

Film trwa dokładnie dwie godziny, 
zgodnie z prologiem:Tej ich miłości 
przebieg zbyt bolesny/I jak się ojców 
nienawiść nie zmienia/Aż ją zakoń-
czy dzieci zgon przedwczesny/Dwu-
godzinnego treścią przedstawienia. 
(tłum. Józef Paszkowski)

Romeo i Julia
Stopklatka niedziela 22.00

Whitney

Smutna 
piosenka

Historia kobiety, która na scenie miała 
głos anioła, ale poza nią przegrywała walkę 
z własnymi demonami. 

Whitney Houston w swoim najlep-
szym czasie pozornie miała wszystko, czego 
tylko zapragnęła. W latach 80. XX wieku 
jako pierwsza afroamerykańska artystka 
zawładnęła telewizją, aby niedługo później 
zakasować wszystkich i rządzić na listach 
przebojów. Sprzedała ponad 200 milionów 
albumów. Ukoronowaniem kariery był wy-
stęp u boku Kevina Costnera w filmie „Bo-
dyguard”.

W światłach sceny wszystko wygląda-
ło doskonale, ale wystarczyło, aby zgasły 
i blask mijał. Pasożytnicza rodzina, znęca-
jący się mąż, trudne dzieciństwo, problem 
z określeniem własnej orientacji seksualnej, 
tony kokainy, mnóstwo „doradców”... To 
były jej zmory.

Tak naprawdę żadna władza i pieniądze 
szczęścia nie dają. Może i truizm, ale ujęcie 
na pustą wannę, w której utonęła naćpana 
Whitney robi wrażenie i jest bardzo wy-
mowne. Tak samo to, że później córka po-
dzieliła los matki, ale to prawie zawsze się 
tak kończy. 

Dokument Kevina Macdonalda odkry-
wa nieznane dotąd fakty. Reżyserowi udało 
się szczerze porozmawiać zarówno z ro-
dzeństwem Whitney, jak i jej mężem. Ten 
ostatni, chociaż miał ogromny udział w ka-
tastrofie wokalistki, nie był zbyt wylewny, 
lecz bracia – chociaż pewne i tak starali się 
w jakimś stopniu wybielić – nawet nie ukry-
wali, że to właśnie oni wprowadzili siostrę 
w świat narkotyków i początkowo beztro-
skiej zabawy, która swój tragiczny finał miała 
11 lutego 2012 roku w jednym z pokoi hote-
lowych w Beverly Hills.

„Whitney” to uderzający portret złamanej 
przez życie gwiazdy, ale też smutna piosenka 
o dziewczynie, która poszukiwała miłości, 
a zamiast ścieżki do szczęścia znalazła długie 
ścieżki kokainy, dające krótkotrwałą radość. 

Whitney
TVP1 sobota 21.35, niedziela 23.50

Dokładna replika„Little Boy”. „Mały chłopiec” to bomba, która 
eksplodowała nad Hiroszimą 6 sierpnia 1945 r. z mocą 16 kiloton. 

Zabiła w ciągu kilku sekund 66 000 ludzi i raniła drugie tyle. 
Po dwóch latach liczba ofiar zwiększyła się do około 200 000 

(oparzenia, nowotwory, itp). Kosztowała około 2 miliardy dolarów.

Car Bomba — najsilniejszy ładunek atomowy, jaki został zdetonowany 
na Ziemi. Początkowo miał mieć siłę 100 megaton, ale obawiano się zbyt 
dużej ilości opadu promieniotwórczego i nikłych szans na przeżycie załogi 
samolotu, który bombę miałby zrzucić. Moc zredukowano do 57 megaton.

Romeo i Julia

Nieszczęśliwe uczucie

„…Ona mu z kosza daje maliny,
A on jej kwiaty do wianka …” 

(Adam Mickiewicz, Świtezianka)

Przed nami 14 lutego, dzień 
zakochanych.  To radosne święto, 
dzień w którym okazujemy sobie 
miłość, sympatię.  W tym dniu 
zakochani obdarowują się pre-
zentami: listami zawierającymi 
wyznania miłosne, kartką z ser-
cem, kwiatem, maskotką, biżu-
terią, zaproszeniem do kina. Pre-
zent nie musi być drogi, ważna 
i magiczna w tym dniu jest moc 
słów i gestów, okazanie uczuć bli-
skiej osobie. 

Chociaż kochamy na co 
dzień, ważne jest okazywanie  so-
bie uczuć – tu rola Walentynek 
jest nieoceniona. Trzeba dbać 
o związek, pielęgnować go na co 
dzień i od święta. Dla każdego 
miłość jest czymś niezwykle waż-
nym.

Tradycja walentynek wy-
wodzi się ze zwyczaju, któ-

ry narodził się  w starożytnym 
Rzymie. 14 lutego obchodzo-
ne było święto ku czci Fau-
na, bożka płodności i macie-
rzyństwa. Luty to symboliczne 
przebudzenie się natury. Aby 
wykorzystać stare, pogańskie 
zwyczaje, kościół nadał świętu 
nowy, chrześcijański sens. Poja-
wia się więc postać św. Walen-
tego, biskupa rzymskiego, żyją-
cego w II połowie wieku naszej 
ery, będącego symbolem miło-
ści ekumenicznej i międzywy-
znaniowej, który wbrew woli 
cesarza  rzymskiego potajemnie 
udzielał ślubów wojownikom 
cesarskim i ich wybrankom.  
Jako pierwszy pobłogosławił 
związek małżeński pogańskie-
go legionisty i chrześcijanki – 
wg legendy, błogosławieństwo 
przyjęte z jego rąk, gwaranto-
wało długie i szczęśliwe życie 
małżeńskie, pełne wzajemnej 
miłości i wierności.  Św. Walen-
ty zginął śmiercią męczeńską 

w czasie prześladowań religij-
nych, według podań stało się to 
14 lutego.  Św. Walenty to po-
stać historyczna, wokół niego 
narosło wiele legend.  W roku 
1496 papież Aleksander VI 
ogłasza  św. Walentego patro-
nem zakochanych. 

 Do Polski obchody walen-
tynek trafiły wraz z kultem św. 
Walentego z Bawarii i Tyrolu.  
Popularność zyskały w latach 
90- tych XX wieku. W całości 
przejęliśmy niezwykłą atmosfe-
rę tego dnia.  

W Polsce w wielu kościołach 
znajdują się relikwie św. Walente-
go.  W Chełmnie, Krakowie, Po-
znaniu, Lublinie, Rudzie Wiel-
kiej i Jasnej Górze.  Obchody 
Dni Św. Walentego  w Chełmnie 
są uroczyste, tworząc szczegól-
ną atmosferę i urok. Walentyn-
ki świętuje cały świat, chociaż 
w przybiera różne formy w in-
nych krajach.

 Święto zakochanych, to oka-
zja, aby pokazać sobie nawzajem 
i całemu światu, że miłość istnie-
je. Najważniejsze w tym święcie, 
to miłość do drugiej osoby.

