
Marlena Siok: - Panie prezydencie 
chciałabym zacząć naszą rozmowę od 
dobrej informacji. Miasto Łomża otrzy-
mało ponad 3,5 mln złotych euro dofi-
nansowani z Funduszy Norweskich. 
Pieniądze te mają w głównej mierze 
popłynąć na budowę II odcinka bulwa-
rów nad rzeką Narew, właściwie być 
impulsem do rozpoczęcia inwestycji… 

Mariusz Chrzanowski: - Tak, to 
kolejny duży sukces naszego miasta. 
Można powiedzieć, że z utęsknie-
niem czekaliśmy na tę informacje. 
Cieszymy się, że jesteśmy w gronie 
tych szczęśliwców, bo konkurencja 
była bardzo duża. Spośród 213. sa-
morządów 29 otrzymało dofinan-
sowanie w kwocie 3,5 miliona euro, 
czyli około 15,5 miliona złotych. 
Pierwotnie miało być to 10 milio-

nów euro. Zdecydowano jednak, że 
przyznane zostaną mniejsze kwoty, 
jednak większej liczbie samorzą-
dów. Sama procedura aplikowania 
o te fundusze to dwa lata, więc pro-
szę sobie wyobrazić jak długi to jest 
czas, i jak wiele pracy wymagało ich 
przygotowanie. W tym czasie m.in. 
przeprowadzono badania ankieto-
we wśród mieszkańców, omówiono 
program z Radą Gospodarczą, od-
były się wywiady grupowe z lidera-
mi instytucji publicznych, liderami 
społecznymi, przeprowadzono po-
głębione badania ankietowe wśród 
łomżyńskiej młodzieży maturalnej 
oraz wśród lokalnych przedsiębior-
ców. 
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W imieniu redakcji Tygodnika Narew przepraszamy 
Panią Doktor Iwonę Borawską za błąd w nazwisku, 

który pojawił się w kondolencjach składanych 
przez władze i społeczność akademicką Uczelni Jańskiego 

w Łomży w dniu 6 lipca br.  

Z wyrazami szacunku 
Artur Filipkowski wydawca Tygodnika Narew

Pani Doktor
IWONIE BORAWSKIEJ

adiunktowi Uczelni Jańskiego w Łomży

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają

władze Uczelni
i społeczność akademicka

Realizujemy inwestycje,  
które wcześniej były w przestrzeni marzeń

O budowie II etapu bulwarów nad rzeką Narew, projekcie ,,EKOwieża - Centrum Edukacji Ekologicznej w Łomży",  
czyli pomyśle na odrestaurowanie wieży ciśnień, modernizacji Starego Rynku, a także ,,Łomżyńskich wakacjach"  

i nie tylko o tym, z prezydentem Łomży Mariuszem Chrzanowskim rozmawia Marlena Siok.

Moje dziecko ma szansę na 
przeszczep. Takie słowa usłysza-
ła policjantka dyżurna łomżyń-
skiej jednostki w słuchawce tele-
fonu. Jest tylko jeden warunek. 
Natychmiast musi znaleźć się 
w szpitalu w Warszawie. Konwój 
z Łomży ruszył niemal natych-
miast. Amina już po niespełna 
godzinie była w Centrum Zdro-
wia Dziecka w Warszawie, gdzie 
lekarze przez ponad 12 godzin, 
podczas skomplikowanej ope-
racji walczyli o jej życie. Przesz-
czep wątroby się udał. Jej życie 
jest wciąż zagrożone, ale lekarze 
jej stan uznają za dobry.  

- Brakuje mi słów, by wyrazić 
wdzięczność dla funkcjonariuszy 
oraz lekarzy z Centrum Zdrowia 
Dziecka, którzy walczyli o życie 
córki – nie kryje emocji AW, tata 
Aminy, dziękując w imieniu całej 
rodziny.

Policjanci z łomżyńskiej dro-
gówki spotkali się z mężczyzną na 
drodze do Warszawy, pod Jakacią 
Dworną. Od tego miejsca toyota 
pilotowana była przez patrol jadący 

z włączonymi sygnałami uprzywile-
jowanymi. W tym czasie policjanci 
skontaktowali się z kolegami z Ostro-
wi Mazowieckiej i opowiedzieli 
o całej sytuacji. Na ekspresowej S8 
w okolicach Ostrowi Mazowieckiej 
czekał już kolejny patrol. Mężczyzna 
jadący z nastoletnią dziewczynką do 
szpitala w Warszawie dalej pojechał 
w asyście policjantów z Ostrowi Ma-
zowieckiej i Wyszkowa. 

Teraz zarówno Aminie, jak i jej 
rodzicom potrzebna jest pomoc. 
Powrót do zdrowia jest niezwykle 
kosztowny. Jednak jak mówi AW, 
tata Aminy sztafeta pod hasłem 
,,Walczymy dla Aminy” już ruszyła. 
Ale o tym w następnym numerze 
Tygodnika Narew, w którym ukaże 
się  rozmowa z tatą Aminy. 

Amina wyścig o życie wygrała.  
Przed nią jeszcze prawdziwa walka 



Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności od niedawna 
mieści się przy ul. Wojska Polskiego. 
Nowy, przestronny lokal zastąpił po-
przedni, zlokalizowany przy ul. Dwor-
nej, który nie spełniał oczekiwań pe-
tentów i pracowników placówki.

W uroczystym otwarciu Po-
wiatowego Zespołu ds. Orzeka-
nia o Niepełnosprawności udział 
wzięły władze miasta, radni, 
pracownicy zespołu i przedsta-
wiciele instytucji z nim współ-
pracujących. Wszyscy zgodnie 
podkreślali, że na takie miejsce 
czekali od dawna.

- Zależało nam na tym, aby 
osoby z niepełnosprawnościa-
mi, które tu przychodzą prze-
bywały w godnych warunkach. 
Ważne, że udało się zrealizować 
kolejny postulat Łomżyńskiej, 

Społecznej Rady do Spraw Osób 
z Niepełnosprawnością – powie-
dział prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski podczas symbo-
licznego otwarcia nowej siedziby 
zespołu.

Przewodniczący wspomnia-
nej rady Jarosław Kaja, podkre-
ślał potrzebę tej inwestycji, po-
wołując się między innymi na 
rosnącą liczbę osób z różnymi 
schorzeniami.

- Ten ośrodek jest niezwykle 
istotny dla naszego miasta – po-
wiedziała przewodnicząca Rady 
Miejskiej Łomży Alicja Konop-
ka. – Pokazuje, że jako samorząd 
dbamy nie tylko o kulturę, czy 
sport, ale także o osoby z niepeł-
nosprawnościami – dodała.

Przewodnicząca Powiato-
wego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności Mariola 
Jabłonowska mówiła, że to waż-
ny moment dla pracowników ze-
społu i jego klientów. 

- Dużo mówi się o barierach, 
a my dziś pokazujemy jak te ba-
riery pokonywać - mówiła, dzię-
kując jednocześnie władzom 
miasta za zrozumienie i ogromne 
wsparcie.

Pierwsze prace przygotowaw-
cze do uruchomienia nowej sie-
dziby Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawno-
ści rozpoczęto w październiku 
2019 r. Remont lokalu przepro-

wadziło Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łomży. Po-
mieszczenia zostały przebudo-
wane i wyposażone na potrzeby 
placówki, wymieniono grzejniki, 
podłogi, drzwi wraz z ościeżni-
cami, zamontowano nową insta-
lację elektryczną. Inwestycja za-
kończyła się w marcu, a jej koszt 
wyniósł 623 tysiące zł.

Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawno-
ści realizuje zadania z zakresu 
administracji rządowej na tere-
nie Miasta Łomży oraz powiatów 

łomżyńskiego i zambrowskie-
go zgodnie z Rozporządzeniem 
Wojewody Podlaskiego nr 18/02 
z dnia 4 czerwca 2002 r. w spra-
wie ustalenia obszaru działania 
powiatowych zespołów do spraw 
orzekania o niepełnosprawności, 
które obejmują swoim zasięgiem 
więcej niż jeden powiat. Do za-
dań PZON należy:

- wydawanie orzeczeń o nie-
pełnosprawności

- wydawanie orzeczeń o stop-
niu niepełnosprawności

- wydawanie orzeczeń o wska-
zaniach do ulg i uprawnień

- wydawanie kart parkingo-
wych

- sporządzanie dla Wojewody 
okresowych (kwartalnych) infor-
macji o liczbie i rodzajach wyda-
nych orzeczeń

- obsługa Elektronicznego 
Krajowego Systemu Monitorin-
gu Orzekania

o Niepełnosprawności ( EK-
SMOoN)

- udzielanie podmiotom 
zainteresowanym informacji 
o zasadach i trybie orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności.
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W Szpitalu Wojewódzkim im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży odbyły się zabiegi 
z udziałem wybitnego, polskiego 
kardiologa, profesora Macieja 
Lesiaka. 

W minionym tygodniu 
w Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży gościł znany kardio-
log – prof. dr hab. n. med. Ma-
ciej Lesiak z Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu. Profesor 
Lesiak, który jest czołowym 
polskim specjalistą w zakre-
sie kardiologii interwencyjnej, 
przyjechał na zaproszenie kie-
rownika Pracowni Hemodyna-
miki dr Grzegorza Horszczaru-
ka, aby wspólnie przeprowadzić 

zabiegi angioplastyki prze-
wlekłych niedrożności tętnic 
wieńcowych (PCI CTO).

- Tętnice wieńcowe to 
naczynia krwionośne za-
opatrujące mięsień serco-
wy w tlen i składniki od-
żywcze. Mają średnicę 
zaledwie kilku milime-
trów i znajdują się bezpo-
średnio na powierzchni 
pracującego serca. Jeże-
li któraś z nich ulegnie 
powolnemu zamknięciu 
w wyniku procesu miażdży-
cowego, wówczas, chociaż na 
ogół nie dochodzi do zawału, 
dany obszar serca staje się nie-
dokrwiony. Zwłaszcza podczas 
wykonywania wysiłku, kiedy za-
potrzebowanie mięśnia serco-
wego na tlen znacznie wzrasta, 
sieć drobnych naczyń tworzą-

cych tzw. krążenie oboczne nie 
jest w stanie zapewnić odpo-
wiedniego ukrwienia. Udrożnie-
nie przewlekle niedrożnej tętni-

cy wieńcowej pozwala jednak 
na przywrócenie prawidłowej 
drogi napływu krwi do mięśnia 

sercowego i wysiłkowe nie-
dokrwienie ustępuje – wy-
jaśnia dr Grzegorz Horsz-
czaruk. 

Zabiegi PCI CTO 
są jednymi z najbardziej 
skomplikowanych pro-
cedur w kardiologii in-
terwencyjnej. Wymagają 

posiadania wysokospecjali-
stycznego sprzętu, właściwe-

go zaplecza diagnostycznego, 
a nade wszystko doświadczone-
go i odpowiednio wyszkolonego 
zespołu lekarzy, pielęgniarek oraz 
techników elektroradiologii. 

- Dzięki obecności profesora 
Lesiaka możliwe było wykona-
nie PCI CTO z zastosowaniem 
najbardziej złożonych technik 

zabiegowych oraz najnowocze-
śniejszego sprzętu. Mimo trud-
nej anatomii zmian w tętnicach 
wieńcowych, wszystkie wykona-
ne zabiegi angioplastyki zakoń-
czyły się pełnym powodzeniem. 
Pacjenci czują się dobrze i zostali 
już wypisani do domu. Mamy na-
dzieję, że Odział Kardiologiczny 
Szpitala Wojewódzkiego w Łom-
ży znajdzie stałe miejsce wśród 
najbardziej elitarnych krajowych 
ośrodków kardiologii interwen-
cyjnej, zajmujących się zabie-
gami udrożniania przewlekłych 
niedrożności tętnic wieńcowych. 
Liczymy też na ponowną wizy-
tę profesora Macieja Lesiaka je-
sienią – mówi Jolanta Gryc peł-
nomocnik dyrektora Szpitala 
Wojewódzkiego im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
ds. Jakości i Akredytacji. 

Zabiegi z udziałem wybitnego,  
polskiego kardiologa w szpitalu w Łomży 

Nowa siedziba Powiatowego Zespołu  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności otwarta 



3na drogach

Trwa realizacja drogi ekspresowej 
S61. Tylko w tym miesiącu Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
chce udostępnić kierowcom aż trzy 
kolejne części S61 o łącznej długości 
ponad 51 km: Śniadowo - Łomża Po-
łudnie, Kolno - Stawiski i Stawiski - 
Szczuczyn. 

Te dwa ostatnie odcinki – od 
węzła Kolno przez Stawiski do 
Szczuczyna, łącznie z już istnieją-
cą obwodnicą Szczuczyna, stano-
wić będą blisko 44-kilometrowy 
ciągły fragment dwujezdniowej 
drogi ekspresowej S61 na północ 
od Łomży. Z kolei na południe od 
miasta białostocki oddział GDD-
KiA udostępnił już prawie 17-ki-
lometrowy fragment Śniadowo - 
Łomża Południe. Na razie będzie 
się on zaczynał i kończył na dro-
dze wojewódzkiej nr 677, aż do 
czasu, kiedy wybudowane zosta-
ną odcinki sąsiednie.

Na początek Śniadowo - Łomża Południe
To 17 km dwujezdniowej drogi eks-

presowej z dwoma pasami ruchu na każ-
dej jezdni. Nawierzchnia z betonu cemen-
towego zapewnić ma wyższą odporność 
na koleinowanie, co jest szczególnie waż-
ne na trasie, z której w dużej mierze będą 
korzystać pojazdy ciężarowe. W ramach 
inwestycji wybudowano węzeł Śniadowo 
na połączeniu z drogą wojewódzką nr 677 
oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych 
(MOP) - Chomentowo Zachód i Cho-
mentowo Wschód. 

- Trasa Via Baltica to jeden z najważ-
niejszych szlaków tranzytowych łączących 
kraje nadbałtyckie z siecią dróg szybkiego 
ruchu w Polsce. Sukcesywnie oddajemy 
do użytku kolejne fragmenty drogi S61, 
będącej kluczowym elementem między-
narodowego korytarza transportowego. 
Inwestycja skróci czas przejazdu i pod-
niesie poziom bezpieczeństwa na drodze 
- powiedział minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk.

Udostępnienie do ruchu tego odcin-
ka możliwe jest dzięki ukończeniu prac na 
łącznicach węzła Łomża Południe, realizo-
wanego w ramach odcinka Łomża Połu-
dnie - Łomża Zachód. To umożliwi połą-
czenie z drogą wojewódzką nr 677.

- Krok po kroku realizujemy nasze plany 
na ten rok. Do ruchu udostępnimy 17-ki-
lometrowy odcinek drogi ekspresowej S61 
od węzła Śniadowo do węzła Łomża Połu-
dnie. To oznacza, że licznik dróg szybkie-
go ruchu w Polsce wskaże ponad 4300 km. 
Dróg nowoczesnych, komfortowych i bez-
piecznych - tłumaczył Tomasz Żuchowski, 
szef GDDKiA.

Następnie Stawiski - Szczuczyn
Kolejny odcinek, z którego skorzy-

stają kierowcy, połączy istniejące ob-
wodnice Stawisk i Szczuczyna. To 18 

km dwujezdniowej trasy, również z na-
wierzchnią betonową, przy czym na bli-
sko 1,6 km obwodnicy Stawisk dobudo-
wano drugą jezdnię. Nowa trasa biegnie 
wzdłuż obecnej DK61. Wybudowano 
na niej węzeł Grabowo, na połączeniu 
z DP1828B oraz dwa Miejsca Obsługi 
Podróżnych (MOP) - Zabiele Wschód 
i Zabiele Zachód.

Po przełomie
Po lipcowych otwarciach na terenie 

województwa podlaskiego i części mazo-
wieckiego, w budowie pozostanie jeszcze 
ponad 31 kilometrów S61. To odcinki: 
Łomża Południe - Łomża Zachód (możli-

we zakończenie jesienią br.) oraz fragment 
Suwałki - Budzisko (otwarcie na przeło-
mie III i IV kwartału 2022 r.).

Prace trwają też na odcinkach S61 na 
terenie województwa warmińsko mazur-
skiego. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad tamte części 
S61mają być sukcesywnie oddawane do 
użytku w 2022 i 2023 roku.

W II połowie 2021 r. po uzyskaniu de-
cyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej (ZRID) od Wojewody Mazo-
wieckiego, będą mogły rozpocząć się prace 
budowlane na pierwszym odcinku S61 - 
Podborze - Śniadowo, czyli połączeniu S61 
z S8.

Klucz do szlaku Via Baltica
Na odcinku Łomża Zachód - 

węzeł Kolno (obwodnica Łom-
ży) o długości 12,9 km, w maju 
tego roku białostocki oddział 
GDDKiA odstąpił od umowy 
z winy wykonawcy. 

- Po uzyskaniu decyzji 
ZRID nie zamierzał przejść on 
do fazy budowy, oficjalnie po-
wołując się m.in. na pandemię 
COVID-19 i niemożność przy-
jazdu kilkudziesięciu pracow-
ników z Włoch. Zdając sobie 
sprawę z faktu, że brak obwod-
nicy Łomży de facto przerywa 
ciągłość całej S61, już w lipcu 
zamierzamy ogłosić ponowny 
przetarg, który wyłoni nowego 
wykonawcę tego odcinka. Pla-
nujemy podpisać z nim umowę, 
w formule Projektuj i buduj, na 
początku 2022 roku – informu-

je Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad oddział w Białymstoku. 

Zadaniem wykonawcy będzie - ze 
względu na strategiczne znaczenie tego 
fragmentu dla funkcjonowania całego 
szlaku Via Baltica - osiągnięcie przejezd-
ności tej części S61 z końcem 2023 r. 
GDDKiA nie wyklucza nawet takiej sytu-
acji, że wykonawca zbuduje i odda do ru-
chu jedną jezdnię przed końcem 2023 r., 
a całość, z drugą jezdnią, odda do użytku 
w roku następnym, czyli w 2024.

Warto zauważyć, że właśnie w 2023 r. 
cała pozostała część korytarza transporto-
wego Via Baltica ma być już gotowa.

S61 Via Baltica. Odcinek Łomża–Śniadowo 
już otwarty, a dwa następne jeszcze w lipcu

Jest dla mnie ogromną osobistą satysfakcją, gdy widzę 
jak kolejne odcinki trasy Via Baltica zostają oddawane 
do użytku. W 2006 roku złożyłem interpelację poselską 
o zmianie jej przebiegu. Trasa pierwotnie miała 

prowadzić z przejścia granicznego z Litwą do Suwałk, Augustowa 
i dalej w kierunku Białegostoku i Warszawy. W mojej interpelacji 
wskazałem aby z Augustowa – Grajewa Via Balticę skierować na 
Warszawę ale przez Łomżę. Przez wiele lat podejmowane były 
liczne działania w tym zakresie. Zbieranie podpisów, niekończące się 
interpelacje czy szukanie sojuszników w tej sprawie. Przełom nastąpił 
w 2016 roku wraz z przyjazdem do Łomży premier Beaty Szydło. 
- Ten zegar już ruszył – powiedzieli wówczas w Łomży premier 
Beata Szydło oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk 
oraz jego zastępca Jerzy Szmit. Mieli na myśli budowę ekspresowej 
trasy S61, czyli Via Baltica. Wówczas podpisany został dokument 
o nazwie „skierowanie do realizacji” tej inwestycji drogowej. - Myślę, 
że wszyscy odczuwamy w tej chwili satysfakcję, na czele z posłem 
Lechem „Via” Kołakowskim, jak go nazywamy w ministerstwie, 
niezłomnym bojownikiem o trasę Via Baltica - powiedział tamtego 
dnia minister Andrzej Adamczyk. Te słowa bardzo mocno zapadły 
mi w pamięć. Są dla mnie wyrazem uznania i docenienia walki o tę 
inwestycję. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy 
wspierali moje działania, by trasa Via Baltica przebiegała przez 
Łomżę. Zaufali mi i wspólnie wygraliśmy tę batalię! Po wielu latach 
oczekiwań spełniło się nasze marzenie. Zyskaliśmy drogę rozwoju. 
Wyrażam nadzieję, że przy tej drodze, zwłaszcza przy węzłach 
bezkolizyjnych będą budowane strefy gospodarcze. To będą tysiące 
miejsc pracy. To będzie szansa dla mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej. 

”

Lech Antoni Kołakowski: 
czekałem na tę chwilę 15 lat
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Zbierano także pomysły dla Łom-
ży wśród mieszkańców, przeprowadzo-
no analizę SWOT-SRGG uwzględnia-
jącą zasoby i produkty miasta, profil 
miasta i sytuację podobnych miast oraz 
kluczowe czynniki rozwoju wynikające 
ze specyfiki miasta, a także badano za-
dowolenie klientów Urzędu Miejskie-
go. Przyznanie tych środków świadczy 
o tym, że nasze wnioski są bardzo do-
brze oceniane przez niezależne komi-
sje. Dzięki nim zrealizujemy inwesty-
cję, którą ze środków własnych trudno 
byłoby przeprowadzić, bo mówimy 
tutaj o inwestycji o wartości ponad 40 
milionów złotych. Szansę w pozyska-
niu pozostałej części upatrujemy cho-
ciażby w ramach Polskiego Ładu. Taki 
wniosek, w którym budowa nadnar-
wiańskich bulwarów określana jest jako 
zadanie priorytetowe, został już złożo-
ny. Ponadto w ramach Polskiego Ładu 
aplikujemy o środki na przebudowę 
Przedszkola Publicznego nr 15, a także 
wymianę dachu na hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 9. Zaznaczając 
przy tym, że zadaniem priorytetowym 
są bulwary nad rzeką Narew. Polski Ład 
umożliwia złożenie jednego wniosku 
na środki bez żadnych ograniczeń, na-
tomiast pozostałe mają konkretne ramy 
finansowe. Ja liczę na to, że nam się uda. 
Jeśli chodzi o  budowę bulwarów, musi-
my dokonać podziału zadania na etapy. 
Fundusze Norweskie precyzują nam 
warunki, które musimy uwzględnić. 
Dlatego też Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej skontaktuje nas 
z doradcą, z którym wspólnie dokona-
my analiz i wybierzemy konkretne za-
dania do zrealizowania. Ja liczę na  to, 
że uda nam  się pozyskać dodatkowe 
środki, bo jak  widzimy  na  przestrze-
ni ostatnich lat, miasto Łomża te środ-
ki pozyskuje, z czego bardzo się cieszę. 
To  świadczy o  tym, że wykonujemy 
dużo pracy i czujemy ze strony rzą-
dowej ogromną przychylność, któ-
ra właśnie  takim  miastom  jak  Łom-
ża po utracie statusu  województwa 
daje szansę na rozwój. 
M.S: - I o to właśnie chciałabym zapy-
tać… Projekt pn. ,,EKOwieża – Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Łomży” został 
zgłoszony do listy projektów strategicz-
nych nowej perspektywy unijnej w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego. Czy 
oznacza to, że za kilka lat mieszkańcy 
Łomży będą mogli cieszyć się odrestau-
rowaną wieżą ciśnień?  

