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Pomoc tę obiecałem i słowa do-
trzymałem, mówi poseł Lech An-
toni Kołakowski, który spotkał się 
z rolnikami ze Spółdzielni Mleczar-
skiej ,,Bielmlek” w upadłości, by prze-
kazać im przełomową informację. 
Rząd pomoże spłacać wielomiliono-
we długi zakładu. Premier Mateusz 
Morawiecki podpisał rozporządzenie 
o wsparciu spółdzielców w ramach, 
którego nie tylko odzyskają oni należ-
ność za sprzedane mleko, ale zyskają 
pomoc w sfinansowaniu wyrównania 
kwoty udziałów, czego domaga się 
syndyk spółdzielni. Pomoc rolnikom 
Lech Antoni Kołakowski zapowiadał 
jeszcze w marcu podczas jednego 
z protestów zorganizowanych przed 
siedzibą mleczarni.

- Widząc trudną, wręcz drama-
tyczną, sytuację rolników Spół-
dzielni Mleczarskiej Bielmlek 
zwróciłem się do prezesa Prawa 

i Sprawiedliwości premiera Ja-
rosława Kaczyńskiego oraz Pre-
zesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego o udzielenie na-
tychmiastowej pomocy. Głos po-
szkodowanych rolników znalazł 
zrozumienie u przywódców pań-
stwa. Na mój wniosek przyjęte zo-
stało rozporządzenie, za co w imie-
niu polskiej wsi bardzo dziękuję 
– zaakcentował poseł Lech Anto-
ni Kołakowski. - Bardzo się cieszę, 
że to, o co od tak długiego czasu 
zabiegali rolnicy, wreszcie się sta-
ło. Państwo polskie udzieli pomo-
cy rolnikom ze Spółdzielni Mle-
czarskiej Bielmlek. Gdyby nie to 
wsparcie zapewne widmo ban-
kructwa, jak również windykalno-
ści komorniczej, dotknęłoby setek 
gospodarstw. 

Dokończenie na str. 3
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37. Piesza Pielgrzymka 
Łomżyńska wyruszyła  

na Jasną Górę

Poseł Lech Antoni Kołakowski: Pomoc tę obiecałem  
i słowa dotrzymałem. Rząd pomoże rolnikom Bielmleku

Marzy o tym by poje-
chać do Paryża, gdzie mo-
głaby zjeść prawdziwego 
chrupiącego croissanta. 
Zachwycić się jego sma-
kiem, ale także smakiem 
prawdziwego, beztroskie-
go dzieciństwa, w któ-
rym nie byłoby nieustan-
nej walki o życie. Amina 
w październiku skończy 
14 lat. Jest po przeszczepie 
wątroby i walczy o życie. 
O jej historii, wyścigu po 
zdrowie, słyszała cała Pol-
ska. Sztafetę pomocy roz-
poczęła policja, później 
przejęli ją medycy, a teraz 
sportowcy z wielkimi ser-
cami. Medialna akcja pod 
hasłem: ,,Walczymy dla 
Aminy”, którą wymyślili 
sportowcy, pomału się na-
kręca. Wszystko po to, by 
dziewczynka mogła wró-
cić do zdrowia i spełniać 
małe marzenia. 

Diagnoza. Wyścig z czasem  
i dzieciństwo w cieniu  
bezwzględnej choroby

Amina pochodzi z Czeczenii. 
Choruje od urodzenia. Boryka 
się z tyrozynemią, rzadką i nie-
uleczalną chorobą genetyczną. 

O jej rzadkości może świadczyć 
fakt, że w Europie odnotowanych 
jest tylko 60 przypadków, a sama 
choroba została po raz pierwszy 
opisana w 2007 roku przez pol-
ską profesor Annę Tylki-Szy-
mańską. 

Walczymy  
dla Aminy 

Dokończenie na str. 6–7



Liczący sobie 100 lat Tadeusz Grabow-
ski bierze do ręki mandolinę własnej 
konstrukcji. Trąca struny: "Życie jest 
piękne, miłość jest piękna, praca jest 
piękna..." - śpiewa. Wśród słuchaczy 
był wicemarszałek Marek Olbryś, któ-
ry przyjechał do Wizny, aby wręczyć 
Tadeuszowi Grabowskiemu Odznakę 
Honorową Województwa Podlaskie-
go.