Modlitwa do św. Walentego
Święty Walenty, opiekunie 

tych, którzy się kochają, Ty, któ-
ry z narażeniem życia urzeczy-
wistniłeś i głosiłeś ewangelicz-
ne przesłanie pokoju, Ty, który 
- dzięki męczeństwu przyjętemu 
z miłości -zwyciężyłeś wszyst-
kie siły obojętności, nienawiści 
i śmierci, wysłuchaj naszą modli-
twę: W obliczu rozdarć i podzia-
łów w świecie daj nam zawsze 
kochać miłością pozbawioną 

egoizmu, abyśmy byli pośród lu-
dzi wiernymi świadkami miłości 
Boga. Niech ożywiają nas miłość 
i zaufanie, które pozwolą nam 
przezwyciężać życiowe przeszko-
dy. Prosimy Cię, wstawiaj się za 
nami do Boga, który jest źródłem 
wszelkiej miłości i wszelkiego 
piękna, i który żyje i króluje na 
wieki wieków. Amen. (modlitwa 
z francuskiej miejscowości Saint-
-Valentin).

TERESA RĘBIŚ

Czy przyjmujesz 5 tabletek dziennie? 
Zjawisko wielolekowości czyli po-
lipragmazji może Ciebie dotyczyć … 
Skorzystaj z wiedzy ekspertów Pod-
laskiego NFZ – dowiedz się jak ogra-
niczyć ryzyko działań niepożądanych 
przy przyjmowaniu leków i suple-
mentów:

· Jak świadomie i bezpiecznie 
przyjmować leki?

· Jakie są najczęstsze interak-
cje leków z ziołami i suplemen-
tami?

· Dlaczego nie wolno popijać 
lekarstw sokami i mlekiem?

· Jak właściwie przechowywać 
medykamenty?

· Gdzie znaleźć informacje o prze-
pisanych przez lekarza lekach?

Tego i wielu innych rzeczy 
o polipragmazji/wielolekowo-
ści dowiesz się podczas Środy 
z Profilaktyką w Podlaskim NFZ! 
Już w środę (10 lutego), o godzi-
nę 10:00 odbędzie się spotkanie 
on-line. Rejestracji na warsztaty 
można dokonać za pomocą maila, 
na adres: profilaktyka@nfz-bialy-
stok.pl (w tytule maila należy 
wpisać „Zgłoszenie na warszta-
ty z polipragmazji”, w treści ma-
ila należy zadaj pytanie, które 
w temacie wielolekowości nurtu-
je Cię najbardziej). W zwrotnym 
mailu otrzymasz link do spotka-
nia i instrukcję logowania. 

Instrukcja logowania do plat-
formy Webex:

Sesję Webex można urucho-
mić na dowolnym komputerze 
bądź telefonie wyposażonym 
w kamerę i mikrofon. Na kom-
puterze należy otworzyć e-mail 
z zaproszeniem na wideokonfe-
rencję i kliknąć w link znajdujący 
się w tej wiadomości pod przyci-
skiem „Join meeting” bądź „Do-
łącz do spotkania”. Po otwarciu 
się strony startowej konferen-
cji można skorzystać z aplikacji, 
którą przeglądarka internetowa 
pobierze automatycznie lub al-
ternatywnie można uruchomić 
wideokonferencję bezpośred-
nio w przeglądarce internetowej 
przez naciśnięcie pola nazwa-
nego „Join from browser” lub 

„Dołącz z przeglądarki” 
(w takim przypadku proszę 
koniecznie wyrazić zgodę 
na użycie przez przeglądar-
kę kamery i mikrofonu).

Na smartfonach z sys-
temem android lub IOS 
należy skorzystać z dar-
mowej aplikacji Cisco We-
bex Meetings, którą nale-
ży pobrać za Sklepu Play 
(dla telefonów z systemem 
Android) lub iStore (dla 
telefonów Apple) – przy 
pierwszym uruchomieniu 
tej aplikacji również należy 
wyrazić zgodę na nagrywa-
nia dźwięku, wykorzysta-
nie kamery i pamięci we-
wnętrznej.

Złote myśli 

Po styczniu jasnym i białym w lecie będą upały. 

Jak styczeń rozchlapany, to lipiec zapłakany. 

Gdy luty wiatrów i mrozów nie daje,  
sprowadzi rok słoty i nieurodzaje. 

Gdy w Gromniczną pięknie wszędzie,  
to dobra wiosna będzie. 

Gdy w Gromniczną z dachów ciecze,  
zima jeszcze się przewlecze 

Uroda 
Połowę opakowania jogurty pełnotłustego wymieszaj z 2 łyżeczkami drożdży 

i łyżeczką oleju lnianego. Przygotowaną maseczkę nałóż na twarz i zmyj po 
15 minutach. Mieszanka ta znakomicie rozjaśnia cerę. 

Jeżeli w mroźne, zimowe dni marzną Ci stopy,  
nie musisz zakładać dwóch par skarpetek. Wystarczy, że wsypiesz 

do nich odrobinę zmielonej gorczycy, a chłód Ci nie dokuczy. 

JANINA SUROWIK 

Walentynki

Z lekami nie ma żartów! Zgłoś się na warsztaty 
online z polipragmazji w Podlaskim NFZ
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Film opowiada historię bomby atomowej, jedne-
go z najpotężniejszych i najbardziej destrukcyjnych 
wynalazków w historii. Pokazuje, jak ludzie poskro-
mili jej niesamowitą moc i jakie wyzwania stawia to 
przed nimi, począwszy od 1945 roku. Odrestaurowane 
materiały filmowe, z których część dopiero niedawno 
ujawniono, pokazują kulisy pracy nad wynalezieniem 
pierwszej bomby atomowej i to jak zmieniła świat, za-
początkowując nową erę. 

Rzadkie nagrania testów jądrowych z lat 50. i 60. 
ujawniają moc i zaskakująco pociągające piękno nu-
klearnych eksplozji. W filmie wystąpili liczni politycy, 
naukowcy, projektanci broni, piloci oraz zwykli ludzie, 
którzy mieli styczność z bombą atomową. Dzięki temu 
każdy może zweryfikować swój pogląd o trafności 
decyzji społeczeństw, by żyć obok wynalazku, który 
w każdej chwili może zniszczyć Ziemię.

Najsilniejszą do tej pory skonstruowaną bombą 
jądrową była Car Bomba, która miała moc 58 mega-
ton (czyli mniej więcej 4000 bomb atomowych zrzu-
conych na Hiroszimę) i która byłaby zdolna zniszczyć 
miasto o powierzchni Londynu. Ważyła 27 ton. Wy-
buchu dokonał Związek Radziecki w 1961 roku na wy-
spie Nowa Ziemia. Wybuch ten był odczuwalny nawet 
na Alasce.

W 1962 roku amerykański rząd wystrzelił z wyspy 
Johnston bombę o mocy (tylko!)1,4 megaton. Została 
zdetonowana na wysokości 400 km nad Pacyfikiem. 
To podobna wysokość do tej, na której obecnie znaj-
duje się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.