M.Ch: - Szansa jest bardzo 
duża, bo są to duże środki w   ra-
mach kontraktu z Komisją Europej-
ską. Te  środki  będą  wydatkowane 
w kolejnych latach, stąd między in-
nymi pomysł realizacji kolejnej du-
żej  inwestycji w Łomży.  Jestem już 
po rozmowach z marszałkiem woje-
wództwa podlaskiego Arturem Ko-
sickim, który w swojej wizji zakłada 
podział tych środków na subregio-
ny, by miały one możliwość rozwo-
ju. Stąd nasz pomysł, żeby złożyć 
wniosek na dużą inwestycję:  od-

restaurowanie Wieży Ciśnień. Po-
mysł  zrodził  się  stąd, że musimy 
wpisywać się w  strategie i pewne 
wytyczne, które są przedstawiane 
przez Komisję Europejską. Mowa tu 
o ochronie środowiska, ekologii czy 
edukacji. Stąd między innymi po-
wstał pomysł, żeby połączyć te ele-
menty, ale także zrealizować ma-
rzenie mieszkańców, by wizytówka 
Łomży, jaką bez wątpienia jest wie-
ża ciśnień, odzyskała dawny blask. 
Tych koncepcji i pomysłów jest 
kilka, i będziemy na ten temat roz-
mawiać jaką formę nadać jej osta-
tecznie. Nasz pomysł jest taki żeby 
w ramach  projektu  ,,EKOwieża 
– Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Łomży” powstało muzeum przy-
rodnicze  we  współpracy  chociażby 
z  Łomżyńskim Parkiem Krajobra-
zowym Doliny Narwi. Widzimy to 
miejsce, jako przestrzeń dla dzie-
ci i młodzieży do poznawania wa-
lorów cennych przyrodniczo te-
renów doliny Narwi, z niezwykle 
atrakcyjną formą przekazu i wy-
korzystaniem nowoczesnych roz-
wiązań technologicznych.  To mu-
zeum umiejscowione byłoby pod 
wieżą ciśnień. Dzisiaj  jest to po-
mysł i pewne hasła, ale ja wyobra-
żam sobie  to w  taki sposób, że 
dzieci i młodzież, które przyjdą do 
tego muzeum, będą mogły znaleźć 
się w takiej przestrzeni gdzie  inte-
raktywne rozwiązania przeniosą je 
na przykład na bagna, wśród łosi. 
Myślę, że takie miejsce przycią-
gnie nie tylko mieszkańców Łom-
ży, ale także wiele osób, które przez 
Łomżę  przejeżdżają i chcą spędzić 
tu trochę czasu. Elementem tego 
projektu byłby także punkt wido-
kowy, będący takim zwieńczeniem 
wycieczki po muzeum przyrody. 
Do tego dochodzą również walo-
ry edukacyjne, gdyż w ramach tego 
projektu chcemy również wpisać 
rozwój szkolnictwa wyższego po-
przez współpracę z różnorodnymi 
organizacjami. Jest pomysł, o które-
go przedstawienie prosił marszałek 
województwa podlaskiego. Chce-
my teraz  o ten projekt zawalczyć 
i przekonać osoby, które będą de-
cydowały o przyznawaniu środków, 
że  warto w niego w zainwestować. 
Myślę, że mamy duże szanse, po-
nieważ  nasz projekt jest projektem 
ekologicznym, który skupia się na 
walorach  przyrodniczych  Doliny 
Narwi. To o czym przecież mó-
wią przedstawiciele  Unii  Europej-
skiej i na co też w nowej perspekty-
wie  finansowej będą  przyznawane 
środki europejskie. Projekt wpisa-
ny jest w perspektywę na lata 2021-
2027, ale zobaczymy czy nie doj-
dzie do żadnych przesunięć, więc 
gdyby udało nam się pozyskać środ-
ku może jeszcze w tej kadencji uda-
łoby nam się rozpocząć już pewne 
działania. Sama realizacja projekt 
przewidziana jest na  kilka lat. 

M.S: - Panie prezydencie, chciałabym za-
pytać także o kolejną inwestycję… Wie-
lu mieszkańców Łomży zastanawia się 
dlaczego prace w sercu starego miasta 
nagle zostały przerwane. Okazuje się, 
że chodzi o projektu przebudowy i rewi-
talizacji Starego Rynku, który zdaniem 
prof. Małgorzaty Dajnowicz, podlaskiej 
wojewódzkiej konserwator zabytków, 
zakłada zbyt mało zieleni. Pod koniec 
czerwca odbyło się spotkanie w Woje-
wódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków 
w Białymstoku. Czy udało się wypra-
cować porozumienie? Czy stary Rynek 
zyska więcej zieleni, a prace wreszcie 
zostaną wznowione? 

M.Ch: - Już oficjalnie możemy 
powiedzieć mieszkańcom Łomży, 
gdyż taka informacja ukazała się 
na stronie Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków w Białym-
stoku, że udało się wypracować 
kompromis. Mnie również niepo-
koił fakt, że prace, które powinny 
być wykonywane  na Starym Ryn-
ku w ostatnim czasie były prze-
rwane. Tu pojawiła się kwestia wy-
kopalisk i reliktów, które udało się 
odkryć. Sami Państwo wiecie, że 
mają one ogromną wartość histo-
ryczną, stąd m.in. inicjatywa grupy 
mieszkańców, żeby jeszcze więcej 
ich odsłonić. To spowodowało, że 
my, jako miasto, musieliśmy wystą-
pić z wnioskiem zamiennym. Wów-
czas pojawiły się nowe koncepcje, 
które nie były ujęte w projekcie, na 
który dostaliśmy pozwolenie, więc 
ja nie skupiałbym się wyłącznie na 
kwestiach związanych z zielenią, bo 
było ich znacznie więcej. I zgadza 
się, tu był spór  podlaskiego woje-
wódzkiego konserwatora zabyt-
ków i architekta, który w imieniu 
miasta Łomża ten projekt opraco-
wuje. Należy zwrócić uwagę, że na 
realizację tego projektu miasto po-
zyskało środki zewnętrzne. Rewi-
talizacja Starego Rynku miała do-
prowadzić, że spełniałby on funkcję 
kulturalno -rozrywkową. Z resztą, 
gdy przeprowadzaliśmy konsulta-
cje, mieszkańcy Łomży wyrazili 
swoje zdanie na ten temat. Podzie-
lali tę wizję. Rzeczywiście chcieli 
zieleni, ale także miejsca do organi-
zacji imprez. Dlatego taką koncep-
cję przedstawiliśmy. Oczywiście 
były także głosy, które sugerowały, 
że przydałoby się tej zieleni więcej. 
Wzięliśmy to pod uwagę i wsłucha-
liśmy się w te sygnały. Jednak cały 
czas musieliśmy myśleć o tym, by 
zmiany te wpisywały się w założe-
nia projektu. W innym razie mogli-
byśmy stracić dofinansowanie. Wi-
dząc, że ten spór faktycznie zaistniał 
i prace na Starym Rynku nie postę-
pują osobiście udałem się do Bia-
łegostoku, by porozmawiać z panią 
konserwator: gdzie tkwi problem? 
Co powoduje, że prace dzieją się 
tylko w obrębie Hali Kultury, a na 
płycie Starego Rynku są wstrzyma-
ne, a zamiast pozwolenia jest tylko 

korespondencja przesyłana między 
urzędnikami, architektem, a podla-
skim wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. Po bardzo dobrej i życzli-
wej rozmowie z profesor Małgorza-
tą Dajnowicz, dzięki jej przychylno-
ści, udało się znaleźć kompromis. 
Architekt, który ten projekt re-
alizuje przyjął  sugestie odnośnie 
chociażby liczby drzew. Wraz z pa-
nią konserwator uzgodniliśmy, że 
zasadzonych zostanie 15 dużych 
drzew – klonów. Zmienimy także 
układ latarni. Architekt zrezygno-
wał chociażby z monumentu pod 
pomnik z uwagi na wykopaliska ar-
cheologiczne. Ich wyeksponowanie 
i wszelkie kwestie z tym związane 
pozostawiliśmy w gestii konserwa-
tora zabytków. Takie spotkanie było 
potrzebne. Wyszedłem z niego bar-
dzo zadowolony. Wszystko jest na 
dobrej drodze. Myślę, że za mo-
ment ta inwestycja będzie ponow-
nie realizowana, i  mam nadzieję, 
że już pod koniec roku uda nam się 
oddać mieszkańcom piękny, "nowy 
Stary Rynek", z miejscem do rekre-
acji, wspólnego spędzania czasu, 
fontanną jak za dawnych lat, a w no-
wym  sezonie  wakacyjnym  będzie 
odbywał się tu szereg  różnorod-
nych imprez. Liczę na to, że ten 
kompromis, który udało nam się 
wypracować spowoduje, że każdy 
na Starym Rynku w Łomży będzie 
czuł się dobrze. My jako samorząd 
zrobiliśmy co możliwe. Stworzyli-
śmy Halę Targową, w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych wyre-
montowaliśmy ulice wokół Starego 
Rynku, ale to mieszkańcy muszą 
poprzez swą aktywność tchnąć 
w niego życie i sprawić by było to 
miejsce pełne energii, do którego 
po prostu będzie chciało się przyjść. 
M.S: - Panie prezydencie, chciałabym 
także dokonać pewnego podsumowa-
nia. Rada Miasta Łomży zatwierdziła 
sprawozdanie finansowe za 2020 rok, 
tym samym udzielając absolutorium. 
Rok 2020 był wyjątkowo niełatwym 
czasem. Jak zatem w tej pandemicznej 
rzeczywistości przebiegała realizacja 
budżetu miasta? 

M.Ch: -  Regionalna Izba Obra-
chunkowa czyli organ nadzoru nad 
samorządem terytorialnym stwier-
dził, że budżet został przeze mnie, 
jak i moich współpracowników 
wykonany prawidłowo. W  związ-
ku  z  tym  ta - można powiedzieć 
- wyrocznia dla samorządowców 
była obiektywna. Niezwykle waż-
ny jest także głos mieszkańców, 
którzy pojawili się podczas sesji 
absolutoryjnej. Wskazywali oni na 
pewne aspekty działalności mia-
sta, czy to w ramach współpracy 
z seniorami, przedsiębiorcami czy 
środowiskiem sportowym i wy-
rażali stanowisko, że mimo trud-
nej sytuacji epidemiologicznej 
wciąż widoczna była aktywność. 
Inwestycje cały  czas  były  reali-

zowane.  Jeśli natomiast patrzy-
my na finanse miasta, przycho-
dy z podatków utrzymały się na 
zadowalającym poziomie. Warte 
podkreślenia jest to, że łomżyńscy 
przedsiębiorcy  w  tym  okresie  po-
dejmowali  wiele  inwestycji. Nie-
którzy, wbrew tej trudnej sytu-
acji, rozszerzali swoje działalności 
i rozwijali się. Widzimy jak Łom-
ża się buduje, ile powstaje nowych 
bloków, a to też są podatki od nie-
ruchomości dla miasta. Dlatego 
bez zwiększania  podatków  uzy-
skaliśmy większe wpływy mimo, 
że musieliśmy część środków prze-
znaczyć  na  pomoc  dla  przedsię-
biorców,  którzy  nie  do  końca  po-
radzili sobie z kryzysem.
M.S: - Panie prezydencie, to już tak ty-
tułem zakończenia…. Wakacje w pełni. 
Piękne, słoneczne, W tym roku także 
miasto przygotowało projekt ,,Łomżyń-
skich wakacji’’. Jakie atrakcje czekają 
w lipcu i sierpniu mieszkańców?

M.Ch: - W tym roku projekt   
łomżyńskich wakacji naprawdę jest 
bardzo obszerny i  już w  mieście 
pojawiły  się plakaty,  a na stronie 
internetowej miasta www.lomza.
pl jest szczegółowa informacja  do-
tycząca terminów wydarzeń. Już 
dzieje się wiele, a to dopiero po-
czątek. Ja  chciałbym zwrócić uwa-
gę na kilka pozycji, które proponu-
jemy naszym mieszkańcom, gdyż 
nie sposób wymienić wszystkich. 
W tamtym roku, z uwagi na pan-
demię doskonale sprawdziło się 
kino samochodowe. W związku 
z tym, idąc za ciosem, postanowili-
śmy przygotować naprawdę bogatą 
ofertę letnich seansów filmowych. 
Mamy kino na leżakach w  Parku 
Jana Pawła II, które już funkcjonu-
je i cieszy się dużą popularnością. 
Na nadnarwiańskich bulwarach 
mamy  znakomite potańcówki.  Se-
niorzy  co  weekend  grają  dla  na-
szych mieszkańców i zapraszają ich 
do wspólnej zabawy. W tym roku 
postanowiliśmy także przekazać 
inicjatywę mieszkańcom. Ogłosi-
liśmy konkurs, w ramach którego 
można było zgłaszać własne pro-
jekty organizacji imprez w Parku 
Jana Pawła II. I tu również przewi-
dzianych jest kilka ciekawych wyda-
rzeń. Warto prześledzić kalendarz, 
by wybrać coś dla siebie. I wreszcie 
impreza, którą mieszkańcy Łomży 
bardzo lubią czyli Gościniec Łom-
żyński. W tym roku będzie to dwu-
dniowe wydarzenie, które odbędzie 
się pod pod koniec sierpnia. Gwiaz-
dą wieczoru mają  być  Margaret, 
Adam  Kalinowski, a także France-
sco  Napoli. Mamy nadzieję, że sy-
tuacja epidemiologiczna pozwoli 
na zorganizowanie tej imprezy I już 
w sierpniu zobaczymy się w łom-
żyńskich amfiteatrze. Gorąco Pań-
stwa zachęcam do udziału w waka-
cyjnych wydarzeniach. Z pewnością 
każdy znajdzie coś dla siebie.

Realizujemy inwestycje, które wcześniej były w przestrzeni marzeń
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Aktywność fizyczna jest ważnym ele-
mentem sprzyjającym naszemu zdro-
wiu. Nie tylko poprawia wydolność 
układu odpornościowego, ale także 
pozytywnie wpływa na samopoczu-
cie. Osoby regularnie ćwiczące znacz-
nie lepiej radzą sobie ze stresem, jak 
również zauważają poprawę jakości 
snu czy zmniejszenie poczucia niepo-
koju. Doskonale wie o tym Fundacja 
“Ja i Ty”, która na co dzień stara się 
aktywizować osoby z niepełnospraw-
nością. Jej kolejnym pomysłem na 
poprawę aktywności fizycznej jest 
projekt ,,Czas na sport” realizowany 
ze środków powiatu łomżyńskiego. 

- W ramach projektu ,,Czas 
na sport” mamy możliwość prze-
prowadzania zajęć ogólnoroz-
wojowych takich jak: pilates 
czy zumba dla osób z niepełno-
sprawnością. Służą one przede 
wszystkim integracji – tłumaczy 
Piotr Boratyński, kierownik biu-
ra Fundacji ,,Ja i Ty” dodając, że 
dla osób z niepełnosprawnością 
możliwość wyjścia z domu, prze-
łamania barier jest niezwykle waż-
na. - Mamy okres wakacyjny, więc 
osoby zdrowe gdzieś wyjeżdżają, 
natomiast osoby z niepełnospraw-
nością zazwyczaj siedzą w domu. 

Dlatego każda aktywność to dla 
nich szansa na wyjście z mieszka-
nia i spędzenie czasu w gronie wy-
jątkowych osób – wyjaśnia.

Jak zauważa Anna Katarzyna 
Kośnik, trenerka prowadząca za-
jęcia, ćwiczenia, które odbywają 
się w Hali Kultury oraz w Domu 
Studenta Rubikon Państwo-
wej Wyższej Szkoły Informaty-
ki i Przedsiębiorczości w Łomży 
mają za zadanie wzmocnić mię-
śnie kręgosłupa, mięśnie brzucha 
czy poprawić sylwetkę. 

- Zajęcia poza aspektami 
zdrowotnymi są także formą re-

laksu. Pozwalają się odprężyć 
i wyciszyć. Osoby, które regu-
larnie ćwiczą odczuwają rozluź-
nienie mięśni i napięcie w ciele 
zaczyna się zmniejszać – przeko-
nuje Anna Katarzyna Kośnik. 

Zalety uczestnictwa w pro-
jekcie zauważa pani Kasia, mama 
Bernarda, chłopca z zespołem 
Downa. 

- Dla Bernarda jest to w pew-
nym sensie rehabilitacja. Syn 
miał spore problemy z równo-
wagą. Gdy zaczął uczęszczać na 
zajęcia, nabrał rytmu i znacznie 
poprawiły się jego cechy moto-

ryczne. Zauważam też, że nabrał 
pewności siebie – opowiada Pani 
Kasia.

Natomiast dla Roberta Gra-
bowskiego spotkania przy muzy-
ce i ćwiczeniach to możliwość re-
alizowania pasji. 

- Cieszę się, że mogę przycho-
dzić na te zajęcia, spotkać się z in-
nymi, potańczyć, porozmawiać. 
Lubię muzykę i taniec. To moje 
hobby. Nie lubię siedzieć przed 
telewizorem czy komputerem, 
zamknięty w domu. Chcę być 
częścią społeczeństwa – mówi 
pełen radości Robert.

Projekt trwa do końca roku. 
Obecnie grupa, która uczestni-
czy w zajęciach liczy kilkanaście 
osób, ale cały czas trwa nabór.

- Cały czas można zgłaszać się 
do Fundacji ,,Ja i Ty”. Z chęcią 
przyjmujemy nowe osoby. Pod-
czas zajęć dając poczucie bezpie-
czeństwa staramy się pokonywać 
bariery, z którymi borykają się 
osoby z niepełnosprawnością – 
wyjaśnia Ela Komorowska, tre-
nerka prowadząca zajęcia.

W zajęciach mogą brać udział 
zarówno osoby z niepełnospraw-
nością, jak również ich opieku-
nowie z powiatu łomżyńskiego. 
Zgłoszenia przyjmowane są pod 
numerem telefonu: 797 003 990. 
W razie  problemów z dotarciem 
na zajęcia, fundacja oferuje po-
moc w transporcie.

Wesprzyj Fundację ,,Ja i Ty” 

Fundacja ,,Ja i Ty” każdego 
dnia pomaga swoim podopiecz-
nym na rozmaite sposoby i każde-
go dnia stara się wymyślać kolej-
ne. To dzięki temu może działać, 
rozwijać się i rozszerzać krąg po-
mocy. Aby robić to skutecznie, 
potrzebuje jednak wsparcia.  

Po śmierci fundatorki po-
trzebne są pieniądze na utrzyma-
nie działania fundacji ,,JA I TY''. 
Założycielka oraz fundatorka Ka-
tarzyna Kuklińska mimo swojej 
niepełnosprawności oraz prze-
szkód jakie los niesprawiedliwie 
rzucał jej pod nogi, obrała w ży-
ciu cel i drogę, którą skrupulatnie 
realizowała. Motorem jej działań 
była chęć niesienia pomocy in-
nym, głównie ludziom takim jak 
ona z niepełnosprawnościami fi-
zycznymi, ale również osobom 
niepełnosprawnym umysłowo. 
Zupełnie bezinteresownie, z po-
trzeby dobrego serca, pomimo iż 
wielu skreśliłoby ją już na samym 
starcie, z roku na rok rozwijała 
swą siłę i pomagała coraz więk-
szej liczbie osób. Była dobrze zna-
na oraz szanowana w łomżyńskiej 
społeczności za sprawą ogromu 
dobra, zaangażowania oraz po-
święcenia, które wkładała w walkę 
o los osób z niepełnosprawnością. 

Kasia poświęcała cały swój 
czas oraz siłę na to aby uczyć lu-

dzi z niepełnosprawnością jak 
i gdzie znaleźć szczęście. Wła-
snym przykładem pokazywała, 
że ich świat również nie ma ba-
rier. Walczyła o szacunek dla tych 
osób, otwierała przed nimi rynek 
pracy oraz dawała im możliwość 
rozwoju w klubie ,,Carpe Diem'', 
zespole ,,Gwiazdeczki" i ,,salo-
nie VR'', które stworzyła głownie 
z myślą o nich. 

Wydawało by się, że to co 
robi jest już wystarczające, ale 
Kasia każdego z ludzi zdrowych, 
w pełni sprawnych również uczy-
ła wielu wspaniałych rzeczy - wy-
trwałości, miłości, zrozumienia 
oraz pokory. Każde środki, które 
dostawała ze względu na swoją 
niepełnosprawność, przeznacza-

ła na działanie fundacji nie my-
śląc przy tym, iż mogłaby postą-
pić inaczej np. wykorzystując je 
na własny użytek. Dla osób zna-
jących Kasię bez wątpienia była 
autorytetem budzącym ogromny 
podziw. Dla przyjaciół i rodziny 
była kimś ponadludzkim. 

Mnóstwo wspaniałych osób 
pragnie dalej realizować jej misję, 
niestety oprócz chęci potrzeb-
ne są również pieniądze. Kasia 
całą sobą zasłużyła na kontynu-
owanie jej spuścizny. Dlatego na 
platformie www.zrzutka.pl/nzu-
5zu została założona zbiórka na 
rzecz fundacji. Każda dobrowol-
na wpłata to szansa na odmianę 
rzeczywistości osób z niepełno-
sprawnością. 

Czas na sport  
z Fundacją „Ja i Ty’’ 
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Muzyka wpływa na uszlachetnienie 
obyczajów. Od 28. lat przypomina 
o tym pomysłodawca i dyrektor arty-
styczny festiwalu Muzyczne Dni Droz-
dowo – Łomża Jacek Szymański. 

- Za nami kolejna już, 28. edy-
cja Międzynarodowego Festi-
walu Muzyczne Dni Drozdowo 
- Łomża 2021. Mam nadzieję, 
że czasy będą już normalne albo 
normalniejsze niż w ubiegłym 
roku – powiedział Jacek Szymań-
ski. - Musimy wszystko robić, 
żeby wzmacniać naszą wspólną 
energię. Artyści bez widowni, 
bez melomanów nie istnieją. Mu-
simy pozytywnie się wzajemnie 
afirmować. My dajemy radość, 
wzruszenie,  rozśmieszamy pu-
bliczność, a oklaski od naszych 
widzów to takie nasze drugie ho-
norarium. Nawiązując do tego, 
co powiedział Riccardo Muti 
podczas smutnego tegorocznego 
koncertu noworocznego z Wied-
nia: edukacja, edukacja i jeszcze 
raz edukacja, bo wiadomo, że 
orkiestra symfoniczna i przed-
stawienie operowe bardzo dużo 
kosztuje, ale na pewno mniej niż 
piłka nożna. Kultura jest dopeł-
nieniem religii każdego narodu 
i bez tego czeka nas wielka bieda, 
zatem my artyści jesteśmy tymi 
wojownikami i  edukatorami sło-
wa i muzyki – podsumował tego-
roczny festiwal jego dyrektor Ja-
cek Szymański.