- Zwykle ten najważniejszy 
i najbardziej prestiżowy symbol 
uznania i szacunku samorząd wo-
jewództwa przyznaje za doko-

nania w jakiejś dziedzinie. Tym 
razem sytuacja jest wyjątkowa, 
bo w istocie honorujemy trwają-
ce cały wiek życie dla Polski i dla 
lokalnej ojczyzny. Pan Tadeusz 
Grabowski jest wzorem wiary, 
polskiego patriotyzmu, przywią-
zania do najważniejszych war-
tości, a przy tym człowiekiem 
życzliwym, obdarzonym poczu-
ciem humoru, zarażającym swo-
ją witalnością. Jest wspaniałym 
obywatelem Wizny i naszego wo-
jewództwa - powiedział wicemar-
szałek Marek Olbryś składając 
stuletniemu jubilatowi życzenia 
zdrowia i "co najmniej kolejnych 
100 lat".

Uroczystości wspaniałego ju-
bileuszu Tadeusza Grabowskie-
go przygotowane przez rodzi-
nę, przyjaciół i samorządowców 
z wójtem Mariuszem Soliwodą 
rozpoczęły się w Wiźnie w nie-
dzielę (01.08) mszą w zabytko-
wym kościele pw. św. Jan Chrzci-
ciela. Swoistym symbolem było 
to, że modlitwom w intencji 
najstarszego mieszkańca Wizny 
towarzyszył chrzest dwóch naj-
młodszych obywateli gminy: Do-
minika i Samuela.

Wzruszony jubilat przyjmo-
wał po mszy życzenia i pozdro-
wienia od znajomych i niezna-
jomych. Z Gdyni przyjechał 

zaprzyjaźniony z Tadeuszem 
Grabowskim pan Julian i przy-
wiózł płytę "Życie jest piękne" 
wypełnioną utworami stulatka.

- Lubię tę tytułową piosenkę, 
ale w pamięci mam także utwory, 
które poświęcił obrońcom Wi-
zny z września 1939 roku czy in-
nym wydarzeniom z naszej histo-
rii - mówił wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Do jubilata specjalne pisma, 
które przedstawił wójt Mariusz 
Soliwoda, skierowali premier 
Mateusz Morawiecki i wojewoda 
Bohdan Paszkowski. Wicestaro-
sta powiatu łomżyńskiego Maria 
Dziekońska obdarowała też Ta-
deusza Grabowskiego zestawem 
miodów.

- Życzę panu wielu lat w zdro-
wiu i dziękuję, że daje nam pan 
wszystkim lekcję życiowej wy-
trwałości - mówiła Maria Dzie-
końska.

Wójt Mariusz Soliwoda pod-
kreślił jak wielką wartością jest 
Tadeusz Grabowski dla Wizny 
i Ziemi Wiskiej.

- Jest prawdziwym naszym 
ambasadorem. Wielokrotnie się 
przekonywałem jak bardzo jest 
znany i popularny - powiedział 
wójt.

Ma już pewien pomysł, jak 
wpisać na trwałe postać Tadeusza 

Grabowskiego w wizerunek gmi-
ny. Ponieważ jubilat lubi siadywać 
na ławeczce w parku w centrum 
Wizny i zabawiać przechodniów 
swoją muzyką, zaproponuje sa-
morządowi ustawienie trwałej 
ławeczki z jego rzeźbą i możliwo-
ścią słuchania piosenek z wmon-
towanego tam urządzenia.

Tadeusz Grabowski dobrze 
przygotował się do swego jubile-
uszu.

- Już myślałem, że nie docze-
kam. Że to odznaczenie też prze-
padło. Chodzę niezdarnie, ale za-
cząłem maszerować, maszerować 
i maszerować, żeby tak znakomi-
tym osobom pokazać, że jestem 
w kondycji. Zachorowałem dzi-

siaj, ale wziąłem do ręki mandoli-
nę i poczułem się lepiej - mówił ze 
swadą i figlarnym błyskiem w oku 
stulatek. - Nie spodziewałem się, 
że będą dla mnie takie odznacze-
nia i nagrody. Tak sobie śpiewam, 
śpiewam... I przeważnie nikt się 
nie pojawia. Może nie zasłużyłem 
na te zaszczyty... Ale najbardziej 
cieszę się, że mogę pełnym gło-
sem dla państwa zaśpiewać.