Detonacja wytworzyła ogromną kulę ognia. W jej 
wyniku powstał impuls elektromagnetyczny (IEM), 
który rozniósł się na ponad 1000 km. Na Hawajach 
zgasły światła uliczne, nie działały telefony, nawigacja 
i systemy radarowe, satelity. 

Bomba 
TVP Historia piątek 15.00 odc.1/2

Tragedia Williama Szekspira 
„Romeo i Julia”, przeniesiona we 
współczesne realia

Akcja rozgrywa się u schyłku XX 
wieku,w fikcyjnym mieście Verona Be-
ach (zdjęcia kręcono w Mexico City), 
gdzie od lat wojują ze sobą przestęp-
cze, gangsterskie klany. Rozpoczyna 
się na stacji benzynowej, gdzie docho-
dzi do strzelaniny między zwalczający-
mi się gangami, związanymi z dwoma 
najważniejszymi rodzinami w mieście: 
Kapuletów i Montekich. Na tym tle 
rozwija się wątek miłości dwojga mło-
dych ludzi – Romea (Leonardo DiCa-
prio) i Julii (Claire Danes).

Film jest wierną adaptacją naj-
słynniejszego dramatu Szekspira. Ani 
bieg wydarzeń, ani nawet dialogi nie 
odbiegają od sztuki. Młoda publicz-
ność na całym świecie przyjęła tę 
adaptację z entuzjazmem i zachwy-
tem. Widzowie o bardziej konserwa-
tywnych upodobaniach podzielili się, 
podobnie jak krytycy filmowi, którzy 
w świadomie tandetnej estetyce obra-
zu, zawrotnie szybkiej akcji dopatrzy-
li się albo spłycenia tragedii Romea 
i Julii, albo też dowodu na jej genialną 
uniwersalność. 

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

147 milionów dolarów, kosztował 15 
milionów.

W dramacie Szekspira walczono 
mieczami, reżyser Baz Luhrmann za-
stąpił je pistoletami, na których widać 
napis „sword”, po angielsku „miecz”, 
albo „dagger” czyli „sztylet”.

W scenie balu zagrało 150 staty-
stów.

Główny stylista fryzur Aldo Signo-
retti został porwany przez meksykań-
ski gang i wypuszczony po otrzymaniu 
300 dolarów okupu, który zapłacił 
Baz Luhrmann .

Film trwa dokładnie dwie godziny, 
zgodnie z prologiem:Tej ich miłości 
przebieg zbyt bolesny/I jak się ojców 
nienawiść nie zmienia/Aż ją zakoń-
czy dzieci zgon przedwczesny/Dwu-
godzinnego treścią przedstawienia. 
(tłum. Józef Paszkowski)

Romeo i Julia
Stopklatka niedziela 22.00

Whitney

Smutna 
piosenka

Historia kobiety, która na scenie miała 
głos anioła, ale poza nią przegrywała walkę 
z własnymi demonami. 

Whitney Houston w swoim najlep-
szym czasie pozornie miała wszystko, czego 
tylko zapragnęła. W latach 80. XX wieku 
jako pierwsza afroamerykańska artystka 
zawładnęła telewizją, aby niedługo później 
zakasować wszystkich i rządzić na listach 
przebojów. Sprzedała ponad 200 milionów 
albumów. Ukoronowaniem kariery był wy-
stęp u boku Kevina Costnera w filmie „Bo-
dyguard”.

W światłach sceny wszystko wygląda-
ło doskonale, ale wystarczyło, aby zgasły 
i blask mijał. Pasożytnicza rodzina, znęca-
jący się mąż, trudne dzieciństwo, problem 
z określeniem własnej orientacji seksualnej, 
tony kokainy, mnóstwo „doradców”... To 
były jej zmory.

Tak naprawdę żadna władza i pieniądze 
szczęścia nie dają. Może i truizm, ale ujęcie 
na pustą wannę, w której utonęła naćpana 
Whitney robi wrażenie i jest bardzo wy-
mowne. Tak samo to, że później córka po-
dzieliła los matki, ale to prawie zawsze się 
tak kończy. 

Dokument Kevina Macdonalda odkry-
wa nieznane dotąd fakty. Reżyserowi udało 
się szczerze porozmawiać zarówno z ro-
dzeństwem Whitney, jak i jej mężem. Ten 
ostatni, chociaż miał ogromny udział w ka-
tastrofie wokalistki, nie był zbyt wylewny, 
lecz bracia – chociaż pewne i tak starali się 
w jakimś stopniu wybielić – nawet nie ukry-
wali, że to właśnie oni wprowadzili siostrę 
w świat narkotyków i początkowo beztro-
skiej zabawy, która swój tragiczny finał miała 
11 lutego 2012 roku w jednym z pokoi hote-
lowych w Beverly Hills.

„Whitney” to uderzający portret złamanej 
przez życie gwiazdy, ale też smutna piosenka 
o dziewczynie, która poszukiwała miłości, 
a zamiast ścieżki do szczęścia znalazła długie 
ścieżki kokainy, dające krótkotrwałą radość. 

Whitney
TVP1 sobota 21.35, niedziela 23.50

Dokładna replika„Little Boy”. „Mały chłopiec” to bomba, która 
eksplodowała nad Hiroszimą 6 sierpnia 1945 r. z mocą 16 kiloton. 

Zabiła w ciągu kilku sekund 66 000 ludzi i raniła drugie tyle. 
Po dwóch latach liczba ofiar zwiększyła się do około 200 000 

(oparzenia, nowotwory, itp). Kosztowała około 2 miliardy dolarów.

Car Bomba — najsilniejszy ładunek atomowy, jaki został zdetonowany 
na Ziemi. Początkowo miał mieć siłę 100 megaton, ale obawiano się zbyt 
dużej ilości opadu promieniotwórczego i nikłych szans na przeżycie załogi 
samolotu, który bombę miałby zrzucić. Moc zredukowano do 57 megaton.

Romeo i Julia

Nieszczęśliwe uczucie
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Punisher: Strefa wojny

Szpetne 
zło

Historia popularnego komiksowego bohatera Pu-
nishera. Odziany w kamizelkę z trupią czaszką prowadzi 
typową dla siebie krucjatę ze złem i terrorem. Zgodnie 
z zasadą strzelać do wszystkiego, co się rusza i nie jest po 
naszej stronie zwalcza ogień ogniem nie zwracając uwagi 

na takie drobiazgi jak prawa przestępcy, prawo do uczci-
wego procesu, itd. 

Były oficer jednostek specjalnych Frank Castle (Ray 
Stevenson) polując na bezwzględnego gangstera Bil-
ly'ego Russoti, potwornie go oszpeca podczas wymiany 
ognia. Szukając zemsty, Russoti przybiera imię „Jigsaw” 
(„Puzzle”) i kompletuje grupę najbardziej osławionych 
kryminalistów podziemia. Agenci Federalni tymczasem 
formują specjalny oddział do walki z samozwańczym 
obrońcą. Teraz Punisher musi znaleźć sposób na wy-
mknięcie się polującym na niego stróżom prawa i poko-
nanie armii Jigsawa.