Jarosław Cholewicki, dyrek-
tor Regionalnego Ośrodka Kul-
tury w Łomży, został uhonoro-
wany najwyższym odznaczeniem 
przyznawanym przez samorząd 
województwa. Podczas Wielkiej 
Gali w Pałacu w Drozdowie od-
znakę „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Podlaskiego” wręczył mu wi-
cemarszałek Marek Olbryś. 

- Podziękowanie i zauważenie 
mojej osoby to też zauważenie in-
stytucji i ludzi, z którymi pracuję 
– skomentował odznaczenie Ja-
rosław Cholewicki. - Mam szczę-
ście spotykać ludzi dobrych, 
uczciwych, pracowitych z wielo-
ma talentami dlatego staram się 
im pomagać i to w jakiś sposób 
wraca też do mnie, więc udaje się 
robić sporo fajnych rzeczy i mam 
nadzieję, że tak będzie w dalszym 
ciągu – ze wzruszeniem dodał 
dyrektor ROK w Łomży. 

Festiwal odbył się z obo-
strzeniami epidemiologicznymi, 
dlatego wprowadzone były wej-
ściówki do mniejszych przestrze-
ni, takich jak Hala Kultury czy 
aula Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. 

- Wszystko wyszło, melo-
mani trzymali dystans społecz-
ny, zachowali się znakomicie za 
co bardzo dziękuję, za to że byli 
życzliwi i uważali na siebie, tym 
samym byliśmy wspólnie razem 
bezpieczni – dodał Cholewicki.  

Patronat honorowy nad festi-
walem objęli biskup Janusz Step-
nowski, marszałek województwa 
Artur Kosicki i wicemarszałek 
Marek Olbryś.  

-To wydarzenie artystycz-
ne, które zarząd województwa 
wspiera od lat, również finanso-
wo – powiedział Marek Olbryś 
wicemarszałek województwa 
podlaskiego. - Jesteśmy dumni, 
żeod 28. lat gościmy wspaniałych 
artystów w Drozdowie na Ziemi 
Łomżyńskiej - dodał wicemar-
szałek.  

Muzyczną ucztę na zakończe-
nie festiwalu rozpoczęli akorde-
oniści Art Of Trio: Piotr Komo-
rowski, Jakub Kozłowski i Michał 
Olchowik. Łomżyńskim akcen-
tem był występ Laury Narolew-
skiej, wychowanki Studia Wo-
kalnego Regionalnego Ośrodka 
Kultury. Jak wspomniał Jacek 
Szymański -  znanej z udziału 
w „Skrzypku na dachu” Opery 
i Filharmonii Podlaskiej. Kolejna 
Łomżyńska solistka, która wystą-
piła na Gali w Drozdowie to Ewa 
Przestrzelska. 

– To dla mnie wielki zaszczyt 
i przyjemność, jestem teraz na 
trzecim roku studiów w Warsza-
wie studiuję śpiew klasyczny na 
Uniwersytecie Muzycznym Fry-
deryka Chopina i nie ukrywam: 

w tamtym roku nie było tych 
występów, a jeżeli były, to tylko 
przed wirtualną publicznością, 
bo wszystko nagrywane – powie-
działa Ewa Przestrzelska.  - Zosta-
liśmy zamknięci na ten miniony 
rok i nie mogliśmy występować 
przed publicznością, dlatego te-
raz jest wielka radość, bo może-
my występować na żywo, a ta ra-
dość jest tym bardziej, że to jest 
to moje rodzinne miasto, a festi-
wal to prestiżowa impreza, którą 
prowadzi pan Jacek Szymański, 
któremu zawdzięczamy i rozsła-
wienie Drozdowa i Łomży – do-
dała sopranistka Ewa Przestrzele-
ska. 

Solistom na Gali akompanio-
wał między innymi Rafał Lewan-
dowski, a w parku drozdowskim 
rozbrzmiewały operetkowo – 
musicalowe tony, bo letnim cza-
sem życie zdaje się prostsze - jak 
śpiewała  Joanna Nawrot z Opery 
Bałtyckiej, której akompaniował 
znakomity klarnecista Andrzej 
Wojciechowski z Polskiej Filhar-

monii Bałtyckiej im. F.Chopina 
w Gdańsku. 

– To bardzo pracowity czas, 
pełen prób, spotkań muzycznych 
i uczenia się nowego repertuaru 
i nowych utworów – powiedzia-
ła Joanna Nawrot. -  To czas bar-
dzo intensywny, ale przyjemny, 
bo zawsze lubię wracać do Łom-
ży i Drozdowa.  Publiczność jest 
tu bardzo ciepła, sympatyczna 
i  gorąco nas przyjmuje. To jest 
w naszym zawodzie najpiękniej-
sze – wzruszyła się sopranistka 
Opery Bałtyckiej. - Mamy taki 
Summertime pracowity, ale bar-
dzo się cieszymy z tego, że może-
my wystąpić nareszcie na żywo 
przed publicznością, a nie przed 
kamerami - dodał Andrzej Woj-
ciechowski. 

Jacek Szymański zaprasza na 
festiwal gwiazdy muzyki opero-
wej i operetkowej scen Łodzi, 
Warszawy, Poznania, Wybrzeża... 
Artyści lubią tu występować, tym 
bardziej po minionym lockdow-
nie. 

– Wszyscy czekaliśmy  na to 
bardzo długo - powiedział Da-
riusz Wójcik z Teatru Otwarte-
go w Gdańsku. - Robiliśmy tro-
chę działań online, ale to nie jest 
to samo, bo jednak ta interak-
cja jest bardzo istotna w naszym 
przypadku, bo my musimy czer-
pać energię. Występy interneto-
we oczywiście odbywały się, ale 
to nie było to samo, bo nie wia-
domo komu się kłaniać i komu 
dziękować – dodał Wójcik.  - Ja 
już wrosłem w Ziemię Łomżyń-
ską,  bo przyjeżdżam tu od 28 
lat, czyli od samego początku fe-
stiwalu razem z Jackiem. Nosili-
śmy razem krzesła, mieszkaliśmy 
tylko wtedy tutaj w tym dworku 
modrzewiowym,  potem szkoła 
się włączyła, potem Seminarium 
Duchowne, bo artystów ciągle 
przybywało, a biskup Stanisław 
Stefanek był od rodzin i mówił: 
Jak przyjeżdżają artyści to i rodzi-
ny muszą przyjeżdżać  - wspomi-
na Dariusz Wójcik. 

Jak zawsze mnóstwo było gra-
tulacji i  podziękowań, dla nie-
zwykłych artystów, ale i dla  pu-
bliczności. 

- Wielka Gala 28. Festiwalu 
Muzyczne Dni Drozdowo - Łom-
ża dobiega końca. Festiwalu wiel-
kiego przez swoją wyjątkowość, 
bo sceny, kościoły, plenery. Wy-
jątkowy festiwal bo artyści wy-
jątkowi – podsumował spotkanie 
w Drozdowie Lech Szabłowski, 
starosta łomżyński.  I zwraca-
jąc się do Jacka Szymańskiego, 
pierwszego honorowego obywa-
tela powiatu łomżyńskiego oraz 
Jarosława Cholewickiego dodał:  
- Serdeczne dzięki za wszystko co 
panowie robicie dla tego festiwa-
lu, czyli dla nas. 

-  Szczególne podziękowania 
chciałbym skierować w stronę 
samorządu województwa pod-
laskiego i wicemarszałka Marka 
Olbrysia, bo zarząd wojewódz-
twa jest jednym z współorgani-
zatorów tego festiwalu, ale na 
pewno najważniejszym– podzię-
kował starosta  Lech Marek Sza-
błowski.   

Festiwal „Muzyczne dni 
Drozdowo - Łomża” oficjalnie 
został zakończony, już tęsknimy 
za muzyką i wykonawcami. Dzię-
ki zaangażowaniu Jacka Szymań-
skiego i Regionalnego Ośrodka 
Kultury muzyka klasyczna go-
ściła w tym roku na całej Ziemi 
Łomżyńskiej. Dziękujemy arty-
stom za wzruszenia i emocje, mo-
gliśmy choć na chwilę zapomnieć 
o pandemii i jej skutkach. Do zo-
baczenia za rok.

Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni 
Drozdowo – Łomża. Muzyka wspólnej energii  
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Najbardziej znanym kolniakiem jest 
Jan z Kolna. Legenda przypisuje od-
krycie Ameryki Polakowi z miasteczka 
na Ziemi Łomżyńskiej o nazwie Kol-
no. Jak było w rzeczywistości, niech 
rozstrzyganą historycy. Mieszkańcy 
Kolna wierzą, że podróżnik, który 
mógł wyprzedzić w wyścigu samego 
Krzysztofa Kolumba urodził się w Kol-
nie. Dlatego od kilkunastu lat organi-
zowane są w mieście letnie festyny 
poświęcone Janowi z Kolna.

Wyprzedził Kolumba
-  My nie tylko wierzymy, 

ale mamy dowody na to, że Jan 
z Kolna to człowiek który pocho-
dził z naszego miasta – powie-
dział Andrzej Duda, burmistrz 
Kolna. - Joachim Lelewel w swo-
jej rozprawie udowadnia, że Jan 
Scolnus "urodził się w mieście 
niewielkim, mazowieckim Pru-
som pogranicznego". Wówczas 
było tylko jedno miasto Kolno 
położone nieopodal rzeki Pisy. 
Jak podają źródła, Jan z rodziny 
de Colno, która później osiedli-
ła się w Gdańsku urodził się tutaj 
w 1435 roku. Jan z Kolna studio-
wał na Akademii Krakowskiej, 
ale nie został naukowcem po-
nieważ miał ogromne zamiłowa-
nie do morza. Udał się do Gdań-
ska, gdzie zaciągnął się na statek 
króla duńskiego, a że był bardzo 
zdolny został tam nawigatorem, 
a potem kapitanem wypraw – 
opowiada burmistrz Kolna. – Jak 
twierdzą co niektórzy historycy, 
to nie Portugalczycy czy Fran-
cuzi odkryli Amerykę, ale wła-
śnie Jan  z Kolna – zdecydowanie 
podkreślił włodarz miasta Jana 
z Kolna.

Festyn w Kolnie połączony był 
z wakacyjnym piknikiem pod na-
zwą „SamoRządowe przygody z na-
uką”  zorganizowanym przez Łom-
żyńskie Forum Samorządowe.  

-  Cieszymy się dużą frekwen-
cją. Jak zawsze na piknikach jest 
stoisko Wyższej Szkoły Agrobiz-
nesu, która prezentuje drzewa 
tlenowe tzw. Oxytree, propaguje 

pszczelarstwo w tym miód rek-
torski  - powiedziała Paulina Gó-
ralczyk z Łomżyńskiego Forum 
Samorządowego. - Mieszkańcy 
Ziemi Łomżyńskiej bardzo chęt-
nie korzystają z takiej oferty po-
łączenia zabawy i nauki. Jesteśmy 
szczęśliwi, że nasz pomysł odbił 
się takim echem, i że mamy oka-
zję realizować ten projekt współ-
finansowany przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki – dodała Pauli-
na Góralczyk.

Kolejne „SamoRządowe 
przygody z nauką” w Jedwabnem 
-  25 lipca i w gminie Łomża - 8 
sierpnia.  

Ola i Enej
Swoje stoisko na pikniku 

Imieniny Jana z Kolna  wystawi-
ło Centrum Integracji Społecznej 
w Kolnie, a na nim znalazło się kil-
ka stołów, które uginały się od do-
mowych wypieków i rękodzieł. 
Wszystko przeznaczone było na ak-
cję charytatywną, na pomoc w le-
czeniu czteroletniej Oli z Kolna. 

- Zawsze warto  pomagać, nie 
trzeba szukać powodu liczy się 
każde wsparcie – powiedziała 
Barbara z Kolna,  która postano-
wiła kupić ciasta.

Ola Chylińska walczy o życie. 
Ma przełożenie pni tętniczych, 

ubytek w przegrodzie międzyko-
morowej, ubytek w przegrodzie 
przedsionkowej oraz zwężenie tęt-
nicy płucnej. Leczenia Oli podej-
mie się szpital w Bostonie, gdzie 
operują małe serduszka, dla któ-
rych w Europie często nie ma już 
ratunku. Koszty leczenia w USA 
są jednak niebotyczne. Opieka 
tam jest jedną z najdroższych na 
świecie. Na pewno wydatki prze-
kroczą milion... Nie ma czasu do 
stracenia dlatego potrzebna jest 
każda pomoc! Znaczenie ma każ-
dy dzień...Podczas festynu Imieni-
ny Jana z Kolna Centrum Integra-
cji Społecznej na rzecz Oli zebrało 
16.399,10 złotych.

Imieniny Jana z Kolna uświet-
nił występ grupy kabaretowej 
„Kolneńskie Dziewczyny z Plu-
sem”. Panie wystąpiły w strojach 
marynarskich i z  szantowym re-
pertuarem. 

Podczas festynu można było 
zaszczepić się szczepionką jedno-
dawkową Johnson&Johnson. 

- Powinniśmy zadbać jak nie 
o siebie, to o innych – zaapelo-
wał Marcin Samul, ratownik 
medyczny ze Szpitala Ogólne-
go w Kolnie. –  Nam się wyda-
je, że jesteśmy zdrowi, ale mo-
żemy być nosicielami wirusa, 
a dość często przychodzimy tę 
chorobę bezobjawowo, a zno-

wu najbliżsi mogą chorować 
bardzo ciężko, dlatego zachę-
cam, aby każdy się zaszczepił  – 

dodał ratownik. 
Gwiazdą wieczoru na imie-

ninach Jana z Kolna był zespół 
Enej. Enej to taki wesoły kozak, 
który postanowił podróżować po 
całym świecie. Jak zatem wygląda 
podróż zespołu? 

– Wyjątkowo, bo w tym roku 
minęło dziesięć lat od wygrania 
telewizyjnego talent show i na-
grania naszej pierwszej piosen-
ki Radio Hello, więc przez te 
dziesięć zespół Enej jak ten ko-
zak podróżuje po świecie i miej-
my nadzieję daje dużo uśmie-
chu publiczności - powiedział 
Piotr „Lolek” Sołoducha, lider 
zespołu Enej. - Ostatni czas pła-
ta nam wszystkim figle, dosyć 
dużo wszyscy przesiedzieliśmy 
w domu, dlatego tym bardziej 
cieszy takie wydarzenie, jak to 
w Kolnie - dodał Sołoducha.

Jak zespół spędził czas za-
mknięcia – pandemii? 

- Nagraliśmy płytę, która nosi 
tytuł „A skiela Wy”. Przygoto-
wywaliśmy materiał i robiliśmy 
aranże na kolejną płytę  - powie-
dział Mirosław „Mynio” Ortyń-
ski z Eneja. - Ten hamulec ręczny, 
który niestety został „zaciągnięty” 
wszystkim artystom jest już spusz-
czony, więc podróżujemy dalej 
i jeździmy z koncertami i uśmie-
chamy się – dodał Ortyński.

Liderzy zespołu Enej zachę-
cali również do wsparcia zbiórki 
na operację serca Oli z Kolna. 

– Suma jest gigantyczna. Wo-
kół nas dzieją się rzeczy, na któ-
re nikt nie mam wpływu, ale bez 
tej ogromnej sumy nie uda się 
pomóc Oli – ze wzruszeniem 
powiedział Piotr Sołoducha. - 
Trzymamy kciuki, wspieramy 
i wszystkich zachęcamy do tego, 
aby wesprzeć Olę. Miejmy na-
dzieję, że ta impreza  do tego się 
przyczyni i może kiedyś Ola sta-
nie razem z nami na scenie albo 
gdzieś się spotkamy, czego z całe-
go serca jej życzymy - podsumo-
wał „Lolek”. 

Enej na imieninach Jana z Kolna
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To wysmakowana, krwawa 
historia, w której najważniejszy 
jest klimat i bohaterowie. Dajcie 

się oczarować tej niezwykłej 
� lmowej balladzie.

Akcja toczy się w 1931 roku we Franklin County 
w stanie Wirginia. Hrabstwo to nazywano „światową sto-
licą bimbru”, bo podobno każdy mieszkaniec pędził tutaj 
w czasach prohibicji nielegalnie alkohol. Zajmują się tym 
także trzej bracia Bondurant. Mówi się o nich, że są nie-
zniszczalni: Howard ( Jason Clarke) jako jedyny wyszedł 
cało z wojennej katastrofy, Forrest (Tom Hardy) przeżył 
epidemię hiszpanki. Jedynie najmłodszy, Jack (Shia La-
Beouf), jeszcze nie zapracował na swoją legendę. Bondu-
rantowie cieszą się poważaniem i zaufaniem partnerów 
handlowych i klientów. Pędzoną przez siebie „księżyców-
kę” kupują wszyscy, łącznie z miejscowymi przedstawi-
cielami władz, uważającymi zakaz sprzedaży alkoholu za 
niefortunny pomysł. 

Sytuacja zmienia się jednak, gdy do Franklin County 
przybywa pracujący dla skorumpowanego prokuratora 
agent specjalny Charlie Rakes (Guy Pearce). Na pierwszy 
rzut oka to błazen i bufon, wymuskany paniczyk, ale po-
zory mylą – to człowiek bezwzględny i okrutny. Rakes na-
kazuje wszystkim nielegalnym handlarzom płacić łapów-
ki. Miastowy glina (któremu w gruncie rzeczy bliżej do 
gangstera) z początku myśli, że bez trudu zastraszy głu-
pich wieśniaków, szybko się jednak przekonuje, że Bon-
durantowie (którzy nie chcą płacić) to wyjątkowo twardy 
orzech do zgryzienia, a zapanowanie nad tym zadupiem 
wcale nie pójdzie tak łatwo, jak mu się zdawało. Rozpo-
czyna się nierówna wojna między braćmi i ludźmi na 
usługach agenta, w której wszelkie środki są dozwolone. 

Decyzja o wprowadzeniu prohibicji uważana jest za 
datę początku przestępczości zorganizowanej w USA 
w takiej formie, jaką znamy dziś. W całych Stanach roz-
kwitł przemyt i nielegalny handel, bogacili się gangsterzy, 
wybuchały wojny gangów, powstawały nielegalne lokale, 
a kto chciał się napić, pił i tak… 

Tempo � lmu najlepiej ilustruje scena gangsterskich 
porachunków, gdy leniwą atmosferę sennej mieściny na-
gle rozdziera seria z automatu, po czym wszystko wraca 
do normy, nie licząc świeżego trupa i uszkodzonego hy-
drantu. Ale reżyser John Hillcoat nie szczędzi widzom 
także widoku brutalnych mordobić z użyciem kastetu, 
rozciętych lub uciętych części ciała i ran postrzałowych. 

Nie zawiodła gwiazdorska obsada. Jej najmocniej-
szym punktem jest Tom Hardy. Postać, którą kreuje, jest 
powściągliwa, tajemnicza, przede wszystkim jednak nie-
obliczalna i brutalna. Nie wiadomo kiedy i w jaki sposób 
Forrest zareaguje na krzywdy, które spotykają jego rodzi-
nę. Surowy, chłodny, nietolerujący niepowodzeń braci, 
a zarazem gotowy na wszelkie poświęcenie dla dobra 
rodu. Hardy gra przede wszystkim spojrzeniem, chary-
zmą i samą obecnością na ekranie. Ta trudna sztuka udaje 
mu się na tyle, że bez wysiłku kradnie każdą scenę, w któ-
rej się pojawi. Partnerujący mu Jason Clarke jest skory 
do wypitki, nieustraszony i nieobliczalny; Shia LaBeouf, 
jako ten najmłodszy, który za wszelką cenę chce się wyka-
zać, budzi na przemian sympatię (gdy robi to z sensem) 
i irytację (gdy wszystko zawala). Rakes Guya Pearce'a to 
czarny charakter bez jakiejkolwiek jasnej plamki, celo-
wo przerysowany, wręcz komiksowy (te ulizane włosy, 
ten gajerek spod igły, ten rozwścieczający śmieszek), co 
stanowi ciekawy kontrapunkt dla nieugiętych bimbrow-
ników. Cudowna rola, aż ciarki przechodzą po plecach 
i człowiek krzywi się z obrzydzenia! Dwie kobiety w � l-
mie – Jessica Chastain jako femme fatale po przejściach 
i Mia Wasikowska jako młoda, zalotna córka pastora – 
błyszczą urodą i rozpalają męskie serca. 

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 54 miliony dolarów, 

kosztował 26 milionów.
★ Film oparty jest na rzeczywistych wydarzeniach, opi-

sanych w książce napisanej przez Ma� a Bonduranta, wnu-
ka Jacka Bonduranta (którego w � lmie gra Shia LaBeouf).

★ Aktor Shia LaBeouf pił bimber, aby uzyskać jak naj-
bardziej autentyczny „wygląd” swojej postaci. Jak sam przy-
znał, jego pijaństwo i zbyt agresywna postawa spowodowa-
ły, że Mia Wasikowska chciała zrezygnować z grania w tym 
� lmie. Stwierdził również, że Tom Hardy, w przeciwieństwie 
do niego, zachował trzeźwość podczas pracy i to dało zna-
komite efekty.

★ Tom Hardy i Shia LaBeouf wdali się na planie w bój-
kę, po ostrej kłótni.

★ Rosyjski tytuł tego � lmu tłumaczy się jako „Najbar-
dziej pijane hrabstwo świata”.

★ Tom Hardy urodził sie w 1977 roku. Do dwudzie-
stego roku życia był zbuntowanym młodym człowiekiem 
mającym kłopoty z prawem, nie stroniącym od alkoholu 
i narkotyków. Od 2003 roku jest wolny od nałogów. W tym 
samym roku otrzymał nagrodę dla najbardziej obiecującego 
debiutującego aktora.

★ Hardy jest patronem organizacji charytatywnej 
„Flack”, która pomaga w powrocie do zdrowia bezdomnym. 
W 2010 roku został mianowany ambasadorem funduszu 
� e Prince's Trust, który pomaga pokrzywdzonej młodzieży. 

★ Uwielbia pić kawę, colę, wodę gazowaną, napoje owo-
cowe, Red Bulla i herbatę.

★ Mały palec jego prawej ręki jest trwale zgięty – nożem 
przeciął ścięgno. Po trzech operacjach może zacisnąć i otwo-
rzyć pięść, ale nie może wyprostować małego palca.

Gangster
TVP Kultura sobota 23.50 

Gangster

Opowieść przy 
butelce bimbru

W sieci kłamstw
TV Puls piątek 20.00

Thriller. Agent MI6 (Scott Adkins) rezygnuje ze swojej 

kariery po tragicznej akcji, w wyniku której był świadkiem 

śmierci ukochanej żony. Teraz zarabia na życie walkami 

w MMA. Wkrótce zostaje zmuszony do powrotu do 

mrocznego świata szpiegostwa. 