Pewnie nie wiesz...
Jest to trzeci film będący adaptacją komiksów o Pu-

nisherze. W pierwszym (1989) Franka grał Dolph Lund-

gren, w drugim filmie z 2004 roku w Punishera wcielił się 
Thomas Jane. Filmy nie są w żaden sposób powiązane.

Thomas Jane zrezygnował z głównej roli w trzecim filmie 
z Punisherem.

Ray Stevenson przeszedł wyczerpujący trening z US Ma-
rines, aby przygotować się do roli głównej.

W filmie używa się ponad 120 różnych pistoletów.
Ray Stevenson (Frank Castle/Punisher) nie mówi ani 

słowa aż do 25 minuty filmu.
Dominic West (Jigsaw) spędzał dwie godziny na charak-

teryzacji, a godzinę na jej usunięcie. 
81 – to liczba ofiar Punishera w filmie.

Punisher: Strefa wojny
Super Polsat sobota 00.00

Tequila Sunrise

Narkotykowa 
układanka

Dale (Mel Gibson) przez wiele lat żył 
z narkotyków.Chce teraz zerwać z prze-
szłością i rozpocząć nowe życie. W tym 
postanowieniu wspiera go serdeczny 
przyjaciel Nick (Kurt Russell), który jest 
policjantem.

Ostatnio Nicka zaniepokoił fakt, 
że jego przełożeni zażądali, by zamknął 
w więzieniu Dale'a i w ten sposób wypro-
wadził go z dotychczasowych zależności 
i układów. Nick obawia się, że to żądanie 
ma głębszy podtekst; policja chce dotrzeć 
nie do Dale'a, ale do jego szefa Carlosa. 

Jest jeszcze Jo Ann (Michelle Pfeif-
fer), właścicielka restauracji, w której 
od dawna bywa Dale. Te regularne wi-
zyty sprawiły, że policja ciągle sprawdza 
lokal, co zniechęca klientów. Ponadto 
Dale nie raz okazywał Jo Ann zaintere-
sowanie, być może odwzajemniłaby je, 
gdyby nie niebezpieczny świat narko-
tykowych gangów, w którym on ciągle 
przebywa.

Pewnie nie wiesz...
Przed rozpoczęciem zdjęć, wytwórnia 

Warner Brothers wycofała się z produkcji 
z powodu tego, że w scenariuszu pozytyw-
ny bohater był byłym handlarzem narkoty-
ków, a policjanci byli przedstawieni w złym 
świetle.

Wraz z filmem w kinach wyświetlany 
był zwiastun filmu Batman (1989). Fani 
kupowali bilet do kina na ten film tylko po 
to, by obejrzeć zwiastun.  

Tequila wytwarzana jest z niebieskiej 
odmiany agawy, która musi mieć przynaj-
mniej 8-12 lat. Koktajl Tequlia Sunrise to 
sok pomarańczowy,tequila plus grenadina 
(syrop z owoców granatu). Drink został 
spopularyzowany przez zespół The Eagles 
w 1973, który śpiewał piosenkę pod tytułem 
Tequila Sunrise. 

Tequila Sunrise
TVN7 piątek 23.20

Momentum

Wyklęta 
agentka

Alexis (Olga Kurylenko) i jej były 
partner to para złodziei kosztowności. 
Kobieta wycofała się już z przestępczej 
działalności, daje się jednak namówić 
na jeszcze jeden ostatni skok. Zysk ze 
skradzionych diamentów miałby ich 
ustawić do końca życia. Sprawy jednak 
mocno się komplikują. Okazuje się, 
że szlachetne kamienie były jedynie 
przynętą i teraz Alexis jest zamieszana 
w morderstwo, a na jej tropie jest już za-
wodowy zabójca ( James Purefoy). Ko-
bieta musi odkryć, kto i dlaczego chce 
ją zabić.

Całkiem sprawnie zrealizowany 
film akcji z bohaterką bardziej męską 
niż niejeden facet w tym filmie. Może 
i Olga Kurylenko Angeliną Jolie nie jest, 
ale ogląda się ją całkiem przyjemnie.

To klasyczny thriller z dynamicz-
ną akcją, zainicjowaną już na samym 
początku ciekawą, lekko futurystyczną 
sceną napadu na bank. 

Pewnie nie wiesz...
Momentum znaczy: pęd, siła przebi-

cia, impet, rozpęd, wiatr w żaglach.
Olga Kurylenko, urodzona na Ukra-

inie aktorka i modelka, przeszła od dziele-
nia ciasnego mieszkania z ciotką, wujem, 
dziadkami i kuzynem do roli dziewczyny 
Bonda u boku Daniela Craiga .

W wieku 13 lat Olga została zauwa-
żona w Moskwie przez agenta, który 
podszedł do niej na stacji metra i zapro-
ponował pracę modelki. W wieku 16 lat 
przeprowadziła się do Paryża, nauczyła 
się francuskiego w sześć miesięcy. W wieku 
18 lat pojawiła się na okładce Glamour, 
Elle, Madame Figaro, Marie Claire i Vo-
gue. Została twarzą firm kosmetycznych 
Lejaby, Bebe, Clarins i Helena Rubinstein.

Biegle włada językiem rosyjskim, an-
gielskim i francuskim. Potrafi również 
mówić po hiszpańsku i włosku.

Mieszka we Francji i posiada obywa-
telstwo francuskie.

15 marca 2020 roku Kurylenko ogło-
siła, że uzyskała pozytywny wynik testu 
na obecność COVID-19.

Momentum
TV Puls sobota 20.00
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W ramach określonego reżimu sa-
nitarnego otwarte zostaną hotele, 
stoki, kina, teatry, baseny. Nowe 
zasady będą obowiązywały na razie 
przez dwa tygodnie. Rząd wyjaśnia, 
że chcemy powoli i ostrożnie wracać 
do normalności, stale jednak przypo-
minając, że pandemia trwa. Każdego 
dnia do szpitali trafiają nowi chorzy, 
niektórzy przegrywają walkę z wiru-
sem. 

Nowe zasady. Nadal w reżimie 
sanitarnym

Rząd luzuje obostrzenia, ale 
na razie wprowadza łagodniej-
sze rozwiązania warunkowo – na 
dwa tygodnie. 

NOWE OBOSTRZENIA 
- OD 12 LUTEGO DO 26 LU-
TEGO

• Wdrożone warunkowo na 
dwa tygodnie

• Nadal obowiązuje reżim sa-
nitarny

1. Hotele – dostępne dla 
wszystkich przy zachowaniu reżi-
mu sanitarnego (50% dostęp-
nych pokoi, posiłki serwowane 

tylko do pokoi, na życzenie go-
ści. Restauracje hotelowe – za-
mknięte).

 2. Kina, teatry, opery i fil-
harmonie ponownie otwarte – 
podczas wydarzeń kulturalnych 
zajętych może być maksymalnie 
50% miejsc siedzących. Obo-
wiązują maseczki. Zakaz kon-
sumpcji.

 3. Otwarte baseny. UWAGA! 
Aquaparki nadal będą nieczynne.

 4. Stoki otwarte.
 5. Otwarte boiska zewnętrz-

ne, korty itp. – wznowiony ama-
torski sport na świeżym powie-
trzu.

 6. Siłownie dalej zamknięte.
 7. Restauracje – tak jak do tej 

pory – będą mogły wydawać po-
siłki na wynos i w dowozie.

Ruszyły zapisy na szczepienia dla 
nauczycieli

8 lutego rozpoczęła się reje-
stracja nauczycieli na szczepienia 
przeciwko COVID-19. 

Co musi zrobić nauczyciel, by 
otrzymać szczepionkę?

Nauczyciel musi zgłosić się 
do dyrektora szkoły lub placów-
ki, w której jest zatrudniony i po-
informować o chęci zaszczepie-
nia się. W momencie dostawy 
preparatów do punktu szczepień, 
nauczyciel otrzyma informacje, 
kiedy i gdzie ma przyjechać na 
szczepienie.

Ważne! Nauczyciel nie musi 
wypełnić żadnych dodatkowych 
formularzy zgłoszeniowych, 
dzwonić na infolinię czy wysyłać 
sms. Formularz wypełni za nie-
go dyrektor szkoły lub placówki 
w systemie SIO.

Nauczyciel, który jest zatrud-
niony w kilku szkołach lub pla-
cówkach, zgłasza chęć do szcze-
pienia w jednej, wybranej przez 
siebie szkole.

W dniu wyznaczonego ter-
minu nauczyciel musi pamiętać, 
aby jadąc na szczepienie wziąć 
ze sobą dowód tożsamości oraz 
długopis. W punkcie szczepień 
nauczyciel będzie poproszony 
o wypełnienie krótkiej ankiety.

Którzy nauczyciele będą ob-
jęci szczepieniami w pierwszej 
kolejności?

W pierwszej grupie będą to:
 • nauczyciele wychowania 

przedszkolnego,
 • osoby zatrudnione na sta-

nowisku pomoc  nauczyciela / 
woźna oddziałowa w przedszko-
lu,

 • osoby zatrudnione na sta-
nowisku pomoc wychowawcy,

 • nauczyciele klas I-III szkół 
podstawowych (w tym wycho-
wawcy świetlic, nauczyciele bi-
bliotekarze, specjaliści z zakresu 

pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej),

 • nauczyciele szkół i placó-
wek specjalnych,

 • nauczyciele i instruktorzy 
praktycznej nauki zawodu (rów-
nież ci  niebędący  pracownikami 
szkół),

 • pracownicy pedagogiczni 
poradni psychologiczno-pedago-
gicznych,

 • kadra kierownicza pedago-
giczna wymienionych szkół i pla-
cówek.

Jak będą wyglądały szczepienia 
nauczycieli?

Cała procedura będzie bar-
dzo prosta. Nauczyciel będzie 
zgłoszony przez dyrektora szkoły 
lub placówki oświatowej.

Dyrektor będzie wypełniał 
w Systemie Informacji Oświato-
wej prosty formularz, który zo-
stanie udostępniony w ponie-
działek, 8 lutego br. w „Strefie 
Pracownika” SIO. W formula-
rzu, który będzie zawierał wykaz 
nauczycieli, dyrektor zaznaczy 
imiona i nazwiska chętnych na-
uczycieli zatrudnionych w szkole 
lub placówce, dopisze pracowni-
ków niebędących nauczycielami, 
lub niezatrudnionych w szkole 
(chodzi o instruktorów praktycz-
nej nauki zawodu) i wypełniony 

formularz prześle drogą elektro-
niczną do Ministerstwa Eduka-
cji i Nauki. Następnie formularz 
z listą zgłoszoną do szczepienia 
zostanie przekazany do właści-
wego szpitala węzłowego. Nazwa 
szpitala i jego adres będą widocz-
ne w formularzu. Będzie to szpi-
tal znajdujący się w najbliższej 
okolicy danej szkoły i placówki. 
W momencie dostarczenia szcze-
pionki, szpital przypisany szkole 
poinformuje dyrektora szkoły lub 
placówki, kiedy jego pracownicy 
mogą przyjechać na szczepienie.

Którym preparatem będą szczepieni 
nauczyciele?

Na polskim rynku znajdują 
się 3 preparaty: firm BioNTech/
Pfizer, Moderna i AstraZeneca. 
Zgodnie z rekomendacjami dzia-
łającej przy premierze Rady Me-
dycznej, nauczycielom poniżej 
60. roku życia będzie podawana 

szczepionka AstraZeneca. Na-
uczyciele, którzy mają więcej niż 
60 lat będą mieli możliwość za-
szczepienia się preparatem firm 
BioNTech/Pfizer i Moderna.

Szczepionka firmy AstraZe-
neca jest podawana w dwóch 
wstrzyknięciach w ramię, w od-
stępie od 4 do 12 tygodni. Zgod-
nie z rekomendacjami działającej 
przy premierze Rady Medycznej, 
pomiędzy dawkami szczepionki 
powinien być odstęp 28 dni.

Charakterystyka Produktu 
Leczniczego „COVID-19 Vacci-
ne AstraZeneca” dostępna jest 
m.in. na stronie gov.pl/szczepi-
mysie. W dokumencie można 
znaleźć m.in. dane kliniczne daw-
kowania szczepionki, informacje 
o środkach ostrożności podczas 
jej stosowania czy działaniach 
niepożądanych.

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

dawania 595. numeru Tygodnika 
Narew w województwie podlaskim 
zanotowano 42 287 zachorowań. 
Jak wynika z danych Ministerstwa 
Zdrowia, liczba zgonów z powo-
du koronawirusa w województwie 
podlaskim od początku epidemii 
wynosi 1152. Oznacza to, że w re-
gionie zakażonych zostało 3,58% 
ludności. Na jedną osobę, u której 

stwierdzono zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2 przypada 28 miesz-
kańców, u których COVID-19 nie 
został rozpoznany.

Do tej pory w Łomży pierw-
szą dawkę szczepienia przeciw-
ko Covid-19 otrzymało 3 081 
osób. Drugą dawką natomiast za-
szczepiono 731 osób. W powie-
cie łomżyńskim pierwszą dawkę 
szczepienia przeciwko koronawi-
rusowi przyjęły 233 osoby, nato-
miast drugą ani jedna. Jeśli cho-
dzi o województwo podlaskie, 
jak wskazują dane Ministerstwa 
Zdrowia, do tej pory 50 906 osób 
przyjęło pierwszą dawkę szcze-
pienia przeciwko COVID-19, zaś 
drugą 12 596 osób. 