Fujary na tropie
Stopklatka piątek 20.00

Komedia sensacyjna. Nowojorscy policjanci, Jimmy 

(Bruce Willis) i Paul, po nieudanej akcji zostają wysłani 

na bezpłatny urlop. Wkrótce jednemu z nich zostaje 

skradziona wartościowa rzecz. Funkcjonariusze 

rozpoczynają śledztwo.

Zniewalająca pokusa
Nowa TV piątek 21.00

Komedia romantyczna. Młoda dziewczyna po śmierci 

matki przejmuje jej restaurację. Niespodziewanie 

odkrywa u siebie nie tylko zdolności kulinarne, ale 

również magiczną moc, którą wykorzystuje, by zdobyć 

serce ukochanego.

Ocean ognia
TV Puls niedziela 20.00

Thriller. Amerykański okręt z napędem atomowym 

dociera na miejsce zatonięcia rosyjskiej łodzi podwodnej. 

Kapitan badający okoliczności katastrofy odkrywa, że nie 

był to wypadek, lecz zaplanowany akt terroru rosyjskiego 

generała. 

Gang Story
TVN7 niedziela 22.15

Thriller. Dobiegający sześćdziesiątki Momon przed 

laty stał na czele szajki z Lyonu. Porzucił przestępczy 

fach, by wieść spokojne życie. Pojawia się jego dawny 

przyjaciel Serge, który nigdy nie zaprzestał przestępczej 

działalności. Ożywają wspomnienia.

Wilcze 
dzieci

wybierz  
coś  

dla siebie

Honey

Rozwiane 
złudzenia

Mieszkająca w podmiejskich slumsach 20-letnia 
Honey Daniels marzy o karierze tancerki. Zawsze 
wierzyła w swoje możliwości. Nie zgadzając się 
z zachowawczymi wyborami rodziców, które mają 
zapewnić jej bezpieczną przyszłość, przenosi się do 
samego centrum miasta pełnego dźwięków, energii 
i muzyki. Samodzielne życie okazuje się bardzo trud-
ne. W ciągu dnia dziewczyna udziela lekcji hip-hopu 
w miejscowym centrum kultury, wieczorami pracuje 
jako barmanka, a po zakończonej zmianie, oddaje się 
na parkiecie swojej pasji. 

Pewnego dnia w jej życiu pojawia się jedna szan-
sa na milion – do klubu przychodzi reżyser, który 
proponuje Honey występ w spocie reklamowym. Ma 
być jedną z tancerek. Od tej chwili Honey przeżywa 
sen na jawie. Zbyt niesamowite, żeby było prawdzi-
we? Marzenie jednak zaczyna rozwiewać się równie 

szybko, jak pojawiły się szanse na jego spełnienie. 
Honey wraca do świata, który najlepiej zna – uko-
chanej przez nią miejskiej muzyki – i na nowo odkry-
wa miłość do tańca i energię, jaką dają jej dzieciaki 
z sąsiedztwa.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 62 miliony do-

larów, kosztował 18 milionów.
H Tytułowa rola została napisana z myślą 

o Aaliyah (amerykańska gwiazda rhythm and bluesa, 
aktorka) lecz ta zginęła w katastrofie lotniczej przed 
rozpoczęciem okresu zdjęciowego.

H Lil' Romeo (Benny) urósł ponad 5 centymetrów 
i w niektórych scenach stał w rozkroku, by ciągle być 
tego samego wzrostu co Jessica Alba.

H Pies Honey to prywatny pies Jessiki Alby, Sid.
H Aby przygotować się do roli tancerki, Jessica 

Alba uczęszczała na lekcje baletu, jazzu i hip-hopu 
przez trzy miesiące po sześć godzin dziennie.

Honey 
TVN7 piątek 21.00

Ten film jest jak najpiękniejsza baśń. Wzrusza-
jąca opowieść o trudach wychowania i poszukiwa-
niu własnej tożsamości. 

  („The Hollywood Reporter”)

Animowany film fantasy. Studentka Hana za-
kochuje się w pewnym chłopaku tak bardzo, że nie 
zraża jej nawet informacja, iż jej ukochany jest wil-
kołakiem. Tworzą udany związek i doczekują się po-
tomstwa. Jednak Ame i Yuki, ich dzieci, w połowie są 
wilczkami. Yuki po japońsku oznacza śnieg i urodziła 
się, gdy padał śnieg. Ame oznacza deszcz i urodził się, 
kiedy padało. Hana to japońskie słowo oznaczające 
kwiat.

Zanim kobieta nauczy się od męża, jak radzić so-
bie z ciężkim do wychowania potomstwem, ten ginie 
wiedziony zwierzęcym zewem. Gdy Hana zostaje 
z nimi sama, postanawia wyprowadzić się na wieś, 
gdzie, jak sądzi, będzie jej łatwiej ukryć odmienność 
swoich pociech. 

Reżyser Mamoru Hosoda zgrabnie splótł ze 
sobą historie o dorastaniu i macierzyństwie. W czuły 
i nieoceniający sposób pokazał, jak rodzice i dzieci 
wpływają na siebie nawzajem; jakie sztuczki jedni 
stosują przeciw drugim i gdzie leżą granice, których 

członkowie rodziny nie powinni przekraczać, jeśli 
chcą pielęgnować dobre relacje. Mimo wprowa-
dzenia do fabuły elementów typowych dla gatunku 
fantasy Hosoda opowiada o codzienności zwykłej 
rodziny. Z biegiem akcji wilcza natura dzieci staje się 
rodzajem pretekstu do opowieści o trudach akcep-
tacji samego siebie i o obcości. Hana zmaga się z nią 
w równej mierze, co jej dzieci. Jako samotna matka 
z dużego miasta zbiera cięgi od okolicznych farme-
rów, którzy jej przeprowadzkę na wieś długo postrze-
gają jako rodzaj babskiej fanaberii.

„Wilcze dzieci” nie są filmem dla dzieci. To histo-
ria, którą najlepiej ogląda się z dystansu – wieku i do-
świadczenia. Dlatego opowieść snuje Yuki – dorosła 
wilcza-córka – która czule wspominając dzieciństwo, 
rozumie już rządzące nim mechanizmy.

„Wilcze dzieci”, choć są dziełem prostym, po-
zostają niebanalne. Dzięki świetnie wykreowanym 
bohaterom, niesamowitej muzyce i bliskiej codzien-
nemu życiu tematyce przepojone są bogatą paletą 
emocji. Uwodząc widza lekkością i świeżością, two-
rzą niezwykły świat, w którym zaskakująco łatwo się 
odnaleźć, a który opuszcza się z sercem przepełnio-
nym zachwytem.

Wilcze dzieci
TVP Kultura piątek 15.30 

Rodzinne 
życie
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wybuchały wojny gangów, powstawały nielegalne lokale, 
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rozciętych lub uciętych części ciała i ran postrzałowych. 
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do niego, zachował trzeźwość podczas pracy i to dało zna-
komite efekty.
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kę, po ostrej kłótni.
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W 2010 roku został mianowany ambasadorem funduszu 
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Thriller. Dobiegający sześćdziesiątki Momon przed 

laty stał na czele szajki z Lyonu. Porzucił przestępczy 

fach, by wieść spokojne życie. Pojawia się jego dawny 

przyjaciel Serge, który nigdy nie zaprzestał przestępczej 

działalności. Ożywają wspomnienia.

Wilcze 
dzieci

wybierz  
coś  

dla siebie

Honey

Rozwiane 
złudzenia

Mieszkająca w podmiejskich slumsach 20-letnia 
Honey Daniels marzy o karierze tancerki. Zawsze 
wierzyła w swoje możliwości. Nie zgadzając się 
z zachowawczymi wyborami rodziców, które mają 
zapewnić jej bezpieczną przyszłość, przenosi się do 
samego centrum miasta pełnego dźwięków, energii 
i muzyki. Samodzielne życie okazuje się bardzo trud-
ne. W ciągu dnia dziewczyna udziela lekcji hip-hopu 
w miejscowym centrum kultury, wieczorami pracuje 
jako barmanka, a po zakończonej zmianie, oddaje się 
na parkiecie swojej pasji. 

Pewnego dnia w jej życiu pojawia się jedna szan-
sa na milion – do klubu przychodzi reżyser, który 
proponuje Honey występ w spocie reklamowym. Ma 
być jedną z tancerek. Od tej chwili Honey przeżywa 
sen na jawie. Zbyt niesamowite, żeby było prawdzi-
we? Marzenie jednak zaczyna rozwiewać się równie 

szybko, jak pojawiły się szanse na jego spełnienie. 
Honey wraca do świata, który najlepiej zna – uko-
chanej przez nią miejskiej muzyki – i na nowo odkry-
wa miłość do tańca i energię, jaką dają jej dzieciaki 
z sąsiedztwa.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 62 miliony do-

larów, kosztował 18 milionów.
H Tytułowa rola została napisana z myślą 

o Aaliyah (amerykańska gwiazda rhythm and bluesa, 
aktorka) lecz ta zginęła w katastrofie lotniczej przed 
rozpoczęciem okresu zdjęciowego.

H Lil' Romeo (Benny) urósł ponad 5 centymetrów 
i w niektórych scenach stał w rozkroku, by ciągle być 
tego samego wzrostu co Jessica Alba.

H Pies Honey to prywatny pies Jessiki Alby, Sid.
H Aby przygotować się do roli tancerki, Jessica 

Alba uczęszczała na lekcje baletu, jazzu i hip-hopu 
przez trzy miesiące po sześć godzin dziennie.

Honey 
TVN7 piątek 21.00

Ten film jest jak najpiękniejsza baśń. Wzrusza-
jąca opowieść o trudach wychowania i poszukiwa-
niu własnej tożsamości. 

  („The Hollywood Reporter”)

Animowany film fantasy. Studentka Hana za-
kochuje się w pewnym chłopaku tak bardzo, że nie 
zraża jej nawet informacja, iż jej ukochany jest wil-
kołakiem. Tworzą udany związek i doczekują się po-
tomstwa. Jednak Ame i Yuki, ich dzieci, w połowie są 
wilczkami. Yuki po japońsku oznacza śnieg i urodziła 
się, gdy padał śnieg. Ame oznacza deszcz i urodził się, 
kiedy padało. Hana to japońskie słowo oznaczające 
kwiat.

Zanim kobieta nauczy się od męża, jak radzić so-
bie z ciężkim do wychowania potomstwem, ten ginie 
wiedziony zwierzęcym zewem. Gdy Hana zostaje 
z nimi sama, postanawia wyprowadzić się na wieś, 
gdzie, jak sądzi, będzie jej łatwiej ukryć odmienność 
swoich pociech. 

Reżyser Mamoru Hosoda zgrabnie splótł ze 
sobą historie o dorastaniu i macierzyństwie. W czuły 
i nieoceniający sposób pokazał, jak rodzice i dzieci 
wpływają na siebie nawzajem; jakie sztuczki jedni 
stosują przeciw drugim i gdzie leżą granice, których 

członkowie rodziny nie powinni przekraczać, jeśli 
chcą pielęgnować dobre relacje. Mimo wprowa-
dzenia do fabuły elementów typowych dla gatunku 
fantasy Hosoda opowiada o codzienności zwykłej 
rodziny. Z biegiem akcji wilcza natura dzieci staje się 
rodzajem pretekstu do opowieści o trudach akcep-
tacji samego siebie i o obcości. Hana zmaga się z nią 
w równej mierze, co jej dzieci. Jako samotna matka 
z dużego miasta zbiera cięgi od okolicznych farme-
rów, którzy jej przeprowadzkę na wieś długo postrze-
gają jako rodzaj babskiej fanaberii.

„Wilcze dzieci” nie są filmem dla dzieci. To histo-
ria, którą najlepiej ogląda się z dystansu – wieku i do-
świadczenia. Dlatego opowieść snuje Yuki – dorosła 
wilcza-córka – która czule wspominając dzieciństwo, 
rozumie już rządzące nim mechanizmy.

„Wilcze dzieci”, choć są dziełem prostym, po-
zostają niebanalne. Dzięki świetnie wykreowanym 
bohaterom, niesamowitej muzyce i bliskiej codzien-
nemu życiu tematyce przepojone są bogatą paletą 
emocji. Uwodząc widza lekkością i świeżością, two-
rzą niezwykły świat, w którym zaskakująco łatwo się 
odnaleźć, a który opuszcza się z sercem przepełnio-
nym zachwytem.

Wilcze dzieci
TVP Kultura piątek 15.30 

Rodzinne 
życie
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Champion 4: Walka o honor

Śmierć  
na ringu

Jeden z najlepszych zawodników na świecie – Youri Boyka (Scott Adkins) wie-
le lat spędził w rosyjskim więzieniu, a teraz stara się zacząć życie od nowa. Jego 
największą umiejętnością jest walka i wkrótce ma szansę wzięcia udziału w pre-
stiżowym turnieju MMA na Węgrzech. Podczas starcia na ringu, jego przeciwnik 
niespodziewanie pada na deski i… umiera. Niedługo po tym wydarzeniu Youri 
wyrusza do Rosji, by prosić o wybaczenie żonę jego zmarłego rywala – Almę. Tam 
odkrywa, że ma ona kłopoty z miejscową mafią, musi służyć bezwzględnemu Zo-
urabowi. Boyka postanawia wziąć udział w serii walk, w których stawką ma być wol-
ność kobiety.

                   Pewnie nie wiesz...
H Reżyser filmów akcji Isaac Florentine, 

który wyreżyserował wcześniejsze filmy z se-
rii „Champion”, nie mógł pracować przy 

tej części ze względu na tragiczną śmierć 
żony.

H W tym filmie po raz pierwszy 
Boyka używa broni.

H Scott Adkins brał udział 
w kastingu do roli Batmana w filmie 
„Batman v Superman: Świt spra-
wiedliwości”. Jego fani zorgani-
zowali kampanię na rzecz jego 

zaangażowania i reklamującą jego 
talenty. Rola ostatecznie trafiła do 

Bena Afflecka.

Champion 4: Walka o honor
TV Puls piątek 22.00

Resident Evil: Apokalipsa

Uciec z miasta!
Dynamiczna akcja, znakomite efekty specjalne 

i porywające sceny walk.
Alice (Milla Jovovich), wraz z oddziałem ko-

mandosów, stoczyła ciężką walkę o to, by morder-
cze kreatury, w które tajemniczy wirus zamienił na-

ukowców z podziemnego laboratorium Umbrella, 
nie wydostały się na zewnątrz. Myślała, że wygrała. 
Myliła się. Hordy żywych trupów wydostały się na 
powierzchnię ziemi i spustoszyły całe Raccoon City. 
Niewielka grupa ludzi wciąż jednak walczy o prze-
trwanie. Ich nadzieją jest doktor Charles Ashford 
( Jared Harris), naukowiec pracujący niegdyś dla 
korporacji Umbrella. Zgadza się im pomóc pod wa-
runkiem, że odnajdą jego córkę (Sophie Vavasseur). 

Alice odkrywa, że jej ciało zostało poddane bio-
genetycznym modyfikacjom. Niesamowita siła, re-
fleks, zwinność, wyostrzone zmysły wzroku i słuchu, 
występują u niej ponad ludzką normę. Alice prze-
dziera się przez hordy żywych trupów i zabójczych 
Lickerów, szukają sposobu, jak uciec z Raccoon City 
i nie dać się zabić. To jednak nie koniec zmartwień... 
W mieście pojawia się genetycznie zmodyfikowana 
maszyna do zabijania o kryptonimie Nemezis. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 129 milionów 

dolarów, kosztował 45 milionów.
H Zwiastun tego filmu, przez pół roku był ogląda-

ny w internecie 8,5 miliona razy.
H Wybudowanie filmowego kościoła zajęło ekipie 

7 tygodni.
H Psy nie były generowane komputerowo. Ich wy-

gląd to dzieło charakteryzatorów.
H Strój Nemesis ważył ponad 27 kilo. Po 15 mi-

nutach przebywania w nim, nie można było wytrzymać 
z gorąca. Jego karabin maszynowy, który musiał trzy-
mać jedną ręką, waży ponad 20 kilogramów.

Resident Evil: Apokalipsa
Stopklatka piątek 22.25

Pasażer

Śmierć z pociągu
Agent sił specjalnych, 

Jacques Kristoff ( Jean-Clau-
de Van Damme), ma ochra-
niać pracującą na Słowacji 
piękną agentkę Galinę (Lau-
ra Harring) w drodze z Bra-
tysławy do Monachium. Po-
ciąg, którym podróżują, 
zostaje opanowany przez 
terrorystów. Okazuje się, że 
poszukują oni Galiny, która 
ma przy sobie tajemniczą przesyłkę. Gdy udaje im się 
pochwycić obu agentów, wychodzi na jaw, że kobieta 
przewoziła fiolki skradzione rządowi Słowacji, zawiera-
jące zmutowane wirusy czarnej ospy. Jeden z pojemni-
ków zostaje rozbity i wirus przedostaje się do atmosfery. 
Bez antidotum pasażerom grozi pewna śmierć. Kristoff 
jest jedyną osobą, która podejmie się ratowania milio-
nów ludzi przed śmiercią. Czy uda mu się pokonać terro-
rystów i uratować niewinnych pasażerów pociągu?

Pewnie nie wiesz...
H Na początku filmu widzimy panoramę miasta, które 

podpisane jest jako „Wiedeń (Austria)”, ale tak naprawdę 
jest to panorama Florencji (Włochy).

H Film nakręcono w Bułgarii
H Podczas kręcenia finałowej sceny walki Van Damme 

złamał rękę.
Pasażer

Polsat sobota 22.55
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Po długiej przerwie związanej z pandemią, 
po raz pierwszy w tym roku, spotkali się 
"w realu" członkowie Łomżyńskiej Rady Se-
niorów. Posiedzenie Rady z udziałem Andrze-
ja Stypułkowskiego, Zastępcy Prezydenta 

Miasta Łomża, odbyło się 21 czerwca 2021 r. 
w Domku Pastora. W trakcie obrad podsumo-
wano działania Rady i placówek senioralnych 
w czasie pandemii oraz zaplanowano działa-
nia na dalszą część roku.

Członkowie Łomżyńskiej Rady Se-
niorów (ŁRS) zaprezentowali się po raz 
pierwszy w koszulkach z logo Rady i Mia-
sta Łomża. W tle sali stał rollup Rady, 
a Przewodnicząca Grażyna Czajkowska 

rozdała członkom notesy opatrzne logo 
Rady, wizytówki oraz torby. Materiały wi-
zualizujące Radę zostały zakupione w ra-
mach projektu Stowarzyszenia Szukamy 
Polski z Białegostoku „Ośrodek Wspiera-
nia Podlaskich Rad Seniorów”.

Co było
Ograniczenia w organizacji posiedzeń 

spowodowały, że członkowie Rady kon-
taktowali się telefonicznie lub spotykali 
się w mniejszych grupkach, uaktywnili się 
też w Internecie. Aby wszyscy mieli wie-
dzę o aktywności Rady, Przewodnicząca 
Grażyna Czajkowska przedstawiła zebra-
nym rodzaje działań i inicjatyw podejmo-
wanych w okresie pandemii, tj. w 2020 r. 
oraz w 2021 r.

Najważniejsze aktywności człon-
ków Rady to m.in.: udział w spotkaniach, 
warsztatach, Podlaskim Kongresie Rad Se-
niorów, Forach Podlaskich Rad Seniorów, 
Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów 
poświęconym rozwojowi rad seniorów 
w Polsce, w VI sesji Obywatelskiego Par-
lamentu Seniorów poświęconej sytuacji 
osób starszych w Polsce, w pracach ze-
społu do spraw przywrócenia pierwotnej 
funkcji Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, 
akcji maseczkowej, w tworzeniu projektu 
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Dokończenie na str. 13

To zdjęcie, jako Srebrni Re-
daktorzy wykonaliśmy równo 
rok temu. To właśnie wtedy uka-
zał się pierwszy numer Gazety 
Seniora ,, Srebrni” wraz z Tygo-
dnikiem Narew. Został on wyda-
ny za sprawą projektu pn. Warsz-
taty dziennikarskie – Od seniora 
do redaktora – gazeta seniora zre-
alizowanego przez Stowarzysze-
nie Sapere Aude, w trakcie któ-
rego grupa kilkunastu seniorów 
poznawała tajniki dziennikar-
stwa prasowego. Pod okiem Mar-
leny Siok, dziennikarza Tygodni-
ka Narew, uczestnicy projektu 
zaznajamiali się z podstawowy-
mi gatunkami dziennikarskimi 
oraz tworzyli materiały prasowe. 
Efektem miało być jedno wyda-
nie. Jednak widząc energię redak-
torów, potrzebę działania jako 
Grupa Medialna Narew nie mo-
gliśmy pozwolić, by Gazeta Se-
niora ,, Srebrni” była jedynie in-

cydentem. 
Srebrni redaktorzy w skła-

dzie: Grażyna Czajkowska, Sta-
nisław Kaseja, Danuta Waśko, 
Jadwiga Kurczewska, Janina Su-
rowik, Maria Romanowska, Te-
resa Rębiś, Alicja Jamiołkowska-
-Kępczyńska piszą do dziś. Ale 

nie tylko. Do zespołu dołączyło 
także kilkoro nowych dzienni-
karzy: Nina Żyłko, Grażyna Wą-
dołowska czy Janina Górska. Do 
redakcji spływają także teksty od 
seniorów nie związanych na stałe 
z wydawnictwem. Potrzeba po-
dzielenia się swoimi historiami, 

przemyśleniami sprawia, że za-
glądają Oni na Stary Rynek z cie-
kawymi i wartościowymi mate-
riałami. 

 Do tej pory dzięki m.in. 
wsparciu marszałka wojewódz-
twa podlaskiego Artura Kosickie-
go, a także życzliwości wicemar-

szałka Marka Olbrysia, Fundacji 
Media Polska oraz Stowarzysze-
niu Ekologiczno-Edukacyjnego 
Ed&Eco, ale przede wszystkim, 
dzięki determinacji piszących, 
udało się wydać 19 numerów Ga-
zety Seniora ,,Srebrni”. 

Łomżyńscy seniorzy swo-
im zaangażowaniem, energią 
i otwartością w różnych obsza-
rach życia społecznego mogą za-
dziwić młodsze pokolenia. Po-
trafią dzielić się tym, co mają 
najbardziej wartościowego: 
swoją wiedzą, umiejętnościa-
mi, doświadczeniem życiowym 
i zawodowym, a także wspo-
mnieniami. Nawet czas epidemii 
nie zahamował tej aktywności.

Za nami rok pracy i tworze-
nia. Przed nami kolejne lata. Wie-
rzymy, że tak będzie ponieważ 
tak wiele jeszcze chcemy Pań-
stwu opowiedzieć. Życzcie nam 
dobrze, a jeśli macie możliwość 
i ciekawość świata dołączcie do 
nas. 