W Szpitalu Wojewódzkim im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży obecnie znajduje się 73 
pacjentów zakażonych korona-
wirusem. 8 z nich podłączonych 
jest do respiratora. 

koronawirus raport

Stan epidemii.  
Od 12 lutego nowe  

zasady bezpieczeństwa 
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Bohdan Paszkowski, wojewoda 
podlaski ogłosił wyniki konkursu 
Inicjatywa Społeczna Roku 2019. Ka-
pituła tytuły laureata i wyróżnienia 
przyznawała organizacjom poza-
rządowym w czterech kategoriach: 
budowanie wspólnoty lokalnej, po-
lityka społeczna, kultura i dziedzic-
two narodowe oraz edukacja i sport. 
W tej ostatniej wyróżnienie otrzyma-
ło Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Kolnie.

- Dziękuję wszystkim za zgło-
szenia do naszego konkursu, ale 
przede wszystkim za to, że dzia-
łacie na różnych polach aktyw-
ności społecznej i podejmujecie 
inicjatywy, które mają wymiar 
przede wszystkim lokalny, ale 
czasem również wojewódzki, 
a nawet ogólnopolski i wszystkie 
są tak samo ważne- mówił Boh-
dan Paszkowski.

Konkurs Inicjatywa Społecz-
na Roku ma na celu promowanie 
działań organizacji pozarządo-
wych z województwa podlaskie-
go, które aktywizują społeczność 
lokalną, organizują przedsięwzię-
cia z myślą o najbliższym otocze-
niu, promują zasady współżycia 
społecznego i przyczyniają się do 
rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego.

- Państwo dzielicie się swoimi 
pomysłami, dobrymi praktyka-

mi z tymi, którzy może dopiero 
zaczynają, którzy spojrzą na was 
i stwierdzą, że „rzeczywiście mo-
żemy w naszych niedużych miej-
scowościach zrobić coś nieru-
tynowego”- wskazywał Tomasz 
Madras, wicewojewoda.

Nagrodzeni
W kategorii Budowanie wspólnoty 
lokalnej:
LAUREAT:  Stowarzyszenie Moszczonka  za 
inicjatywę „Moszczonka pamięta, uczy 
i bawi”. Projekt składał się z konkursu na 
„najładniejszą ławkę we wsi”, wykonania 
tablicy upamiętniającej kobiety ze wsi, 
warsztatów kulinarnych oraz festynu 
rodzinnego. Nagrodę odebrała prezes 
Stowarzyszenia Helena Kalinowska.
WYRÓŻNIENIE:  Stowarzyszenie Pro 

Salute  za inicjatywę „Zaczarujmy patio”, 
która polegała na odnowieniu patio Kliniki 
Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku. Nagrodę 
odebrał sekretarz Stowarzyszenia dr hab. 
Mateusz Cybulski.

W kategorii Kultura i dziedzictwo 
narodowe:
LAUREAT:   Stowarzyszenie Bielska 
Inicjatywa Społeczna  za inicjatywę 
„Piknik  militarny od Unii do Unii”, której 
celem była edukacja społeczeństwa 
w 450-lecie unii polsko-litewskiej i 15-lecie 
wejścia Polski do Unii Europejskiej. Projekt 
polegał na zorganizowaniu inscenizacji 
potyczki z okresu I wojny światowej, 
strzelania z łuku i kuszy oraz prezentacji 
uzbrojenia historycznego i współczesnego. 
Nagrodę odebrał Jan Jakub Kita

WYRÓŻNIENIE:  Koło Gospodyń Wiejskich 
w Karakulach  za inicjatywę „Odtworzenie 
obrzędu swaty mieszkańcom wsi Karakule 
i okolic”, która przypominała, jak w czasach 
dziadków odbywało się kojarzenie par przy 
udziale swata. Koło stworzyło scenariusz na 
podstawie prawdziwych historii zebranych 
od starszych mieszkańców wsi. Nagrodę 
odebrała Alina Ochrymiuk.

W kategorii Edukacja i sport:
LAUREAT:    Stowarzyszenie Pro Salute   
za inicjatywę „Uniwersytet Zdrowego 
Seniora i  Uniwersytet Profilaktyki 
Psychogeriatrycznej”, która propaguje 
zdrowy styl życia i postawy prozdrowotne, 
poszerza wiedzę na ten temat wśród osób 
starszych oraz aktywizuje je społecznie.
WYRÓŻNIENIE: Gminne Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe w Kolnie  za „Turnieje 

piłki nożnej i siatkowej”. W 10 turniejach 
uczestniczyło ponad 500 osób: młodzież 
szkolna, pozaszkolna i dorośli. Nagrodę 
odebrał prezes Andrzej Ałajko.

W kategorii Polityka Społeczna:
WYRÓŻNIENIE:  Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ignatkach  za półkolonie dla dzieci 
pt.  ”Wakacje-idą wakacje”. Jak napisały 
członkowie Koła: „Chciałyśmy odciągnąć 
dzieci od środków masowego przekazu 
i pokazać, że bez nich też można ciekawie 
spędzać czas, poznać nowe osoby i bawić się 
razem”.
Kapituła konkursu Inicjatywa Społeczna 
Roku obradowała w następującym składzie: 
wicewojewoda podlaski  Tomasz Madras 
(przewodniczący), Roman Czepe, Adam 
Jakuć, Monika Korzuchowska-Dojlido, Lech 
Feszler, Maria Żeszko.
Poszczególne zgłoszenia oceniane były 
przez każdego uczestnika obrad Kapituły, 
uwzględniając następujące kryteria: 
znaczenie inicjatywy dla społeczności 
lokalnej, osiągnięta zmiana społeczna, 
rozwiązany problem lub zaspokojone 
potrzeby; znaczenie inicjatywy dla 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
oraz promowania postaw i wartości 
patriotycznych, prorodzinnych, solidarności 
społecznej i aktywności społecznej; 
innowacyjność podjętego działania.

region

Minister Infrastruktury zatwierdził 
do realizacji programy inwestycji dla 
zadań drogowych w województwach: 
podlaskim, dolnośląskim, łódzkim, 
podkarpackim, warmińsko–mazur-
skim i wielkopolskim. Łączny koszt 
tych zadań to ponad 308 mln zł. 

Inwestycje te są związane z po-
prawą bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu drogowego poprzez 
rozbudowę skrzyżowań, montaż 

sygnalizacji świetlnej, budowę 
chodników i ścieżek pieszo–ro-
werowych, budowę zatok autobu-
sowych, budowę kładek dla pie-
szych, doświetlenie przejść dla 
pieszych czy budowę obwodni-
cy. Wśród nich jest przebudowa 
skrzyżowania w Chojnach Mło-
dych na trasie Łomża - Ostrołęka.

W ramach zatwierdzonej 
przez Ministra Infrastruktury in-

westycji dotyczącej poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego na 
skrzyżowaniu DK61 z drogami 
powiatowymi nr 1912B i 1913B 
w miejscowości Chojny Młode 
powstanie sygnalizacja świetlna. 