REDAKCJA GAZETY SENIORA ,,SREBRNI”

Tworzą, są aktywni i wciąż mają apetyt na więcej

Łomżyńska Rada Seniorów aktywna w realu
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Kocham wolność
Żyję w czasach pięknych, ale trzeba być po-

słusznym. Ja nie jestem. Nie wiem czemu śpie-
wam pieśń „wolność” ową, na nutę całkiem nie 
nową.

NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ,  
WOLNOŚĆ I SWOBODA...

Nie jestem już młoda lecz serce w rozterce 
chciałoby jeszcze na bal.

Tak na oko jestem hej hej hej, z tyłu liceum 
z przodu muzeum.

Wątpliwości budzi wiek mój i stan głowy.
Poza tym wszystko jest w porządku, serce 

puka, wrzoda nie mam na żołądku. 
Płuca prawie w normie i trawienie i wiater-

ki, nawet całkiem w dobrym stanie nerki.
Głos jak dzwon, wyje jak zdarta płyta. Gdy 

słucha Zbyszek ruga mnie z kopyta.

NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ, 
WOLNOŚĆ I SWOBODA...

Choć takie czasy dziś nastały, że człek po-
winien wciąż się czegoś bać. Jak nie tego to 
tamtego.

Wtedy najlepiej głupka grać.   

NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ, 
WOLNOŚĆ I SWOBODA...

Właśnie wczoraj w autobusie „kanar” ma-
ski sprawdzał nam.

Nie pamiętam bym ją miała. By nie płacić. 
Głupka grałam. 

I jak to chodzić matko kochana potrzebne 
2 metry do mijania.

NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ, 
WOLNOŚĆ I SWOBODA...

W reszcie przyszły lepsze czasy.
Solidarnie się zrobiło i nadzieja wstąpiła 

w nas, że pandemia poszła w las.
W naszym Dziennym Domu „Senior +” 

rozpisano nowy zajęć plan.
Spotkania, wyjazdy wycieczkowe, wspól-

ne prace plastyczne, śpiew i piosenka już nie 
nowa… 

NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ, 
WOLNOŚĆ I SWOBODA...

Ja pragnę już iść tą drogą by pandemia nie 
była mi przeszkodą.

Jak widzicie, takie to czasy dziś nastały, że 
najlepiej być cwaniakiem, głupka rżnąć, nic nie 
robić, pożartować, w brydża pograć.

Byle zdrowym być.
W moim wieku już nie można w towarzy-

stwie w banie dać, a i Amor gdzieś się podział 
choć w młodości zbyt wcześnie banderole 
zdarł.

A przecież jeszcze by się chciało żeby nocy 
było mało.

Mimo, że z młodej radosnej, roześmianej 
i szalonej Janiny stałam się wkurzoną babą to 
już żaden facet choć by przycisnął mnie kola-
nem nie zostanie moim panem.

NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ, 
WOLNOŚĆ I SWOBODA...

JANINA GÓRSKA
 SENIORKA DDS+ 

Spotkanie  
w plenerze

W dniu 25 czerwca z inicjatywy Niny 
Żyłko odbyło się spotkanie kolegium 
redaktorów Gazety Seniora  ,,Srebrni " 
w Hotelu Arte Kurpie. 

Kilka słów o obiekcie 
Hotel jest położony na skraju Pusz-

czy Kurpiowskiej nad rzeką Narew 
w sąsiedztwie Skansenu Kurpiowskie-
go im. Adama Chętnika, w otoczeniu la-
sów i dzikiej przyrody. Jest to Centrum 
Zdrowia i Wypoczynku. Są tu też turnu-

sy oparte na diecie dr Ewy Dąbrowskiej. 
Co roku odbywają się koncerty muzyki 
poważnej w ramach imprezy ,,Muzyczne 
Dni Drozdowa-Łomża. Można też zna-
leźć inne atrakcje, relaks i wypoczynek, 
a także aktywności takie jak: jazda konna 
lub bryczką, a zimą sankami. Odbywają 
się też Biesiady Kurpiowskie z kuchnią 
wiejską. Można spróbować grillowanej 
kaszanki, babki ziemniaczanej czy kar-
kówki w chlebie. Kuchnia również ser-
wuje dania gruzińskie i najlepszy w swo-
im rodzaju sandacz w sosie kurkowym. 
Można też skorzystać z basenu, który 
znajduje się obok hotelu. Obiekt ma 3 
hektary własnego terenu, zatem zabawa 

może trwać do białego rana bez zakłóce-
nia spokoju sąsiadów.

Srebrni redaktorzy w Hotelu Kurpia Arte
25 czerwca odbyło się w tej wspa-

niałej scenerii spotkanie "srebrnych re-
daktorów". Był czas na sprawy organiza-
cyjne i omówienie kolejnych tematów, 
który warto byłoby się zająć, a także na 
wspólną biesiadę I ciekawe rozmowy. 
Seniorzy 60 i 70+ są bardzo aktywni. Da-
nuta Waśko pięknie grała na akordeonie, 
a kołduny kurpiowskie i psiwo kozico-
we, kawa, herbata i ciasto ,,pod chmurką 
" smakowały wyśmienicie. Czas upłynął 
w miłej i przyjaznej atmosferze. Pomimo 
ulewnego deszczu humory dopisywały. 
Około 20 opuściliśmy gościnne progi 
Hotelu Kurpia Arte. Ale mam nadzieję, 
że jeszcze nieraz spotkamy się w moim 
urokliwym i gościnnym Nowogrodzie. 

OPRACOWAŁA NINA ŻYŁKO

Z radością powitaliśmy informację, 
że zajęcia w ramach Akademii Trzeciego 
Wieku będą odbywać się do lutego 2022 
roku w Łomży. Przed pandemią jeździ-
liśmy do Białegostoku. Teraz wykła-
dy i ćwiczenia odbywają się w Wyższej 
Szkole Agrobiznesu w Łomży.  Jesteśmy 
z takiej decyzji bardzo radzi, a szczegól-
nie z powodu, że na koniec edycji wyjeż-
dżamy do Białegostoku na dwa koncerty 
i spektakl do Teatru Dramatycznego im. 
Aleksandra Węgierki. 

Na pierwszych zajęciach w ramach 
tej edycji Akademii Trzeciego Wieku 
wysłuchaliśmy wykładu Pani dr hab. 
Wioletty Danilewicz prof. UWB, które-
go tematem było ,,Czytelnictwo u-tra-
cone, czyli o czytaniu w XXI wieku”. 
Wykładowczyni dokładnie przedstawi-
ła obecną sytuację czytelnictwa w Pol-
sce. Zaproponowała ciekawe pozycje do 
przeczytania, a wśród nich: 

,,Wyznanie” – Jessie Burton 
,,Ósme życie” – Nino Haratischwili
,,Czuły Narrator” – Olga Tokarczuk 
,,W ogrodzie pamięci” – Joanna Ol-

czak- Ronikier 
,,Czuła przewodniczka” – Natalia De 

Barbaro (Książka polecana szczególnie 

dla młodych kobiet)
,,Gorzko, gorzko” – Joanna Bator 
,,Szczęśliwy los” – Małgorzata Staro-

sta 
,,Rzeczy, których nie wyrzuciłem” – 

Marcin Wicha 
,,Kaznodzieja” – Camilla Lackberg  
,,Arystokracja” – Marek Miller 
Na innych kolejnych zajęciach usły-

szeliśmy wiele efektywnych porad z za-
kresu radzenia sobie z sytuacjami streso-
wymi.

Z kolei na zajęciach, na których były 
poruszane problemy wspólnego za-
mieszkania, włączeni byli słuchacze wy-

kładu. Przedstawione zostały stosunki 
między teściową, synową i synem. Kon-
flikt pomiędzy teściową i synową załago-
dził syn oraz koleżanka synowej. 

Przed nami wiele jeszcze ciekawych 
spotkań, na których między innymi 
będą warsztaty dotyczące problemów 
przemocy w rodzinie, warsztaty rozwo-
ju osobowego, ABC Zdrowego Seniora. 
Zachęcamy seniorów do uczestnictwa 
w wykładach i warsztatach. Spotyka-
my się w Wyższej Szkole Agrobiznesu 
w Łomży. 

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA 

Akademia Trzeciego Wieku  
– Edycja III 
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Poezja Jolanty 
Marii Dzienis

Jolę poznałam kilka lat temu 
na ogłoszeniu wyników kon-
kursu literackiego dla seniorów 
,,Srebro nie złoto”. Ona odbiera-
ła nagrodę w kategorii Poezja a ja 
w kategorii Proza. Poza tym Ona 
prezentuje swoje wiersze na por-
talu podlaskisenior.pl a ja piszę 
artykuły, które są umieszczane na 
tymże portalu, na temat łomżyń-
skich seniorów, jako redaktorka 
Redakcji Podlaskiego Seniora 
Łomża. Widywałyśmy się nieraz 
z racji naszego działania na rzecz 
środowisk senioralnych.

Uznałam, że twórczość Jolan-
ty warto zaprezentować także na 
łamach Gazety Seniora ,,Srebrni”. 
Na początek wiersz, do którego 
skomponowałam melodię.

JESIENNA PIOSENKA
Tekst: Jolanta Maria Dzienis

Muzyka: Danuta Waśko

Jesień przysiadła na moście lino-
wym,
Zamglonym wzrokiem w prze-
strzeń spojrzała,
W strzępach uśmiechu snów kolo-
rowych,
Tęsknie o czasie pieśń zaśpiewała.

Dzisiaj zabieram ze sobą liście,
Strącam dojrzałe owoce z drzewa,
Kwiaty usypiam, to oczywiste,
Inaczej zrobić się przecież nie da......
Zanim nadejdą pierwsze przy-
mrozki,
I szron pokryje świat srebrną szatą,
Mam obowiązek w odbiorze gorz-
ki,
przyrodę całą nastawić na to.....

Miesięcy parę odpocząć musi,
Ziemia i niebo w śnie nie-
prześnionym,
By rosnąć w siłę, gdy wiosna 
wróci
I włoży dumnie tęczy koro-
nę......

A potem lato berło odbie-
rze,
W słońcu się pławiąc, tak 
jak w jeziorze,
Przypomni prawdę o życiu 
szczerze,
By było lepiej, musi być go-
rzej.....
Co potem, wiecie, nadejdę 
znowu,
Ptaki za morza z wiatrem 
wywieję,
Chociaż ja zawsze, na sto 
sposobów,
Na odrodzenie niosę na-
dzieję

Letnia drzemka…
Zastygło powietrze w labiryntach 
kryształu,
Liście smętnie obwisły w nagłej 
chłodu potrzebie,
W cichnącym brzęczeniu grzęzną 
owady pomału
I obłoki zasypiają na zeszklonym 
niebie.
Przestworza przesycają wonie roz-
maite,
Pomnożone jeszcze południa du-

chotą,
Pachną łąki trawami, pola bujnym 
żytem,
Aromaty czarują, ale kto dba o to.
Nawet lipy rozkwitłe miodowymi 
tony,
Przestały wabić pszczoły, zawsze 
pracowite,
Świerszcze skrzypki rzuciły, skwa-
rem rozstrojone,
Zadrzemał świat cały pod rozgrza-
nym błękitem…

W ciszy sosen
Dziś jestem jak dziecko, któ-
re mnóstwo pytań dorosłe-
mu bez przerwy zadaje,
Kto zechce je usłyszeć i po-
znać chwil mojej zadumy 
rozliczne rozstaje?
Czy wiatr, który ze wszyst-
kimi się droczy, kiedy dmu-
cha to zamyka oczy?
Czy gwiazdki które na nas 
mrugają, to zmęczone tym 
mruganiem – ziewają?
Czy słonko które dziś świeci, 
to dlatego świeci, bo je bar-
dzo lubią dzieci?
Czy deszcz który pada 
i pada, swych kropelek szem-
raniem bajki opowiada?
To tylko pytań kilka, w roz-
marzeniu wieczornym leni-
wie spisanych nieskładnie,
Do kogo mają trafić, kto ich 

przesłanie proste i czyste bez trudu 
odgadnie?
Miał być list specjalnie dla ciebie 
w ciszy sosen, w skwarze pomyśla-
ny,
Czy mi wyszło, znów nie wiem, 
wiersz ten jest zagadką, milcze-
niem owianą…

Jolanta Maria Dzienis, poet-
ka, laureatka wielu konkursów 
literackich, redaktor w serwisach 
podlaskisenior.pl i poeciwsieci.
pl. Członkini Nauczycielskiego 
Klubu Literackiego w Białym-
stoku. Współpracowała z austra-
lijskim Pulsem Polonii, kanadyj-
skim Polonia News Magazine 
oraz brazylijskim radiem Vale de 
Sol FM . W Brazylii jej wiersze 
przetłumaczono na język portu-
galski i na język Indian Kaingang. 
Jako redaktor literacki wspierała 
portale: Kronikarz – Magazyn 
Obywatelski i Twoje Wiadomo-
ści. Jest autorką tomików wier-
szy: „Mgnienie”, „Z zaczarowanej 
polany” i „Odłamki czasoprze-
strzeni” oraz współautorką zbio-
ru poezji z serii Kajety Starobo-
jarskie – „Wiosna jeszcze będzie”. 
Jej utwory ukazują są również 
w kwartalnikach „Najprościej”. 
Mieszka i tworzy w Białymstoku.

DANUTA WAŚKO

dokumentu dotyczącego rozwo-
ju lokalnego Łomży (w celu po-
zyskania przez Miasto środków 
finansowych z funduszy nor-
weskich), udział w działaniach 
zmierzających do zmiany Ustawy 
o samorządzie gminnym, powia-
towym i województwa w zakresie 
dotyczącym rad seniorów, nawią-
zanie współpracy z łomżyńskimi 
uczelniami i radami społecznymi 
oraz udział w projektach realizo-
wanych przez organizacje poza-
rządowe. 

Kierowniczki Klubu Senio-
ra i Dziennego Domu Pobytu 
poinformowały o funkcjonowa-
niu placówek w okresie pande-
mii oraz o wsparciu udzielanym 
w tym czasie seniorom.

Efektem udziału Członków 
Rady w projektach jest m.in. Ga-
zeta Seniora SREBRNI (wkładka 
do Tygodnika Narew), materia-
ły wizualizujące Radę, fachowiec 
dla seniorów i osób z niepełno-
sprawnością, wizytówka Rady 
(dostępna na stronie  https://
www.youtube.com/watch?v=-
Je9lu6JeD10&t=9s) oraz infor-
macje o Radzie zamieszczone 
w publikacjach „Poradnik dla rad 
seniorów województwa podla-
skiego. Pytania i odpowiedzi”, 
„Rozwój Ekonomii Społecznej 

i Solidarnej”. Członkowie Rady 
współpracują także z redakcją 
(portalem internetowym) podla-
skisenior.pl. 

Co będzie
Grażyna Czajkowska przed-

stawiła plany Łomżyńskiej Rady 
Seniorów na ten rok, w tym m.in.:

• wydanie niezbędnika osoby 
starszej i z niepełnosprawnością 
– z Urzędem Miejskim w Łomży, 

• organizacja Seniorady – 
z Urzędem Miejskim w Łomży,

• udział przedstawicieli ŁRS 
w tworzeniu projektu Strategii 
Rozwoju Miasta Łomża do 2030 
roku oraz Strategii Rozwiązy-
wania problemów Społecznych 
Miasta Łomża na lata 2022 – 
2030,

• udział przedstawicieli ŁRS 
w Forach Rad Seniorów i Kon-
gresie Podlaskich Rad Seniorów 
w Supraślu (7, 8 września 2021 
r.),

• udział w pracach i sesji Oby-
watelskiego Parlamentu Senio-
rów,

• udział w pracach Ogól-
nopolskiego Porozumienia 
o Współpracy Rad Seniorów,

• kontynuowanie dzienni-
karstwa obywatelskiego przez 
członków Rady Seniorów w tym 

włączenie się ŁRS w tworzenie 
miejskiej gazety poświęconej 
osobom starszym, ew. wkładki 
do miesięcznika My z Łomży, 

• monitorowanie procesu le-
gislacyjnego zmierzającego do 
zmiany Ustawy o samorządzie 
gminnym, powiatowym i woje-
wództwa w zakresie dotyczącym 
rad seniorów,

• włączenie się do prac śro-
dowisk senioralnych w prace nad 
zmianą Ustawy o osobach star-
szych w kontekście kształtu i póź-
niejszego wykorzystania sporzą-
dzanej każdego roku informacji 
o osobach starszych,

• współpraca ze środowi-
skiem łomżyńskich seniorów 
w kierunku utworzenia w Łomży 
poradni geriatrycznej i oddziału 
geriatrycznego,

• udział członków Rady 
w działaniach organizacji poza-
rządowych.

Członkowie ŁRS dyskutowa-
li też o możliwościach tworzenia 
senioralnych klubów dzielnico-
wych (osiedlowych) lub klu-
bów babci, dziadka i wnuczka, 
w których byłby kącik dla dzieci, 
a dziadkowie i babcie w czasie za-
bawy wnucząt, mogliby spotkać 
się ze sobą i też aktywnie spędzać 
czas.

Ponadto Przewodnicząca za-
proponowała, by polityka senio-
ralna była jednym z obszarów 
Strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych Miasta Łomża 
na lata 2022 – 2030 oraz wyraziła 
chęć udziału ŁRS w pracach nad 
tworzeniem tej strategii. 

Przedstawiła pomysł, by spra-
wozdania z działalności Łomżyń-
skiej Rady Seniorów mogły być 
corocznie punktem posiedzeń 
komisji/sesji Rady Miejskiej 
Łomży – aby radni mogli zapo-
znać się z pracą Łomżyńskiej 
Rady Seniorów. 

Zachęcała uczestników po-
siedzenia do zaangażowania się 
w kampanię Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Łomża 2022. 

Członkowie Rady wyrazi-
li też swoje oczekiwania związa-
ne z utworzeniem w strukturze 
Urzędu Miejskiego stanowiska 
pełnomocnika ds. osób starszych, 
otrzymaniem lokalu biurowego 
z niezbędnym wyposażeniem na 
potrzeby Rady oraz włączaniem 
Rady do udziału w ważnych uro-
czystościach miejskich.

Aktualności z Ratusza
Uczestniczący w posiedze-

niu Zastępca Prezydenta An-
drzej Stypułkowski włączał się 

do dyskusji oraz odpowiadał na 
liczne pytania członków Rady. 
Wyraził otwartość na realizację 
pomysłów w nowej perspekty-
wie finansowej. Będzie to zale-
żało od potrzeb i aktywności 
samych seniorów oraz od moż-
liwości finansowych Miasta. 
Poinformował członków ŁRS 
o planowanym remoncie i ada-
ptacji na potrzeby Klubu Se-
niora dwóch budynków przy 
ul. Nowogrodzkiej (wcześniej 
użytkowanych przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej), 
tuż przy Parku Jakuba Wagi. 

- Przenosząc Klub z ul. Mic-
kiewicza kierujemy się bezpie-
czeństwem seniorów, chcemy 
zapewnić Państwu odpowiednie 
warunki – mówił Zastępca Pre-
zydenta. Wyraził otwartość na 
potrzeby osób starszych oraz na-
dzieję, że budynki zostaną prze-
kazane seniorom już jesienią. 

Na zakończenie posiedzenia 
członkom Łomżyńskiej Rady Se-
niorów w koszulkach z logo ŁRS 
i Miasta Łomża, zostały wykona-
ne pamiątkowe zdjęcia. 

GRAŻYNA CZAJKOWSKA
Przewodnicząca  

Łomżyńskiej Rady Seniorów

Łomżyńska Rada Seniorów aktywna w realu

Od lewej Danuta Waśko i Jolanta Maria Dzienis
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Czytanie książek, 
czyli podpowiadamy, po jaką pozycję sięgnąć

Lloyd C. Douglas – „Wielki Rybak” 
– wielka opowieść o św. Piotrze, które-
go losy stały się źródłem  inspiracji dla 
wszystkich następnych pokoleń chrze-
ścijan. Pouczająca, piękna, oryginalna 
i świetnie napisana książka dla wierzą-
cych, ale i dla tych, którzy swej drogi 
jeszcze nie znaleźli.

Wspaniale i z wyobraźnią  została 
opisana historia św. Piotra, rybaka, który 
dzięki poznaniu Jezusa, zaczął stawać się 
lepszym człowiekiem. Każdego z apo-
stołów znanych dotychczas z Ewange-
lii, możemy dokładnie poznać.  Każdy 
z nich był inny, miał swój sposób ży-
cia i charakter. Czytając, przeżywamy 
z nimi wspaniałe przygody i poznajemy 
wiele ciekawych postaci, historycznych 
i fikcyjnych. Ciekawa i wciągająca fabuła, 
oparta o źródła historyczne.

„… noc ustępowała wtedy, gdy stał 
patrząc na brzeg jeziora w mgiełce przed-
świtu i usłyszał głos wołający; „Szymo-
nie”.  Z pospiechem, z sercem łomoczą-
cym wgramolił się wtedy do małej łódki 
i zaczął co prędzej młócić jezioro wiosła-
mi. I wtedy to otrzymał swoje zadanie – 
rybaka, który ma „łowić Ludzi”. …”

„…Dzisiaj władza nie napawała go 
dumą;  czuł ciężar związanej z nią odpo-
wiedzialności. Jezus mu powiedział, za-
nim przyszli inni „Jesteś teraz pasterzem! 
Paś owce moje”. …”

Książka w sposób  przemawiający 
do naszej wyobraźni, ukazuje moralny 
dylemat człowieka, który zaparłszy się 
Chrystusa, potrafił jednak znaleźć w so-
bie siły, aby pozostać Mu wiernym aż po 
męczeński kres. Uczy pokory nas wszyst-
kich.  Ale też dająca wiarę i nadzieję dla 
chrześcijan. TERESA RĘBIŚ

Srebrni

Fascynujący portret genialnego informatyka, za-
łożyciela filmy Apple, człowieka skomplikowanego 
i bardzo trudnego zarówno w relacjach rodzinnych, 
jak i pracowniczych. To po trochu tyran, po trochu 
patriarcha, nie przyjmujący do wiadomości, że cze-
goś nie można – to, czego sam dokonał przecież 
wszyscy także określali jako niemożliwe… Jego po-
mysły zrewolucjonizowały XX i XXI wiek.

Portret genialnego twórcy wyłania się z trzech 
zaledwie scen z kroniki budowy imperium techno-
logicznego. To pełne napięcia momenty z udziałem 
głównego bohatera, który pod presją pokazuje, jakim 
naprawdę jest człowiekiem i co dla niego jest najważ-
niejsze. 

„Steve Jobs” to głównie dialogi, słowa i reakcje, 
emocje. Jeśli ktoś chce poznać bliżej tytułowego bo-
hatera (w tej roli Michael Fassbender, nominowany 
do Oscara, drugą nominację zdobyła Kate Winslet, 
ekranowa Joanna), nie będzie się nudził.

Pewnie nie wiesz...
H Charyzmatyczny współzałożyciel firmy Apple 

zmarł w czerwcu 2015 roku. Miał 56 lat. Nie podano 

oficjalnej przyczyny jego śmierci, ale prawdopodobnie 
był to rak trzustki, na którego Jobs cierpiał od lat.

H Jest właścicielem lub współwłaścicielem ponad 
200 patentów. Lapidarnie skwitował rolę sprzętu, który 
całe życie wymyślał, rozwijał, doskonalił: „Komputer to 
rower naszego umysłu”.

H Wycofał się z bezpośredniego kierowania Ap-
ple, bo jak powiedział „Byłem wart ponad milion 
dolarów, kiedy miałem 23 lata i ponad 10 milionów 
dolarów, kiedy miałem 24 lata i ponad 100 milionów 
dolarów, kiedy miałem 25 lat. Ale to nie było takie 
ważne, ponieważ nigdy nie robiłem tego dla pienię-
dzy. Nie interesuje mnie bycie najbogatszym człowie-
kiem na cmentarzu”.

H Christian Bale był brany pod uwagę do roli 
Steve'a Jobsa, później Leonardo DiCaprio, który jed-
nak odrzucił propozycję. Następnym kandydatem 
był Tom Cruise. Ostatecznie angaż otrzymał Michael 
Fassbender.

Steve Jobs
TVN piątek 23.00

Steve Jobs

Fenomen

Taksówkarz

Bezsenność
Martin Scorsese ukazuje (premiera 

w 1976 roku) samotnego bohatera,któ-
ry decyduje się na własną rękę walczyć 
ze złem i naprawiać świat. Skupuje broń 
i zakłada w swoim mieszkaniu podręcz-
ny arsenał. Bohaterem tym jest były 
komandos, Travis Bickle (Robert De 
Niro), który wraca po demobilizacji 
z Wietnamu. Niezrównoważony psy-
chicznie mężczyzna przyjmuje posadę 
taksówkarza na nocną zmianę. Pragnie 
uciec przed dręczącą go bezsennością 
wywołaną koszmarnymi wspomnienia-
mi z wojny. 

Przemierza Nowy Jork opanowany 
przez prostytutki, sutenerów, różnego 
rodzaju męty i przestępców. Próbu-
je poderwać Betsy (Cybil Shepherd), 
przypadkowo poznaną asystentkę 
z biura polityka kandydującego do se-
natu. Jednak po pierwszej randce, kiedy 
zabiera ją do kina pornograficznego, 
znajomość się kończy. Sfrustrowany 
postanawia się zemścić i zastrzelić kan-
dydata na senatora, dla którego pracuje 
Betsy. Zamach nie dochodzi do skutku, 
ale taksówkarz ma już nowy cel: uwol-

nienie młodocianej prostytutki Iris 
(nominowana do Oscara 13-letnia Jo-
die Foster) z rąk jej alfonsa, niejakiego 
Sporty’ego (Harvey Keitel)…

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

28,5 miliona dolarów, kosztował 1,3 mi-
liona.

H W kinie porno Travis kupuje sło-
dycze i napój za 1,85 dolara. Za ten sam 
zestaw dziś trzeba zapłacić 8,50 dolara.

H Martin Scorsese pojawia się w fil-
mie jako pasażer taksówki, który chce za-
strzelić swoją niewierną żonę. 

H Przygotowując się do roli Robert 
De Niro przez miesiąc pracował po 12 go-
dzin dziennie jako taksówkarz. 

H Irokez, jaki Robert De Niro ma na 
głowie w drugiej części filmu, został zro-
biony z grubego końskiego włosia i nakle-
jony na sztuczną łysinę.

H Z powodu strajku śmieciarzy obra-
zy brudnego Nowego Jorku są prawdziwe. 

H Zanim Jodie Foster została osta-
tecznie obsadzona w roli Iris, do tej roli 
zgłosiło się ponad dwieście pięćdziesiąt 
kandydatek.

Taksówkarz
TVP Kultura niedziela 20.00

Prywatna wojna Murphy’ego 

Zatopić,  
za wszelką cenę

II wojna światowa dobiega 
końca. U wybrzeży Wenezueli 
niemiecka łódź podwodna dowo-
dzona przez komandora Lauchsa 
zatapia brytyjski statek handlowy. 
Niemcy metodycznie wystrzelali 
rozbitków, aby nie zdołali przeka-
zać informacji o pojawieniu się ich 
okrętu. Jedynym ocalałym jest Ir-
landczyk Murphy (Peter O'Toole) 
– mechanik zajmujący się zaokręto-
wanym wodnosamolotem. Rozbit-
ka odnalazł Louis Brezon (Philip-
pe Noiret) – Francuz nadzorujący 
nieczynną bazę poszukiwaczy ropy 
naftowej. Zawiózł Murphy’ego do 
szpitala, prowadzonego przez dr 
Hayden (Siân Phillips). Po odzy-
skaniu sił Murphy poprzysięga zemstę. Postanawia na wła-
sną rękę wytropić niemiecką łódź. Zdobywa samolot, budu-
je bomby benzynowe i wyrusza w kierunku delty Orinoko. 
W końcu wpada na trop faszystowskiej jednostki.

Pewnie nie wiesz...
H Peter O'Toole w większość scen kaskaderskich wystąpił 

sam.
H Używany w filmie okręt podwodny to konstrukcja ame-

rykańska z okresu II wojny światowej. Film był kręcony w We-
nezueli, dlatego w filmie brał udział okręt sprzedany przez 
USA Wenezueli. W trakcie kręcenia filmu okręt był jeszcze na 
służbie w marynarce wojennej.

H Nie używano wtedy (1970 rok) komputerowych anima-
cji, więc zarówno świetna sekwencja nauki latania, jak i pod-
wodne sceny ugrzęźnięcia U-boota na mieliźnie są prawdziwe. 

H Realistycznej scenie kłótni Murphy’ego z panią doktor 
Hayden smaczku dodaje fakt, że grający ich aktorzy byli wte-
dy... małżeństwem.

Prywatna wojna Murphy’ego
TVP Historia piątek 21.50

Ciechocinek  
– porcja zdrowia  
dla ciała i duszy

Na przełomie maja i czerwca spędziłam 
trzy piękne tygodnie w Ciechocinku. Piękne, 
bo wymarzona pogoda, cudowna przyroda, 
zieleń w parkach i lasach, a na deptakach ra-
baty kwiatowe niczym perskie dywany w sa-
lonach arystokratów. 

Ciechocinek nazywany „Perłą Kujaw”, 
umiejscowiony na brzegu Wisły, to jedno 
z pierwszych uzdrowisk w Polsce. Zasoby 
wód leczniczych i walory klimatyczno-przy-
rodnicze pozwalają już od ponad 175 lat 
skutecznie leczyć schorzenia układu odde-
chowego i nerwowego, choroby ruchu oraz 
reumatyczne. W tym celu stosuje się wie-
le zabiegów prowadzonych w sanatoriach. 
W ścisłym reżimie sanitarnym kuracjusze 
przyjmują kąpiele solankowe i kwasowę-
glowe, okłady borowinowe, masaże suche 
i wodne, gimnastykę przyrządową i w base-
nie, krioterapię i wiele innych. 

Zachwyt Ciechocinkiem ma swoje źró-
dło nie tylko w turystyczno-leczniczym 
aspekcie mojego pobytu. Wyjątkowość 
spędzonych tam trzech tygodni to zasługa 
również –  a może przede wszystkim – cu-
downych ludzi, których miałam okazję po-
znać. Helenka z okolic Łomży, moja stała 
towarzyszka, pełna radości i humoru, wia-
ry w Boga i w ludzi. Iza z Wrocławia mająca 
ogrom empatii, lubiąca spacerować pośród 
śpiewu ptaków po pięknych alejkach oko-
licznych parków. A parków w Ciechocinku 
wiele: wśród nich Zdrojowy, Sosnowy czy 
Tężniowy, z licznymi okazami drzew i krze-
wów na skalę europejską oraz zabytkowymi 
obiektami, np. goszczącą wielu artystów mu-
szlą koncertową, pijalnią wód mineralnych 
czy fontanną „Grzybek”. Z kolei sanatorium 
„Wrzos”, w którym miałam okazję przeby-
wać, to zadbany obiekt z pięknym patio i ła-
weczkami, na których niejedna pani zgubiła 
serce. 

Przebywając w Ciechocinku, poza wa-
lorami zdrowotnymi, wyraźnie doświad-
czyłam również poczucia przydatności, 
uzdrawiając wewnętrznie siebie i innych. 
Razem ze wspaniałymi koleżankami Helą 
i Izą, starałyśmy się dawać innym kuracju-
szom to, co w relacjach międzyludzkich 
najważniejsze – szacunek, radość i miłość 
do drugiego człowieka. Prowadzałyśmy 
niepełnosprawne, starsze osoby na wóz-
kach na spacery, koncerty, na zakupy czy 
do kościoła na procesję podczas Okta-
wy Bożego Ciała. Korzystając z obecno-
ści utalentowanej, emerytowanej aktorki 
scen warszawskich – pani Krysi, wspólnie 
organizowaliśmy wewnętrzne recitale. To 
wspólne ubogacanie i wzajemne obdaro-
wywanie – swoim czasem, uwagą, dobrym 
słowem – sprawiło, że ciechociński pobyt 
stał się niezapomniany.  

Zachęcam więc bardzo wszystkich 
do korzystania z walorów ciechocińskich 
uzdrowisk. Jest tam niepowtarzalna przy-
roda i mikroklimat, a stężenie jodu wokół 
Grzybka i tężni nadaje temu miastu cech 
uzdrowiska morskiego. Przede wszystkim 
jednak, pobyt tam to możliwość pozna-
nia fantastycznych ludzi i otwarcia się na 
świat.

Pożegnanie
Przeżywszy 69 lat 22 czerwca 2021 

roku zmarł Jerzy Kuciel. Spoczął na 
zabytkowym cmentarzu łomżyńskim 
przy ul. Kopernika.

Wypełnił swoją misję. Jako pra-
cownik Wydziału Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Łomży oraz długolet-
ni Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Starówka”. Kochał swoje miasto.

Żył i pracował nie dla siebie. Rze-
telnie i uczciwie wykonywał swoją 
pracę. Był cierpliwy i wyrozumiały.

Pożegnaliśmy nieodżałowanego 
przyjaciela, kolegę i sąsiada. Czas nie-
ubłaganie przemija. W naszych ser-
cach pozostanie w trwałej pamięci 
jako człowiek zasad i wiary.

W drugim człowieku widział to, co 
najlepsze. Takim pozostanie w naszej 
pamięci.

STANISŁAW KASEJA

Prawda
Rzeczywistość budujemy na prawdzie.
Obserwujemy to co dalekie i to co bliskie.
Prawda daje nam przestrzeń, w której możemy się urządzić po swojemu.
Prawda czyni nas mocniejszymi, odnawia nasze życie.
Daje patrzenie na to co dalekie i na to co bliskie.
Prawda prowadzi do dialogu, do porozumienia, do zjednoczenia.
Prawda odsuwa cierpienie.
Na prawdzie wyrosłe owoce będą trwałe, zachowają świeżość i piękno.

SENIOR STANISŁAW KASEJA
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Fascynujący portret genialnego informatyka, za-
łożyciela filmy Apple, człowieka skomplikowanego 
i bardzo trudnego zarówno w relacjach rodzinnych, 
jak i pracowniczych. To po trochu tyran, po trochu 
patriarcha, nie przyjmujący do wiadomości, że cze-
goś nie można – to, czego sam dokonał przecież 
wszyscy także określali jako niemożliwe… Jego po-
mysły zrewolucjonizowały XX i XXI wiek.

Portret genialnego twórcy wyłania się z trzech 
zaledwie scen z kroniki budowy imperium techno-
logicznego. To pełne napięcia momenty z udziałem 
głównego bohatera, który pod presją pokazuje, jakim 
naprawdę jest człowiekiem i co dla niego jest najważ-
niejsze. 

„Steve Jobs” to głównie dialogi, słowa i reakcje, 
emocje. Jeśli ktoś chce poznać bliżej tytułowego bo-
hatera (w tej roli Michael Fassbender, nominowany 
do Oscara, drugą nominację zdobyła Kate Winslet, 
ekranowa Joanna), nie będzie się nudził.

Pewnie nie wiesz...
H Charyzmatyczny współzałożyciel firmy Apple 

zmarł w czerwcu 2015 roku. Miał 56 lat. Nie podano 

oficjalnej przyczyny jego śmierci, ale prawdopodobnie 
był to rak trzustki, na którego Jobs cierpiał od lat.

H Jest właścicielem lub współwłaścicielem ponad 
200 patentów. Lapidarnie skwitował rolę sprzętu, który 
całe życie wymyślał, rozwijał, doskonalił: „Komputer to 
rower naszego umysłu”.

H Wycofał się z bezpośredniego kierowania Ap-
ple, bo jak powiedział „Byłem wart ponad milion 
dolarów, kiedy miałem 23 lata i ponad 10 milionów 
dolarów, kiedy miałem 24 lata i ponad 100 milionów 
dolarów, kiedy miałem 25 lat. Ale to nie było takie 
ważne, ponieważ nigdy nie robiłem tego dla pienię-
dzy. Nie interesuje mnie bycie najbogatszym człowie-
kiem na cmentarzu”.

H Christian Bale był brany pod uwagę do roli 
Steve'a Jobsa, później Leonardo DiCaprio, który jed-
nak odrzucił propozycję. Następnym kandydatem 
był Tom Cruise. Ostatecznie angaż otrzymał Michael 
Fassbender.

Steve Jobs
TVN piątek 23.00

Steve Jobs

Fenomen

Taksówkarz

Bezsenność
Martin Scorsese ukazuje (premiera 

w 1976 roku) samotnego bohatera,któ-
ry decyduje się na własną rękę walczyć 
ze złem i naprawiać świat. Skupuje broń 
i zakłada w swoim mieszkaniu podręcz-
ny arsenał. Bohaterem tym jest były 
komandos, Travis Bickle (Robert De 
Niro), który wraca po demobilizacji 
z Wietnamu. Niezrównoważony psy-
chicznie mężczyzna przyjmuje posadę 
taksówkarza na nocną zmianę. Pragnie 
uciec przed dręczącą go bezsennością 
wywołaną koszmarnymi wspomnienia-
mi z wojny. 

Przemierza Nowy Jork opanowany 
przez prostytutki, sutenerów, różnego 
rodzaju męty i przestępców. Próbu-
je poderwać Betsy (Cybil Shepherd), 
przypadkowo poznaną asystentkę 
z biura polityka kandydującego do se-
natu. Jednak po pierwszej randce, kiedy 
zabiera ją do kina pornograficznego, 
znajomość się kończy. Sfrustrowany 
postanawia się zemścić i zastrzelić kan-
dydata na senatora, dla którego pracuje 
Betsy. Zamach nie dochodzi do skutku, 
ale taksówkarz ma już nowy cel: uwol-

nienie młodocianej prostytutki Iris 
(nominowana do Oscara 13-letnia Jo-
die Foster) z rąk jej alfonsa, niejakiego 
Sporty’ego (Harvey Keitel)…

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

28,5 miliona dolarów, kosztował 1,3 mi-
liona.

H W kinie porno Travis kupuje sło-
dycze i napój za 1,85 dolara. Za ten sam 
zestaw dziś trzeba zapłacić 8,50 dolara.

H Martin Scorsese pojawia się w fil-
mie jako pasażer taksówki, który chce za-
strzelić swoją niewierną żonę. 

H Przygotowując się do roli Robert 
De Niro przez miesiąc pracował po 12 go-
dzin dziennie jako taksówkarz. 

H Irokez, jaki Robert De Niro ma na 
głowie w drugiej części filmu, został zro-
biony z grubego końskiego włosia i nakle-
jony na sztuczną łysinę.

H Z powodu strajku śmieciarzy obra-
zy brudnego Nowego Jorku są prawdziwe. 

H Zanim Jodie Foster została osta-
tecznie obsadzona w roli Iris, do tej roli 
zgłosiło się ponad dwieście pięćdziesiąt 
kandydatek.

Taksówkarz
TVP Kultura niedziela 20.00

Prywatna wojna Murphy’ego 

Zatopić,  
za wszelką cenę

II wojna światowa dobiega 
końca. U wybrzeży Wenezueli 
niemiecka łódź podwodna dowo-
dzona przez komandora Lauchsa 
zatapia brytyjski statek handlowy. 
Niemcy metodycznie wystrzelali 
rozbitków, aby nie zdołali przeka-
zać informacji o pojawieniu się ich 
okrętu. Jedynym ocalałym jest Ir-
landczyk Murphy (Peter O'Toole) 
– mechanik zajmujący się zaokręto-
wanym wodnosamolotem. Rozbit-
ka odnalazł Louis Brezon (Philip-
pe Noiret) – Francuz nadzorujący 
nieczynną bazę poszukiwaczy ropy 
naftowej. Zawiózł Murphy’ego do 
szpitala, prowadzonego przez dr 
Hayden (Siân Phillips). Po odzy-
skaniu sił Murphy poprzysięga zemstę. Postanawia na wła-
sną rękę wytropić niemiecką łódź. Zdobywa samolot, budu-
je bomby benzynowe i wyrusza w kierunku delty Orinoko. 
W końcu wpada na trop faszystowskiej jednostki.

Pewnie nie wiesz...
H Peter O'Toole w większość scen kaskaderskich wystąpił 

sam.
H Używany w filmie okręt podwodny to konstrukcja ame-

rykańska z okresu II wojny światowej. Film był kręcony w We-
nezueli, dlatego w filmie brał udział okręt sprzedany przez 
USA Wenezueli. W trakcie kręcenia filmu okręt był jeszcze na 
służbie w marynarce wojennej.

H Nie używano wtedy (1970 rok) komputerowych anima-
cji, więc zarówno świetna sekwencja nauki latania, jak i pod-
wodne sceny ugrzęźnięcia U-boota na mieliźnie są prawdziwe. 

H Realistycznej scenie kłótni Murphy’ego z panią doktor 
Hayden smaczku dodaje fakt, że grający ich aktorzy byli wte-
dy... małżeństwem.

Prywatna wojna Murphy’ego
TVP Historia piątek 21.50
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Pan i Pani Kiler

Zabójcy 
ścigają 
zabójcę

Jen Kornfeldt (Katherine Heig) jest pracow-
niczką firmy zajmującej się komputerami. Kobieta 
jest przyzwyczajona do luksusu i pieniędzy. Ostat-
nio jednak przeżywa trudne chwile w swoim ży-
ciu, spowodowane rozstaniem z chłopakiem. Na 
rodzinnym wyjeździe poznaje jednak przystojne-
go Spencera (Ashton Kutcher ). Para zakochuje 
się i pobiera w niedługim czasie. Po ślubie jednak 
mroczna tajemnica Spencera wychodzi na jaw – 
okazuje się, że mężczyzna jest byłym płatnym za-
bójcą, który co prawda wycofał się oficjalnie z za-
wodu, ale… Pracodawcy nasyłają na niego kumpli 
po fachu. Zlecenie na głowę eks-kolegi przyjmuje 
aż pięciu kilerów. Zrobią wszystko, żeby sprzątnąć 
uroczą parę. Zaczyna się szaleńczy, bardzo emo-
cjonujący i widowiskowy pościg i gra o najwyższą 
stawkę – życie.

Choć główny bohater jest zabójcą, to przedsta-
wiono go w taki sposób, że mimo wszystko wzbudza 
sympatię. Co bardziej krwawe momenty rozłado-
wano komediowymi akcentami, a makabrą twórcy 
nie epatują – to produkt przeznaczony również dla 
młodszej części widowni. Udanym zabiegiem było 
rozwinięcie wątku nieco tajemniczego ojca wybran-
ki killera (bardzo dobra rola Toma Sellecka), który 
okazuje się… Na pewno będziecie zaskoczeni praw-
dziwą tożsamością głowy rodu.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 98 milionów 

dolarów, kosztował 75 milionów.
H Podczas kręcenia jednej ze scen Ashton Kutcher 

przypadkowo pięścią znokautował kaskadera.
H Trzy aktorki tego filmu mają podobne imię 

ale różnie pisane: Katherine Heigl, Catherine O'Hara 
i Katheryn Winnick.

Pan i Pani Kiler
TV Puls niedziela 22.15

To prawdziwa historia Micky'ego Warda oraz niełatwej 
drogi, którą musiał pokonać, by stać się mistrzem bokser-
skim. 

Micky Ward (Mark Wahlberg) jest bokserem wagi pół-
średniej, jego interesami zarządza despotyczna matka Alice 
(Melissa Leo), a trenerem jest przyrodni brat Dicky Eklu-
nd (Christian Bale). Ale Micky nie jest w dobrej formie, ma 
problemy z byłą żoną, nie może się dogadać z bezwzględną 
matką, drażnią go nadpobudliwe siostry (siedem!) i przede 
wszystkim ciągle popada w konflikt z przyrodnim bratem. 
Kiedyś Dicky także był obiecującym bokserem, miał nawet 
na swoim koncie wielkie sukcesy, jednak wskutek uzależnie-
nia od narkotyków zaczął staczać się na samo dno. 

Tymczasem podczas wielkiej imprezy w Atlantic City 
Micky ma walczyć z zawodnikiem 10 kilogramów cięższym. 
Jego matka i brat godzą się na to. Po przegranej Micky wyco-
fuje się, mając już dość porażek i rodziny. 

W tym trudnym momencie ukojenie przynosi mu spo-
tkanie z barmanką Charlene (Amy Adams). Ta znajomość 
staje się coraz bardziej ważna dla niego. 

To dramat o uwalnianiu się spod wpływów toksycznej 
rodziny, o szukaniu własnej drogi i własnego szczęścia. To 
także opowieść o ludziach zagubionych – wychudzonym jak 
szkielet Dickym, wytapirowanej, wyszczekanej Alice i jej gro-
madce żałosnych córeczek. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 129 milionów dolarów, 

kosztował 25 milionów.
H Christian Bale schudł do roli Dicky’ego 15 kilogramów.
H Mark Wahlberg odbył 20-miesięczny trening, żeby być 

w jak najlepszej formie w momencie rozpoczęcia zdjęć. Stosując 
specjalną dietę przytył w przeciągu 8 miesięcy 15 kg.

H Christian Bale spędził wiele godzin z prawdziwym Dic-
kym Eklundem, aby nauczyć się, jak go właściwie naśladować. 
Dicky'emu nie podobało się, jak w filmie przedstawiono jego 
matkę i siostry. Po projekcji filmu zrobił awanturę Christianowi 
Bale. 