Pozwoli to na bezpieczne włą-
czanie się do ruchu z dróg podpo-
rządkowanych oraz zapewni pie-
szym bezpieczeństwo w dotarciu 
do zlokalizowanych po obu stro-
nach drogi przystanków komuni-
kacji publicznej. Ponadto w celu 
bezpiecznego skomunikowania 
ruchu pieszego z istniejącymi 
przystankami oraz planowanymi 
przejściami dla pieszych zostanie 
wybudowany chodnik po lewej 
stronie oraz częściowo przebu-
dowany chodnik po prawej stro-
nie drogi. Projekt przewidziano 
do realizacji w 2021 roku.

Skrzyżowanie w Chojnach 
Młodych to najbardziej niebez-
pieczne miejsca na drogach w tej 
części Polski. Natomiast na fe-
ralnym skrzyżowaniu od wielu 
lat dochodzi do wypadków tym 
również śmiertelnych.

Możliwy dodatkowy transport 
na szczepienia dla seniorów

Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, wystosował pismo do pod-
miotów leczniczych zajmujących się realizacją szczepień przeciwko COVID-19 
w sprawie dodatkowego wsparcia w zakresie przewozów seniorów na szczepie-
nia. Usługę ma realizować spółka PKS NOVA.

Urząd Marszał-
kowski w Białymsto-
ku wspólnie ze spółką 
PKS NOVA postano-
wił zaoferować do-
datkową możliwość 
wsparcia przewozu 
osób na szczepienia. 
Autobusy dowiozą 
seniorów za darmo, 
z domu do miejsca, w którym są umówieni na szczepienie przeciwko 
Covid-19. I odwiozą z powrotem.

– Obecna sytuacja epidemiologiczna wymaga zaangażowania 
dostępnych środków, by wesprzeć Narodowy Program Szczepień. 
Wiemy, że pojawiły się problemy z dowozem seniorów do punktów, 
w których wykonywane są szczepienia. Dlatego Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego razem ze spółką PKS Nova oferuje moż-
liwość wsparcia przewozu osób do takich miejsc. Z transportu mogą 
skorzystać osoby uprawnione do szczepienia i zapisane w kalendarzu 
szczepień u konkretnego świadczeniodawcy, które nie mają możliwo-
ści dotarcia do punktu we własnym zakresie – mówi Artur Kosicki, 
marszałek województwa podlaskiego.

Zainteresowane podmioty mogą zgłosić się do koordynato-
ra przewozów w PKS NOVA, pod nr. tel. 667-653-703, w godz. 
8-16, co najmniej dwa dni przed terminem szczepienia. Przewóz 
jest bezpłatny.

Najbardziej niebezpieczne miejsce na drogach  
w regionie zatwierdzone do przebudowy

Laureaci konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2019. Wśród wyróżnionych Gminne 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie
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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

Sprzedam domek drewniany 30 m2 
w Balikach w poblizu Pisy, działka 
ogrodzona, zagospodarowana jest 
prąd, woda i szambo,dużo nasadzeń 
iglaków, cena 150 tys. 
Tel. 535 480 220.

Do wynajecia dwa mieszkania na 
1pietrze 50 m2 - 900 zł trzy pokoje 
i 100 m2 -1500 zł dwa pokoje cen-

trum Łomży, dodatkowo płatny 
czynsz i opłaty. Tel. 535-480-220.
Do wynajęcia lokal około 100 m2, 
trzy pokoje duży parking w pobliżu 
urzędu skarbowego przy ul. 3 Maja 9. 
Ostatnio było biuro rachunkowe. 
Tel. 737-164-200.

Wydzierżawię 1,5 ha ziemi pod upra-
wy rolne w miejcowości Zosin k.Łom-
ży na bardzo dobrych warunkach. 
Tel. 504 811 436.

Sprzedam mieszkanie w Łomży, 62 
m2 przy ul. Broniewskiego, III piętro. 
Tel. 698 955 108.

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 powierzo-
nego. Pro-
jekt GRATIS. 
Doświadczenie, szybko i solidnie. Tel. 
602 520 783.

Usługi dekarskie- Perfekt dach: po-
krycia dachowe, wymiana konstrukcji 
dachowych, kominy z klinkieru, pod-
bitki, montaż okien dachowych i wła-
zów, 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. Nowogrodz-
ka 155 d. 
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. Ser-
wis komputerowy 
i RTV, sprzedaż  
sprzętu kompute-
rowego. 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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Rozpoczyna się realizacja kolejnego 
odcinka drogi ekspresowej S19 na 
południe od Białegostoku. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
zawarła kontrakt o wartości 305,4 
mln zł na projekt i budowę pomiędzy 
miejscowościami Ploski nad Narwią 
i Haćki k. Bielska Podlaskiego. Wyko-
nawcą fragmentu S19 o długości 8,9 
km będzie konsorcjum firm Unibep, 
Budrex i Value Engineering. Udostęp-
nienie tego odcinka do ruchu przewi-
dziane jest w 2024 roku.

  - Mieszkańcy województwa 
podlaskiego, podobnie jak ci z in-
nych regionów kraju, zasługują na 
nowoczesną i bezpieczna infra-

strukturę drogową. Podpisaliśmy 
umowę na kolejne zadanie, w ra-
mach którego wybudowana będzie 
nowa droga ekspresowa na połu-
dnie od Białegostoku. Trwają też 
postępowania przetargowe na reali-
zację odcinków S19, które stanowić 
będą część międzynarodowej trasy 
Via Carpatia. Dla Polski Wschod-
niej droga ta stanie się kręgosłupem 
komunikacyjnym, przyczyniają-
cym się do likwidacji wykluczenia 
komunikacyjnego i rozwoju gospo-
darczego- mówi Rafał Weber, wice-
minister infrastruktury.

  Zadanie realizowane jest 
w systemie Projektuj i buduj. 

To oznacza, że wykonawca musi 
przygotować dokumentację pro-
jektową do wniosku o decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID). Uzy-
skanie tej decyzji przewidziane 
jest na III kw. 2022 roku, a prace 
budowlane zaplanowane na lata 
2022-2024.

 W ramach S19 Ploski - Haćki 
powstanie 8,9 km odcinek dwu-
jezdniowej drogi ekspresowej po 
dwa pasy ruchu każda. Nowa tra-
sa wybudowana zostanie równo-
legle do istniejącej drogi krajowej 
nr 19. Zrealizowane zostaną dwa 
Miejsca Obsługi Podróżnych 

(para) - Haćki Wschód i Haćki 
Zachód. Wybudowanych zosta-
nie 13 obiektów inżynierskich, 
z czego dziewięć będzie pełniło 
funkcję przejść dla zwierząt. Po-
dobną  rolę odgrywać też będzie 
prawie 215-metrowy most na 
rzeczką Orlanka i jej terenami za-
lewowymi. Rodzaj nawierzchni 
(asfaltowa lub betonowa) wybie-
rze wykonawca.