Fighter
TVP1 sobota 22.10

Fighter

Szczęście  
na ringu

Młoda Wiktoria

Zakochana 
królowa

Opowieść o młodzieńczych latach 
wyjątkowej królowej, której panowanie 
przeszło do historii jako „epoka wikto-
riańska” (1837-1901). Już jako nasto-
latka Wiktoria potrafiła uniezależnić 
się od zaborczej matki oraz jej nieprzy-
chylnego małżonka, a w miesiąc po 18 
urodzinach została królową Zjedno-
czonego Królestwa Wielkiej Brytanii. 
Wierzyła, że teraz może zdobyć wszyst-
ko. Wkrótce potem los postawił na jej 
drodze księcia Alberta i serce młodej 
monarchini (granej przez Emily Blunt) 
zaczęło bić szybciej. Zdając sobie spra-
wę, że młodzieniec jako młodszy syn 
pomniejszego niemieckiego księcia nie 

śmiałby poprosić o rękę królowej Wiel-
kiej Brytanii, Wiktoria postanowiła 
przejąć inicjatywę…

Po narodzinach ich pierwszego dziec-
ka, ociepliły się relacje Wiktorii z jej mat-

ką. Mimo że królowa Wiktoria miała aż 
dziewięcioro synów i córek, tak naprawdę 
nie przepadała za dziećmi. Bała się posia-
dania potomstwa, a na każdą kolejną ciążę 
reagowała z rozdrażnieniem. 

Pewnie nie wiesz...
H Wiele osób w filmie zwraca się do 

Wiktorii „Królowo Anglii”. Jednak kiedy 
Wiktoria zasiadła na tronie była Królową 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii.

H W sukienkach Wiktorii widać zamek 
błyskawiczny, który został wynaleziony 
w 1851 roku, a akcja filmu toczy się kilka lat 
wcześniej.

H Każda z sukni, które nosiła Emily 
Blunt była ubezpieczona na około 10 000 
funtów.

H Budowa wysokiego zielonego łóżka 
kosztowała 25 000 funtów. Książę i księżna 
Rutland, właściciele zamku Belvoir, kupili 
go po nakręceniu filmu.

H Królowa Wiktoria miała zaledwie 
152 cm wzrostu. Emily Blunt ma 175 cm.

Młoda Wiktoria
TVP Kultura sobota 20.00, niedziela 14.05

TVP1 niedziela 22.35
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Dinozaur

Ucieczka
Opowieść rozgrywa się na Ziemi 65 milionów lat temu, 

gdy na planecie królowały prehistoryczne olbrzymy – dino-
zaury. Aldar, młody iguanodon, został rozdzielony ze swoją ro-
dziną jeszcze jako pisklę. Wychowuje się na samotnej wyspie 
wśród stadka lemurów, razem z mądrą Zini i zwariowanym 
Plio. Gdy apokaliptyczny deszcz meteorytów pogrąża świat 
w chaosie, Aldar i jego przybrana rodzina uciekają na stały 
ląd i przyłączają się do grupy dinozaurów poszukujących bez-
piecznych miejsc lęgowych. 

Dinozaur
Polsat sobota 8.30 

Skubani

Nie zjadać 
indyków!

Franek ma niesamowite szczęście. Jest indykiem, 
któremu prezydent z okazji Dnia Dziękczynienia 
darowuje życie, a on sam staje się ulubieńcem pre-
zydenckiej córeczki. Wiedzie spokojne życie, zaja-

dając pizzę i oglądając latynoskie seriale. Sielskie 
życie w Białym Domu przerywa mu pojawienie się 
Olo. Olo ma cokolwiek szaloną wizję, by dzięki we-
hikułowi czasu przenieść się do roku ustanowienia 
Dnia Dziękczynienia i nie dopuścić, by indyki przez 
następne lata były w tym dniu głównym daniem. In-
dyki przenoszą się zatem do roku 1621, w którym 
koloniści zasiedlają Amerykę.

Skubani
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 12.20

Trzy piórka

Kto zostanie 
królem?

Pewien król miał trzech synów: dwaj byli mądrzy i zdolni, 
trzeci zaś mówił niewiele, był prostoduszny i nierozgarnię-
ty, tak więc nazywano go Głuptaskiem. Przeczuwając rychłą 
śmierć, władca zastanawia się, któremu z synów przekazać kró-
lestwo. W końcu postanawia, że odda je temu, który przyniesie 
mu najpiękniejszy dywan. Pokazał synom trzy piórka, dmuch-
nął w nie i powiedział, że każdy z nich powinien iść w tym kie-
runku, w którym poleciało jego piórko.

Trzy pióra
TV Puls niedziela 13.35

Iniemamocni

Koniec nudy
Bob Parr i jego żona Helen byli niegdyś naj-

większymi pogromcami przestępców w mieście. 
Każdego dnia zdarzało im się walczyć ze złem 
i ratować ludzkie życie. Dziś muszą jednak uda-
wać zwykłych obywateli. Mieszkają na przedmie-

ściach i zmagają się z rutyną i codziennymi pro-
blemami. Para wychowuje wspólnie trójkę dzieci 
– Violę, Maksa i Jack-Jacka. Bob jednak ciągle tę-
skni za dawnym, barwnym życiem. Pewnego dnia 
przed całą rodziną pojawia się szansa powrotu do 
branży superbohaterów. Parrowie i ich pociechy 
stają przed wyzwaniem ocalenia świata przed za-
gładą...

Iniemamocni
Polsat piątek 20.00, niedziela 12.40
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Dinozaur

Ucieczka
Opowieść rozgrywa się na Ziemi 65 milionów lat temu, 

gdy na planecie królowały prehistoryczne olbrzymy – dino-
zaury. Aldar, młody iguanodon, został rozdzielony ze swoją ro-
dziną jeszcze jako pisklę. Wychowuje się na samotnej wyspie 
wśród stadka lemurów, razem z mądrą Zini i zwariowanym 
Plio. Gdy apokaliptyczny deszcz meteorytów pogrąża świat 
w chaosie, Aldar i jego przybrana rodzina uciekają na stały 
ląd i przyłączają się do grupy dinozaurów poszukujących bez-
piecznych miejsc lęgowych. 

Dinozaur
Polsat sobota 8.30 

Skubani

Nie zjadać 
indyków!

Franek ma niesamowite szczęście. Jest indykiem, 
któremu prezydent z okazji Dnia Dziękczynienia 
darowuje życie, a on sam staje się ulubieńcem pre-
zydenckiej córeczki. Wiedzie spokojne życie, zaja-

dając pizzę i oglądając latynoskie seriale. Sielskie 
życie w Białym Domu przerywa mu pojawienie się 
Olo. Olo ma cokolwiek szaloną wizję, by dzięki we-
hikułowi czasu przenieść się do roku ustanowienia 
Dnia Dziękczynienia i nie dopuścić, by indyki przez 
następne lata były w tym dniu głównym daniem. In-
dyki przenoszą się zatem do roku 1621, w którym 
koloniści zasiedlają Amerykę.

Skubani
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 12.20

Trzy piórka

Kto zostanie 
królem?

Pewien król miał trzech synów: dwaj byli mądrzy i zdolni, 
trzeci zaś mówił niewiele, był prostoduszny i nierozgarnię-
ty, tak więc nazywano go Głuptaskiem. Przeczuwając rychłą 
śmierć, władca zastanawia się, któremu z synów przekazać kró-
lestwo. W końcu postanawia, że odda je temu, który przyniesie 
mu najpiękniejszy dywan. Pokazał synom trzy piórka, dmuch-
nął w nie i powiedział, że każdy z nich powinien iść w tym kie-
runku, w którym poleciało jego piórko.

Trzy pióra
TV Puls niedziela 13.35

Iniemamocni

Koniec nudy
Bob Parr i jego żona Helen byli niegdyś naj-

większymi pogromcami przestępców w mieście. 
Każdego dnia zdarzało im się walczyć ze złem 
i ratować ludzkie życie. Dziś muszą jednak uda-
wać zwykłych obywateli. Mieszkają na przedmie-

ściach i zmagają się z rutyną i codziennymi pro-
blemami. Para wychowuje wspólnie trójkę dzieci 
– Violę, Maksa i Jack-Jacka. Bob jednak ciągle tę-
skni za dawnym, barwnym życiem. Pewnego dnia 
przed całą rodziną pojawia się szansa powrotu do 
branży superbohaterów. Parrowie i ich pociechy 
stają przed wyzwaniem ocalenia świata przed za-
gładą...

Iniemamocni
Polsat piątek 20.00, niedziela 12.40
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Laureatka 
piosenki 

wakacyjnej  
z Łomży 

Młodzieżowy Dom Kultury w Bia-
łymstoku zorganizował regionalne 
eliminacje "Konkursu Piosenki Waka-
cyjnej 2021". Siedemnastu młodych 
artystów z regionu województwa 
podlaskiego zaprezentowało piosenki 
o tematyce lata i wakacji.

Do udziału w finale, który od-
był się w formie koncertu otwar-
tego dla publiczności, komisja 
jurorska pod przewodnictwem 
Marty Szałkiewicz z Podlaskiego 

Instytutu Kultury w Białymsto-
ku zakwalifikowała dziewięcioro 
wokalistów. Wśród nich znala-
zła się trzecioklasistka Domini-
ka Szabłowska, która na co dzień 
uczestniczy w zajęciach wokal-
nych Studia eMDeK z Miejskie-
go Domu Kultury - Domu Śro-
dowisk Twórczych w Łomży 
prowadzonych przez Magdę Si-
noff.

Prezentacja Dominiki zosta-
ła oceniona bardzo wysoko, tym 
samym uzyskała tytuł "Laureata 
Konkursu Piosenki Wakacyjnej 
2021". Wydarzenie odbyło się 
pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Białegostoku.

Serdecznie gratulujemy Do-
minice i życzymy dalszych sukce-
sów artystycznych.

Aleksandra Wasik powalczy o koronę 
Miss Polski. Nasza Najpiękniejsza  ma 
20 lat. Pochodzi z Nowogrodu. Jest 
studentką pierwszego roku dietetyki 
na Uniwersytecie Medycznym w Bia-
łymstoku. W wolnych chwilach spoty-
ka się przyjaciółmi, ale przede wszyst-
kim stara się aktywnie spędzać czas. 

Jej pasją jest sport, który to-
warzyszy jej od najmłodszych lat 
oraz, w którym odniosła wiele 
sukcesów. W życiu najważniejsza 
jest dla niej rodzina, a największy 
autorytet i najwierniejsza przyja-
ciółka to mama, dzięki której Ola 
zdecydowała się na udział w kon-
kursie Miss Ziemi Łomżyńskiej 
2021. 

W drugim człowieku Ola 
najbardziej ceni, empatię, szcze-
rość oraz wrażliwość. Swo-
ją przyszłość zawodową łączy 
z dietetyką. Marzy także o tym, 
by kiedyś otworzyć własną fir-
mę. Obecny rok zamierza wyko-

rzystać najlepiej jak tylko będzie 
to możliwe. Pragnie realizować 
projekt konkursu Miss Ziemi 
Łomżyńskiej - „Autystyczni-
-autentyczni” i być jego oddaną 
ambasadorką. Przed Olą bardzo 
intensywny czas. Łomżynianka 
znalazła się w gronie finalistek 
Miss Polski 2021.

Już pod koniec lipca, Ola wy-
rusza na pierwsze zgrupowanie 
Miss Polski 2021 do Małopolski, 
gdzie nagrywane będą materiały 
ENG (materiały filmowe), które 
zaprezentowane zostaną podczas 
wielkiego finału.  W sierpniu na-
tomiast Ola wyjedzie na dłużej, 
a drugie zgrupowanie będzie już 
ostatnią prostą przed sierpnio-
wą Galą. Nową Miss Polski 2021 
poznany w piątek 20 sierpnia. 
Głównym partnerem oraz gospo-
darzem wydarzenia jest w tym 
roku Małopolska. Gala finałowa 
odbędzie się w Nowym Sączu. 

Wydarzenie jak co roku na żywo 
transmitować będzie telewizja 
Polsat.

- Już dziś zapraszamy ser-
decznie do kibicowania repre-
zentantce naszego regionu. Za 
Olę trzymamy oczywiście bar-
dzo mocno kciuki, wspieramy 
i pomagamy w przygotowa-
niach do wyjazdu. Wierzymy, że 
będzie to dla niej piękna i nie-
zapomniana przygoda, która 
na zawsze pozostanie w jej ser-
cu, ale nigdy nie zmieni jej jako 
człowieka oraz wrażliwej i peł-
nej zaangażowania dziewczyny 
– przyznaje Anna Kurządkow-
ska-Kosińska, organizatorka re-
gionalnego plebiscytu piękno-
ści. - Serdecznie gratulujemy 
także 1 Wicemiss Ziemi Łom-
żyńskiej 2021 - Marcie Wysoc-
kiej oraz Miss Internetu 2021 - 
Weronice Falkowskiej, którym 
udało się dostać przepustkę 

do półfinału Miss Polski 2021. 
Obie dziewczyny pięknie repre-
zentowały nasz region – dodaje. 

O wszystkim co dzieje się na 
zgrupowaniach oraz o tym, jak 
wyglądają tegoroczne przygoto-
wania do Gali finałowej Miss Pol-
ski 2021, Ola będzie informować 
w swoich mediach społeczno-
ściowych.

- Zapraszamy do śledzenia 
konta naszej Miss: @olaa.wasik 

– zachęca Anna Kurządkowska-
-Kosińska. - Korzystając z okazji 
dziękuję raz jeszcze wszystkim 
partnerom konkursu Miss Zie-
mi Łomżyńskiej za wsparcie przy 
realizacji wydarzenia, a tym sa-
mym umożliwienie jego Laureat-
ce Aleksandrze Wasik, reprezen-
tację Ziemi Łomżyńskiej w finale 
Miss Polski 2021 – kończy orga-
nizatorka Miss i Miss Nastolatek 
Ziemi Łomżyńskiej. 

Wokaliści 
z Łomży 

docenieni 
w Białymstoku 

Łomżyńscy wokaliści, wy-
chowankowie Miejskiego Domu 
Kultury - Domu Środowisk 
Twórczych w Łomży z powo-
dzeniem wzięli udział w Woje-
wódzkim Przeglądzie Twórczo-
ści Dziecięcej i Młodzieżowej 
"PIKuś" zorganizowanym przez 
Podlaski Instytut Kultury w Bia-
łymstoku.

Tygodniowy Przegląd odbył 
się w kategoriach Mistrzowie Pio-
senki, Mistrzowie Recytacji oraz 
Forum Teatrów Amatorskich. 
W gronie Laureatów Przeglądu 
Mistrzowie Piosenki znalazła się 
Kalina Luchcińska (kategoria 
klas V-VIII SP) oraz Anna Rut-
kowska i Kacper Frączek (kate-
goria przedszkole). Wokaliści na 
co dzień uczestniczą w zajęciach 
Studia Wokalnego eMDeK pro-
wadzonego przez Magdę Sinoff.

***
W ramach "Lata z Kulturką" 

Miejski Dom Kultury - Dom Śro-
dowisk Twórczych zaprasza uta-
lentowane wokalnie dzieci i mło-
dzież do udziału w wakacyjnych 
warsztatach wokalnych prowa-
dzonych przez Magdę Sinoff. 

2-6 SIERPNIA / PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
GODZ. 12.00-14.00
MUZYCZNE ABC
Warsztat z Magdą Sinoff
(uczestnicy: 7-12 lat)
Koncert finałowy: piątek, godz.13.00
9-13 SIERPNIA / PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
GODZ.12.00-14.00
WAKACJE Z PIOSENKĄ
Warsztat wokalny z Magdą Sinoff
(uczestnicy  12-20 lat)
Koncert finałowy: piątek, godz.13.00
Poza warsztatami wokalnymi MDK-DŚT 
organizuje także szereg innych ciekawych 
aktywności. 
31 LIPCA / SOBOTA
GODZ.10.00-13.00
RZEKA – WODOSPAD – MORZE. WIZJA 
WODY W SZTUCE DALEKOWSCHODNIEJ

Wykład Agaty Jóźwiak
WIELKA, MNIEJSZA, MAŁA 
WODA. TWORZYMY OBRAZ 
WODY
Warsztat z Agatą Jóźwiak
(bez ograniczeń wiekowych)
1 SIERPNIA / NIEDZIELA
GODZ.11.00-12.00
PUK! PUK!
Spektakl Teatru Chrząszcz 
w Trzcinie w ramach Cafe 
Kultura
2-6 SIERPNIA / 
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
GODZ.10.00-12.00
RZEKA 
Plener malarski z Anną Bureś 

i Edytą Kasperkiewicz
Pierwsze zajęcia - z aparatem 
fotograficznym lub komórką
(uczestnicy : od 10 lat)
8 SIERPNIA / NIEDZIELA
GODZ.11.00-12.00
OPOWIEŚCI PAPIEROWEGO TEATRU
Spektakl Teatru Miejsca w ramach Cafe 
Kultura
9-13 SIERPNIA / PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
GODZ.10.00-12.00
KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA
Plastyczny warsztat rodzinny z Anną Bureś
(dzieci do 9 lat i opiekun)  Na pierwsze 
zajęcia prosimy o zabranie ze sobą rodzinnej 
fotografii
Liczba miejsc ograniczona (decyduje 
kolejność zgłoszeń). Na warsztaty 
obowiązują zapisy (tel. 86 216 32 26).

Miss Ziemi Łomżyńskiej 
2021 Aleksandra Wasik  

w finale Miss Polski 2021
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W Sławcu (gmina Nowogród) otwarto 
Ośrodek Środowiskowej Opieki 

Psychologicznej i Psychoterapeutycznej 
dla Dzieci i Młodzieży. Ośrodek 

funkcjonuje jako placówka 
Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki 

i Terapii Uzależnień w Łomży. 
Przyjmować będą tam psychologowie, 

psychoterapeuci i terapeuci 
środowiskowi.

- Od kilku miesięcy, od kiedy 
funkcjonujemy w nowej siedzibie 
w Łomży, zarejestrowaliśmy już po-
nad 300 pacjentów. Dzieci i młodzież 
przychodzą z trudnymi sprawami, ale 
cieszy nas to, że udaje nam się im po-
móc. I to nie tylko im samym, ale tak-
że ich rodzinom, grupom, w których 

żyją - mówiła Renata Szymańska, dy-
rektor Wojewódzkiego Ośrodka Pro-
filaktyki i Terapii Uzależnień w Łom-
ży.

W uroczystości uczestniczył wi-
cemarszałek Marek Olbryś.

- To jest dowód na to, że samo-
rząd województwa podlaskiego 
właśnie w tym czasie, w czasie wal-
ki z pandemią, dostrzega potrzebę 
wsparcia rodzin, którym niełatwo 
się odnaleźć i przystosować do no-
wej rzeczywistości, w której przy-
szło nam żyć i funkcjonować - mó-
wił podczas otwarcia wicemarszałek 
Olbryś.

Radny sejmiku i przewodniczą-
cy rady społecznej WOPiTU Piotr 
Modzelewski przypominał, że w pla-
nach jest uruchomienie rządowego 
projektu wsparcia, m.in.: dla tego 
typu placówek. W odczytanym przez 
niego liście, jaki skierował do zebra-
nych Dariusz Piontkowski, Wicemi-
nister Edukacji i Nauki, także padły 

zapewnienia o uwadze i wsparciu sfer 
rządowych dla tego typu inicjatyw, 
zwłaszcza że są to ośrodki pierwsze-
go poziomu referencyjnego, najbliżej 
osób doświadczających kryzysu psy-
chicznego.

Starosta łomżyński Lech Marek 
Szabłowski również w liście zwrócił 
uwagę na potrzebę tworzenia takich 
miejsc pomocy.

- Obserwowana rosnąca skala 
problemów natury psychologicznej 
wśród osób młodych wymaga działa-
nia, w tym zwiększania punktów do-
stępności miejsc, w których można 
uzyskać pomoc - napisał starosta.

Ośrodek Środowiskowej Opie-
ki Psychologicznej i Psychotera-
peutycznej dla Dzieci i Młodzieży 
w Sławcu mieści się w budynku po 
byłej szkole prowadzonej przez sa-
morząd Nowogrodu. Na co dzień 
pracować będzie tu siedem osób. 
Specjaliści przyjmować będą bez-
płatnie.

Nowa placówka wsparcia  
psychologiczno-terapeutycznego  

na Ziemi Łomżyńskiej

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk od-
wiedził Kolno. Podczas konferencji prasowej 
dotyczącej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
omówiono inwestycje w Kolnie i gminie Kolno. 
Na spotkaniu obecni byli poseł Kazimierz Gwiaz-
dowski, Andrzej Duda, burmistrz Kolna, Józef 
Wiśniewski, wójt gminy Kolno i Wojciech Bo-
rzuchowski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg 
i Autostrad w Białymstoku. Okazją do spotkania 
było otwarcie fragmentu Via - Baltica na odcin-
ku Łomża – Śniadowo.

- Zaprosiliśmy ministra infrastruktury, 
by pokazać to, co już zrobiliśmy z wyko-
rzystaniem Państwowego Funduszu Roz-
woju Dróg -  rozpoczął spotkanie Andrzej 
Duda, burmistrz Kolna.  - Pan minister był 
dzisiaj na otwarciu wielkiej inwestycji, ale 
w takich małych miastach powiatowych 
jak Kolno, czy gminach jak Kolno, też wy-
korzystujemy ten fundusz, też inwestuje-
my i cieszymy się z tego ogromnie, bo bez 
tego dofinansowania zakres prac byłby 
znacznie mniejszy lub zupełnie ograniczo-
ny – powiedział burmistrz Kolna. 

Poseł Kazimierz Gwiazdowski pokre-
ślił działania rządu Prawa i Sprawiedliwo-
ści w mniejszych ośrodkach.. 

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości re-
alizuje inwestycje nie tylko w tych du-
żych miastach, nie tylko buduje drogi 
ekspresowe, drogi krajowe, ale również 
drogi Polski powiatowej i gminnej  - po-
wiedział poseł Gwiazdowski. - Dlatego 
stworzyliśmy Fundusz Rozwoju Dróg 
Lokalnych, którego wartość to 36 miliar-
dów. Zamierzamy wydatkować je w cią-

gu najbliższych 10 lat. Także w ramach 
Polskiego Ładu mamy tak zwane inwe-
stycje strategiczne, ale też są przewidzia-
ne środki na budowę dróg gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich – dodał 
poseł. - Samorządy mogą składać wnio-
ski do końca lipca i myślę, że wiele będzie 
projektów dotyczących dróg lokalnych. 
Takie działania oznaczają zrównoważony 
rozwój kraju, który już widzimy w Polsce 
Wschodniej - podsumował poseł Kazi-
mierz Gwiazdowski.

Wójt gminy Kolno Józef  Wiśniew-
ski powiedział o przekraczaniu rekordów 
w budowie lokalnych dróg.  