Odcinek Ploski - Haćki to ko-
lejne zadanie, które przechodzi 
do fazy realizacji. Od końca ubie-
głego roku w realizacji są już trzy 
podlaskie odcinki S19: Białystok 
Zachód - Księżyno, Księżyno - 

Białystok Południe oraz Białystok 
Południe - Ploski. W sumie to 
blisko 46 km drogi ekspresowej 
i 13,7 km nowego przebiegu dro-
gi krajowej nr 65 klasy GP (głów-
na ruchu przyspieszonego). 

W 2020 roku GDDKiA ogło-
siła dziesięć przetargów obejmu-
jących realizację odcinków drogi 
ekspresowej S19 w wojewódz-
twie podlaskim. Łącznie to po-
nad 151 km dróg, z czego 134 
km to odcinki drogi ekspresowej 
S19, a blisko 17 km to dwa od-
cinki dróg krajowych klasy GP 
- DK65 i DK66, które powstaną 
w związku z budową S19.

Pięć obwodnic w województwie pod-
laskim zostało ujętych w rządowym 
Programie budowy 100 obwodnic 
na lata 2020-2030. Na dwie z nich 
białostocki oddział GDDKiA ogłosił 
w grudniu ubiegłego roku przetarg, 
były to obwodnice Suchowoli i Szta-
bina w ciągu drogi krajowej nr 8. Po-
zostałe obejścia: Białobrzeg w ciągu 
DK8, Augustowa w ciągu DK16 oraz 
Zambrowa w ciągu DK63/66 są na róż-
nym etapie prac przygotowawczych.

Obwodnica Augustowa
To element szerszego zada-

nia obejmującego moderniza-
cję całego ciągu DK16 między 
Augustowem a granicą państwa 
w Ogrodnikach. Droga zyska 
na całej długości szerokość mi-
nimum 7 metrów oraz nośność 
11,5 tony na oś, co umożliwi 
wykorzystanie jej do ruchu cięż-
szego niż obecnie. W celu sku-
tecznego wyeliminowania ruchu 
ciężkiego z Augustowa, GDD-
KiA w Białymstoku zaplanowała 
południowo-wschodnią obwod-
nicę tej miejscowości. Analizo-
wane są różne warianty, m.in. ten 
najdłuższy, który na początku 
ubiegłego roku przedstawił bur-
mistrz Augustowa (tzw. wariant 
samorządowy).

Obecnie zakończono pra-
ce nad uproszczonym studium 
korytarzowym oraz nad analizą 
i prognozą ruchu. Teraz opraco-
wywany jest etap I Studium tech-
niczno-ekonomiczno-środowi-
skowego z elementami koncepcji 
programowej (etap I STEŚ-R), 
w tym prowadzona jest roczna 
inwentaryzacja przyrodnicza.

Ogłoszenie przetargu w sys-
temie Projektu i buduj planowa-
ne jest na III kw. 2024 r., a robo-

ty budowlane przewidziane są na 
lata 2026-2028.  

Obwodnica Białobrzeg
Trasa będzie miała długość 

ok. 5 km i ominie miejscowość 
od wschodu. Uzyskana zosta-
ła decyzja o uwarunkowaniach 
środowiskowych, a obecnie trwa 
analiza ofert w przetargu na opra-
cowanie Koncepcji programowej 
dla odcinka DK8 Sztabin - Au-
gustów wraz z obwodnicą Bia-
łobrzeg oraz dokumentacji geo-
logicznej i geotechnicznej. To 
ostatni etap prac przygotowaw-
czych. Przetarg w systemie Pro-
jektuj i buduj zaplanowano na IV 
kwartał 2022 r. Roboty budowla-
ne przewidziane są na lata 2025-
2027. 

Obwodnica Suchowoli
Zgodnie z planem przetarg 

na projekt i budowę obwodnicy 
Suchowoli został ogłoszony 23 
grudnia 2020 r. Trasa będzie mia-
ła długość ok. 15,3 km i nie tylko 
wyprowadzi tranzyt poza Sucho-
wolę od strony wschodniej, ale 
ominie również szereg sąsiednich 
miejscowości: Zagórze,  Skin-
dzierz, Chodorówkę Nową, Po-
świętne czy Krzywą. 

W ramach inwestycji powsta-
ną m.in. trzy skrzyżowania z ist-
niejącym układem drogowym, 
liczne obiekty inżynierskie, urzą-
dzenia ochrony środowiska. Po-
nadto w ramach zadania przebu-
dowane zostaną drogi lokalne. Jej 
budowa przewidziana jest na lata 
2023-2025.  

Obwodnica Sztabina
Przetargi na projekt i budo-

wę tej obwodnicy został ogło-

szony 23 grudnia 2020 r. Droga 
o długości 4,45 km ominie miej-
scowość po stronie wschodniej.  
Rozpocznie się trójwlotowym 
rondem, ok. 350 m przed rze-
ką Biebrzą. Zakończy natomiast 
włączeniem w istniejącą drogę 
krajową nr 8 na wysokości No-
wej Cegielni.

W ramach przedsięwzię-
cia wybudowana zostanie mię-
dzy innymi estakada nad do-
liną Biebrzy, powstaną trzy 
skrzyżowania, w tym dwa ron-
da, wiadukt w ciągu drogi po-
wiatowej DP1228B, przejście 
górne oraz liczne mniejsze dla 
zwierząt. 

Podpisanie umowy z wy-
konawca planowane jest na III 
kwartał bieżącego roku. Robo-
ty budowlane realizowane będą 
w latach 2023-2025.

Obwodnica Zambrowa
To początek prac nad tą in-

westycją. Odbyły się trzy prze-
targi na wyłonienie wykonawcy 
Studium korytarzowego, ale nie 
zostały rozstrzygnięte albo z po-
wodu braku chętnych albo oferty 
znacząco przekraczającej możli-
wości inwestora.

W dniu 16 grudnia 2020 
r. białostocki oddział GDD-
KiA ogłosił kolejny przetarg, 
rozszerzony o opracowanie 
Studium techniczno-ekono-
miczno-środowiskowego z ele-
mentami koncepcji programo-
wej. W ten sposób połączony 
został etap rozważań nad moż-
liwym przebiegiem obwodnicy 
Zambrowa, realizowany w ra-
mach Studium korytarzowego 
z wyborem najkorzystniejsze-
go wariantu.

Będzie on podstawą do uzy-
skania decyzji środowiskowej 
z uszczegółowieniem wariantu 
wybranego do wniosku o de-
cyzję środowiskową w sposób 
umożliwiający ogłoszenie prze-

targu na realizację obwodnicy 
Zambrowa w systemie Projek-
tuj i buduj.

Według wstępnych prognoz 
realizacja południowej obwod-
nicy Zambrowa nastąpi w latach 
2026-2028. Dzięki wybudowaniu 
obwodnicy, z centrum miasta wy-
prowadzony zostanie ruch tranzy-
towy na osi północ-południe, dla 
jadących Łomży w stronę Siedlec 
(DK63) oraz z Łomży w kierunku 
Bielska Podlaskiego (DK66).

Czwarta umowa na S19 podpisana

Program 100 obwodnic w województwie podlaskim. 
GDDKiA ogłasza pierwsze przetargi
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