– Przykład gminy Kolno wyraźnie to 
pokazuje. W ciągu dwóch i pół roku wy-
budowaliśmy 11 kilometrów dróg, gdzie 
wcześniej nie mogliśmy się „dobić” do tzw. 
schetynówek, i nie zbudowaliśmy nawet 
jednego kilometra, a teraz nasza infrastruk-
tura jest po prostu rozwijana – powiedział 
wójt gminy Kolno.  - Nadrabiamy wszystkie 
zaległości - dodał Józef Wiśniewski, dzięku-

jąc w imieniu mieszkańców gminy Kolno za 
programy w, których gmina może uczestni-
czyć, które poprawiają infrastrukturę i służą 
mieszkańcom takich gmin jak Kolno. 

Minister Infrastruktury Andrzej 
Adamczyk opowiedział o intensywnych 
pracach, które trwają w każdym regionie 
naszego kraju. 

- Polska jest jedna i Polska wszędzie za-
sługuje na wsparcie takich inicjatyw, które 
oczekiwane są często przez całe pokolenia. 
- Tak wygląda Polski Ład i każdy kto nie 
docenia albo inaczej traktuje Polski Ład 
jako hasło lub jako coś nierealnego - mam 
tu na myśli szczególnie opozycję -  niech 
wie i niech pamięta, że wyśmiewa się z ta-
kich właśnie inicjatyw jak tutaj w Kolnie. 
W każdym miejscu naszego kraju, prak-
tycznie w każdej gminie w Polsce budowa-
ne są takie przedsięwzięcia, realizowane 
są takie prace. Ludzie oczekiwali tego od 
dawna - powiedział minister Adamczyk.  

Drogi szybkiego ruchu są głównym 
"rusztem komunikacyjnym" w naszym 
kraju, natomiast takie drogi, jak w Kolnie, 
są uzupełnieniem  podstawowego systemu 
w transporcie samochodowym. Minister 
Andrzej Adamczyk wspomniał o wniosku 
marszałka województwa podlaskiego do-
tyczącym budowy obwodnic miast w cią-
gu dróg wojewódzkich. Jeżeli wniosek do-
tyczący Kolna zostanie zaakceptowany to 
postulaty samorządowców i parlamenta-
rzystów, aby GDDKiA włączyła się w re-
alizację obwodnicy Kolna, na pewno zo-
stanie wykonany.  

Minister Andrzej Adamczyk na budowie w Kolnie
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Do wyboru 4 sale   
www.nafarnej.pl 
Tel. 512 113 853

To było prawdziwe święto Lego. Na 
jeden dzień Park Jana Pawła II – Pa-
pieża Pielgrzyma zamienił się w kró-
lestwo kolorowych klocków. A wszyst-
ko za sprawą wydarzenia pn. "Łomża 
– moje miasto oczami dziecka", które-
go organizatorem było Miasto Łomża 
oraz Academy Spice Gears Poland. 

Każdy kto zagościł w niedzie-
lę (18 lipca) do Parku JP II mógł 
sprawdzić swoich konstruktor-

skich sił przy budowaniu z kul-
towych klocków, czy rozwinąć 
wyobraźnię przy stoisku z auto-
matyzowanymi robotami. Moż-
na było także wziąć udział w prze-
jazdach robotów na specjalnej 
macie obrazującej nasze miasto. 

Urozmaiceniem eventu był robot 
Spicee, który bawił się wspólnie 
z uczestnikami. 

W tym samym dniu nastąpi-
ło rozstrzygnięcie konkursu na 
stworzenie makiety z klocków 
LEGO, bądź innych materiałów, 
nawiązującej do charakterystycz-
nych miejsc Łomży. Wszystkie 
konkursowe prace zostały zapre-
zentowane na wystawie, którą 
można było oglądać w Parku Jana 
Pawła II – Papieża Pielgrzyma.

Zadanie zostało dofinanso-
wane ze środków publicznych 
Miasta Łomża.

Miasto Łomża otrzymało 4 496 968,53 
zł na remont kamienicy przy ul. Po-
lowej 65. Powstanie tam 17 lokali 
socjalnych. Pieniądze pochodzą ze 
środków Funduszu Dopłat w ramach 
realizacji przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego rządowego programu bu-
downictwa komunalnego.

Projekt pn. "Zwiększenie za-
sobu lokalowego Miasta Łomża 

– modernizacja kamienicy przy 
ul. Polowej 65” został pozytyw-
nie oceniony i zakwalifikowa-
ny do dofinansowania. Obecnie 
Miasto Łomża oczekuje na pod-
pisanie Umowy z Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego na reali-
zację inwestycji.

W budynku przy ul. Polo-
wej 65 miasto planuje utwo-

rzenie 17 mieszkań. W ramach 
remontu i przebudowy kamie-
nicy zostaną wykonane m.in.: 
roboty rozbiórkowe i demon-
tażowe, prace budowlane, sani-
tarne, w tym montaż paneli sło-
necznych, roboty elektryczne, 
drogowe oraz elementy małej 
architektury i zieleni. Wartość 
całkowita planowanej inwesty-
cji to 5 290 551,22 zł.

Ze słońcem nad głowami i w dobrych 
nastrojach w minioną niedzielę na 
bulwarach nadrawiańskich bawili się 
uczestnicy kolejnej potańcówki z ze-
społem Siemieniacy. Taneczne impre-
zy potrwają do końca września. 

Zespół Siemieniacy powstał 
w tym roku, w jego skład wcho-
dzą 4 osoby: 2 instrumentalistów 
(gitara i akordeon) oraz 2 solist-
ki. Jak mówi jedna z jego założy-
cielek Irena Chojnowska, kapelę 
tworzą ludzie z pasją.

- Jesteśmy nieformalną gru-
pą seniorów, granie i śpiewanie 
to nasza pasja. W repertuarze 

mamy polską muzykę popular-
ną, gramy i śpiewamy dla całych 
rodzin, a także dla osób star-
szych. Nasze występy połączone 
są z potańcówkami – przekazuje 
solistka Siemieniaków dzięku-
jąc za wsparcie na jakie zespół 
może liczyć ze strony prezyden-
ta Łomży Mariusza Chrzanow-
skiego.

Harmonogram występów:
lipiec – 25, godz. 16.00-20.00
sierpień – 1, 8, 15, 21, 29, 

godz. 16.00-20.00
wrzesień – 5, 12, 19, 26, godz. 

16.00-20.00

Zabawa z Siemieniakami  
na łomżyńskich bulwarach 

Dzień z klockami Lego  
i wystawa w Parku JP II

Kamienica przy 
Polowej 65 będzie 
odrestaurowana 



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

RÓŻNE/SPRZEDAM

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

Sprzedam widlak - udźwig do 1 tony, wy-
sokośc 1,6 m, silnik dwucylindrowy chło-
dzony powietrzem. Stan dobry , cena do 
uzgodnienia. Tel. 796 371 614.

Tanio sprzedam pianino Białoruś, wersal-
kę, regał oraz wyposażenie domu. 
Tel. 502 288 930.

Sprzedam mieszkanie w Łomży, przy ul. 
Ks. Janusza. 36 m2, 2 pokoje, duży za-
budowany balkon - 3 piętro. Mieszkanie 
ddwustronne wschód - zachód. Cena: 
225 tysięcy zł, 6250 złotych za m2. 
Tel: 509 827 422

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe o po-
wierzchni 59 m2 w Łomży, przy ul. Dwor-
nej 35. Mieszkanie usytuowane jest na 
I piętrze. Tel. 576 275 980 lub 857 124 289

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

Sprzedam dom w zabudowie szerego-
wej - rogowy 250 m2 w Łomży ul. Jedna-
czewska 29, na dzialce 586 m2. Tel. 660 
791 210.

Wnajmę mieszkanie w Łomży, przy ul. 
Reymonta 5, dwa pokoje z kuchnią, par-
ter, ogóródek przynależny z wyjściem 
przez balkon. Koszt całkowity - 1300 zł 
miesięcznie. Tel. 788 936 496.

Do wynajęcia lokal po My Center  
Al. Legionów 60 B obok Żabki.  

Tel. 512 560 894.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Szpachlowanie, malowanie, panele pod-
łogowe i inne prace wykończeniowe.
Tel. 791 538 893. 

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530 

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

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

Usługi dekar-
skie- Perfekt 
dach: pokrycia 
dachowe, wy-
miana konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-
czego: -młoty wyburzeniowe i inne -za-
gęszczarki –rusztowania, piły spalinowe 
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator 
- sprzęt rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. Tel. 
509 981 956. Usługi wykończeniowe so-
lidnie i szybko - szpachlowanie i malowa-
nie. Tel. 503 969 530 

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir: instalacje CO, 

instalacje wodno-kanalizacyjne, 
montaż urządzeń sanitarnych, 
kotłowanie (olejowe, gazowe, 

węglowe), kolektory słoneczne,  
pełen zakres usług. Tel. 516 376 389. 

DOM

EDWAL: meble na zamówienie. Projekt 
gratis. Tel. 86 218 79 53, 601 804 117. 

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska - twoja pewność w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: NOWY ADRES Łomża, ul. Nowo-
grodzka 155 d. 
Tel. 862 173 474, 606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

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

Zakład usługowy RTV – marek Brzeziak 
ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. Tel. 862 
115 343, 696 884 735. Usługi w zakresie 
naprawy: TV, DVD VCR, KAMERY, LAPTO-
PY, MONITORY KOMPUTEROWE I INNE 
oraz montaż anten TV i SAT. www.brze-
siakrtv.pl 

Multi Serwis. 
Serwis kompu-
terowy i RTV, 
sprzedaż sprzętu 
komputerowego. Tel.86 216 93 79, kom. 
606 468 121, Łomża, ul. Wesoła 18B 

USŁUGI SZEWSKIE 

Naprawa obuwia. Łomża, ul. Krótka 12. 
Tel. 508 303 087. 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

Fotografia ślubna, portretowa i okolicz-
nościowa. rafallesicki.com 
Tel. 600 455 252. 

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

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okolicznościo-
wym i inne imprezy. Tel. 508 637 509. 
www.zespol-amor.dzs.pl 

MOTORYZACJA 

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

Elektromechanika samochodowa. Kom-
pleksowy serwis klimatyzacji, nabijanie, 
odgrzybianie, sprawdzenie szczelności. 
Stara Łomża p/sz., ul. Akacjowa 5. 
Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA 

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

PRACA

HOTEL GROMADA W ŁOMŻY poszukuje 
kucharza/szefa kuchni z doświadcze-
niem. Prosimy o przesłanie CV na adres: 
w.taraszkiewicz@gromada.pl. 
Tel. 502 456 680.

Wynajmę lokal 100 m2  
w centrum Łomży  

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

OGLĄDAJ  NA  140  KANALE

tel. 503 010 038
Zegarmistrz przeniósł się na Stary 
Rynek 13 - wcześniej pod filarami. 
Zapraszam poniedziałek - piątek od 
9.00 - 17.00, a sobota od 10.00 - 14.00.

Wasz zegarmistrz od 1981 roku

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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Jak powszechnie wiadomo współcze-
sne społeczeństwo to społeczeństwo 
starzejące się, dlatego też tak ważne 
jest pobudzenie seniorów do aktyw-
ności, zarówno tej fizycznej jak i psy-
chicznej. Aktywność odgrywa istotną 
rolę na każdym etapie życia jednostki 
jednakże w  przypadku starości ma 
ona szczególne znaczenie. 

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom seniorów Podlaski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku już 
od dłuższego czasu realizuje licz-
ne działania skierowane do se-
niorów. Aktualnie jest to projekt 
Akademia Zdrowego Seniora, 
który cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem wśród osób w wie-
ku 60+ z całego województwa 
podlaskiego. Projekt dofinanso-
wany jest z programu „Społeczna 
odpowiedzialność nauki” Mini-

stra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go i ma on na celu poszerzenie 
wiedzy na temat zdrowego stylu 
życia i postaw prozdrowotnych. 

- Elementem programu 
jest wykład promujący aktyw-
ność fizyczną, podczas którego 
uczestnicy uzyskają wiedzę me-
rytoryczną oraz praktyczną do-
tyczącą np. sprawności ruchowej 
- podkreśla wykładowca dr Jerzy 
F. Miller.

Podczas seminariów prze-
widziano także cykl prelek-
cji poświęconych profilaktyce 
prozdrowotnej seniorów oraz 
przeciwdziałaniu chorobom cy-
wilizacyjnym dzięki, którym 
uczestnicy pogłębią wiedzę doty-
czącą zdrowego trybu życia. 

-W trakcie zajęć dowiedzieli-
śmy się jakimi zasadami powin-

niśmy się kierować przy doborze 
produktów w swoim jadłospisie- 
podsumowuje Pani Krystyna, 
uczestniczka Akademii.

- Bardzo nas cieszy, że znala-
zła się organizacja, która dba o se-
niorów i organizuje wartościowe 
szkolenia – przyznaje natomiast 
Pan Stanisław z Łomży.

Szkolenia odbywają się w gru-
pach 20-osobowych w komplek-
sie Jędrusiowa Dolina w Piątnicy 
ul. Stawiskowska 59, w 4 ośmio-
godzinnych zjazdach. 

- Istotne jest, aby propago-
wać wśród społeczeństwa wiedzę 
o zdrowym odżywianiu  – mówi 
wykładowca Adrianna Zańko

TEMATYKA:
1. Profilaktyka zdrowotna se-

niorów i chorób cywilizacyjnych
2. Dietetyka i zdrowe odży-

wianie
3. Opieka Geriatryczna i stan 

psychofizyczny seniorów
4. Wpływ zajęć sportowych 

i aktywności fizycznej na stan 
zdrowia osób starszych

5. Zasady higieny i bezpie-
czeństwa w dobie wirusa SARS-
-COV

- Uczestnikom zapewniane są 
materiały szkoleniowe, przerwy 
kawowe i obiad. Dodatkowo prze-
widziany jest pomiar składu ciała, 
poziom ciśnienia i cukru we krwi 
z omówieniem wyników badań - 

mówi Marta Wiatr, koordynator 
projektu. - Serdecznie zapraszamy 
osoby w wieku 60+ z wojewódz-
twa podlaskiego do udziału  w Aka-
demii Zdrowego Seniora – dodaje.

KONTAKT: 
Budynek NOT ŁOMŻA, ul. 

Polowa 45, Koordynator: Marta 

Wiatr, 
e-mail:  lomza.szkolenia@

gmail.com, tel. 507 065 957.
Zambrów, ul. Fabryczna 3 

lok. 121, Ewa Ślesińska tel. 507 
798 165.

Kolno, ul. 11 Listopada 1 lok. 
15, Krystyna Jankowska tel. 661 
021 171.

Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
otwarty na potrzeby seniorów!

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
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Kilkudziesięciu młodych zawodników 
realizujących swoje pierwsze nadzie-
je na lekkoatletyczne kariery  w Klu-
bie Sportowym KS Prefbet - Sonarol 
zostało objętych pomocą w przygo-
towaniu do zawodów. Umożliwił 
to projektu pod nazwą: "Szkolenie 
i przygotowanie dzieci i młodzieży do 
zawodów w zakresie lekkoatletyki na 
terenie ziemi łomżyńskiej" oraz otrzy-
manie akceptacji ze strony Fundacji 
KGHM Polska Miedź. 

Dzięki projektowi klub zyskał 
możliwość wyposażenia  zawod-
ników w wysokiej jakości sprzęt, 
a także organizacji wartościowe-
go i atrakcyjnego szkolenia Zło-
żyły się na to: 

- zakup butów i kolców; 
- zakup strojów startowych;
- zakupu koszulek i bluz tre-

ningowych; 
- zakup dresów reprezenta-

cyjnych i legginsów treningo-
wych i startowych;

- transport na zawody i zgru-
powanie; 

- udział w zgrupowaniu 
w Szklarskiej Porębie; 

- opłata za korzystanie 
z obiektów sportowych. 

Jak mówi Justyna Korytkow-
ska prezes klubu, genezą przygo-
towania wniosków była duża gru-
pa dzieci chętnych do uprawiania 
lekkoatletyki. Nie pozwoliłyby 
na zajęcie się nimi tylko środki 
z miasta Łomży przyznane na rok 
2020 na szkolenie dzieci i mło-
dzieży. 

- Jesienią postanowiliśmy po-
szukać pomocy na zewnątrz i tak 
trafiliśmy na Fundację KGHM, 
dzięki której nie musieliśmy roz-
wiązywać grup treningowych 
i odsyłać dzieci „z kwitkiem”, 
a prowadziliśmy szkolenie w peł-
nym zakresie, tak, jak na to za-
sługują – wyjaśnia Justyna Ko-
rytkowska. - Okazało się, że 
zaangażowaliśmy się intuicyjnie, 
ale nasz projekt okazał się „strza-
łem w dziesiątkę”, gdyż rok 2020 
był najlepszy w historii klubu (15 
medali mistrzostw Polski i popra-

wiony 40-letni rekord Polski na 
4x400 m). W ocenie jednak pre-
zydenta Łomży i i jego współpra-
cowników były to wyniki  zbyt...  
słabe. W konsekwencji zmniej-
szono nam dofinansowanie po raz 

kolejny, tym razem na rok 2021. 
Tym bardziej jesteśmy wdzięczni 
Fundacji za tak wydatną pomoc 
i ocenę merytoryczną naszej pra-
cy i wyników sportowych – doda-
je trenerka i działaczka. 

Jak dodaje Justyna Korytkow-
ska, z pomocy skorzystała grupa 
kilkudziesięciu dzieci w wieku 
12-18 lat, którzy na pewno nie 
mieliby szansy rozwoju gdyby 
nie te środki 

sport

Jeszcze tego lata na osiedlu Perspek-
tywa przy ul. Szmaragdowej – obok 
Przedszkola Niepublicznego " Nutka", 
powstanie mini boisko ze sztuczną 
nawierzchnią do gry w piłkę nożną. 

- Na osiedlu Perspektywa 
brakuje boisk i miejsc do rekre-
acji dla dzieci i młodzieży. Jako 
miasto nie posiadamy terenów, 
na których mogłyby powstawać 

place zabaw czy skateparki. De-
weloperzy zabezpieczają te po-
trzeby w stopniu minimalnym. 
Dlatego uważam, że na tę chwi-
lę będzie to dobre rozwiązanie. 
W nowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego został 
uwzględniony teren pod rekre-
ację. Staramy się także o działkę 
położoną obok szpitala, należą-

cą do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Podlaskiego 
– przekazuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski.

Boisko "panna football" do 
gry trzy na trzy, ma mieć kształt 
prostokąta o wymiarach 10x7 
i ma być ogrodzone piłkochwyta-
mi na wysokość 1,20 m.

Przy ul. Szmaragdowej ma powstać 

mini boisko 

Juniorzy Klubu Sportowego Prefbet 
- Sonarol świetnie zaprezentowali 
się podczas Mistrzostw Polski w ka-
tegorii U20 (do lat 20), które zostały 
rozegrane w wietrznym i deszczowym 
Lublinie. - Pomimo niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, więk-
szość naszych zawodników uzyskała 
rekordy życiowe i zajęła wysokie loka-
ty – relacjonuje Andrzej Korytkowski, 
prezes i szkoleniowiec Klubu Sporto-
wego Prefbet-Sonarol. 

Znakomicie wypadła sztafe-
ta 4x400 metrów, w której biegło 
trzech aktualnych rekordzistów 
Polski z 2020 roku w katego-
rii juniora młodszego. Sprinte-
rzy KS Prefbet-Sonarol teraz już 
w kategorii junior wywalczyli 
tytuł Mistrzów Polski z czasem 
3:16,86 wyprzedzając sztafetę 
Stali Ostrów Wielkopolski o za-
ledwie … 0,14sek. Jak podkreśla 
trener Andrzej Korytkowski wy-
równana walka trwała na wszyst-
kich zmianach i o zwycięstwie za-
decydowało trzy sprawy: wysoka 
forma, idealna taktyka i przewi-
dzenie ruchów rywali oraz wy-
konanie ustaleń jakie przekazał 
swoim zawodnikom przed bie-
giem. Odparcie ataku na ostat-
nich 200. metrach i znakomity 
finisz na ostatniej prostej wyko-
nany przez Bartosza Juraka był 

konsekwencją dobrego przygo-
towania i „czytania” biegu. Bar-
dzo dobry wynik, pomimo desz-
czu, jaki osiągnęły obie sztafety 
w ostatnich kilkunastu latach za-
wsze dawał medal i to przeważnie 
złoty (zaledwie 2-3 razy było to 
srebro lub brąz). 

- Wszyscy chłopcy zasługują 
na słowa uznania ponieważ dali 

z siebie wszystko i zrobili co mo-
gli aby osiągnąć ten świetny wy-
nik – podkreśla Andrzej Koryt-
kowski.

Bartosz Jurak, Dawid Li-
kwiarz i Piotr Dąbrowski są 
uczniami Liceum Sportowe-
go w Łomży a Igor Duchnow-
ski Liceum Ogólnokształcącego 
w Grajewie.

- W biegach indywidualnych 
też było dobrze, ponieważ Dawid 
Likwiarz,  w finale biegu na 800 m 
wywalczył piątą lokatę z nowym 
rekordem życiowym 1:53.80 sek. 
W dobrych humorach Lublin opu-
ścili nasi wszyscy 400-metrowcy, bo 
oprócz medalu w sztafecie,  popra-
wili swoje rekordy życiowe na 400 
metrów i przesunęli się w górę ran-

kingów poprawiając o kilka miejsc 
swoje lokaty względem list starto-
wych – informuje prezes i szkole-
niowiec KS Prefbet-Sonarol.

Piotr Dąbrowski w finale 
A wywalczył 6 lokatę z czasem 
48,93 sek. (w eliminacjach 48.89 
sek.). Dawid Duchnowski wygrał 
finał B z czasem 49, 14 sek. a Bar-
tosz Jurak zajął miejsce 11 uzysku-
jąc czas 49.25 sek. W sumie KS 
Prefbet-Sonarol zebrał 43 punkty 
co dało 22. miejsce w stawce 174 
punktujących klubów.

Podczas, gdy juniorzy walczy-
li w Lublinie ich koleżanki klubo-
we odgrywały pierwszoplanowe 
role w biegach ulicznych.

Iwona Bernardelii zwycięży-
ła w biegu 24. Wiązowska Piątka 
z bardzo dobrym wynikiem 16:40 
sek. a w pokonanym polu zosta-
wiła 174 rywalki. W tych samych 
zawodach, ale na dystansie pół-
maratonu Monika Bytner–Kwiat-
kowska zajęła 6. lokatę w swojej 
kategorii  z wynikiem 1:28,46.

Ewa Jagielska tymczasem 
udała się do Suwałk, gdzie w pią-
tek i w sobotę dwukrotnie zajmo-
wała drugie miejsca. Najpierw na 
dystansie 5 km a następnego dnia 
w półmaratonie. Dwukrotnie na 
finiszu musiała uznać wyższość 
Valentiny Veretskiej z Ukrainy.

Fundacja KGHM 
Polska Miedź wsparła 

łomżyńskich lekkoatletów 

Rekordziści Polski z mistrzostwem kraju 
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