Tadeusz Grabowski trochę 
kokietował uczestników swojego 
jubileuszu, bo kiedy było trzeba 
wychylił lampkę szampana, za-
śpiewał kilka swoich piosenek, 
przyłączył się do kapeli zapew-
niającej oprawę muzyczną uro-
czystości, rozmawiał, żartował.
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Łomża pamięta 
W niedzielę 1 sierpnia o godzinie 
17:00 dźwięk syren alarmowych 
oznajmił mieszkańcom Łomży o 77. 
rocznicy wybuchu największego pod-
czas drugiej wojny światowej zbrojne-
go wystąpienia przeciwko okupują-
cym Warszawę wojskom niemieckim. 
W celu upamiętnienia ofiary uczest-
ników Powstania Warszawskiego zło-
żono kwiaty i zapalono znicze przed 
pomnikami Żołnierzy Armii Krajowej 
Obwodu Łomżyńskiego oraz Żołnie-
rzy Podziemia Narodowego Ziemi 
Łomżyńskiej przy Szkole Muzycznej, 
a następnie w Dolinie Pamięci przy 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

W łomżyńskich uroczysto-
ściach władze naszego miasta 
reprezentowali wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Andrzej 
Grzymała oraz kierownik Kan-
celarii Prezydenta Grzegorz Da-
niluk. Wzięli w nich udział także 
poseł Lech Antoni Kołakowski, 
Wicestarosta Łomżyński Ma-

ria Dziekońska, przedstawiciele 
formacji wojskowych stacjonu-
jących w Łomży oraz działacze 
Ruchu Narodowego. W Dolinie 
Pamięci modlitwę za zmarłych 
odmówił ks. Jerzy Abramowicz, 
kustosz Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego.

Powstanie Warszawskie trwa-
ło 63 dni i było największą akcją 
zbrojną podziemia niepodległo-
ściowego w okupowanej przez 
hitlerowskie Niemcy Europie. 
Miało na celu wyzwolenie stolicy 
spod niemieckiej okupacji przed 
wkroczeniem do niej Armii Czer-
wonej. O ile pod względem mili-
tarnym powstanie zakończyło 
się klęską, o tyle pod względem 
politycznym miało znaczenie 
ogromne. Rozpoczynając je, Po-
lacy zademonstrowali dążenie do 
odzyskania i utrzymania niepod-
ległości. Dla kolejnych pokoleń 
Polaków stało się symbolem mę-
stwa w walce o niepodległość Oj-
czyzny.

Życie jest piękne.  
Odznaka Honorowa Województwa 

Podlaskiego dla stuletniego twórcy z Wizny

Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego Tadeuszowi Grabowskiemu wręczył wicemarszałek Marek Olbryś
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We wczesny poranek 1 sierp-
nia z łomżyńskiej Katedry wy-
ruszyła 37. Piesza Pielgrzymka 
Łomżyńska na Jasną Górę. Wie-
lu pątników czekało na ten mo-
ment, gdyż z uwagi na pande-
mię, w ubiegłym roku nie mogli 
oni ruszyć do Sanktuarium 
Matki Bożej Częstochowskiej. 
W tym roku, choć z ogranicze-
niami, liczby pątników do 300 
było to możliwe. Pielgrzymi 
będą przemierzać trasę pod ha-
słem "Wszystko postawiłem na 
Maryję", czyli słów Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i ducho-
wo przygotowywać się do be-
atyfikacji. 

Piesza Pielgrzymka Łomżyń-
ska na Jasną Górę (PPŁ) wyrusza 
z pięciu miejscowości: 1 sierpnia 
z Łomży, Zambrowa i z Ostro-
łęki, 2 sierpnia z Ostrowi Mazo-
wieckiej i 3 sierpnia z Wyszkowa.

13 sierpnia pielgrzymka 
wchodzi na Jasną Górę. Prezenta-

cja pielgrzymki odbywa się przed 
wałami Jasnej Góry o godz. 18.30, 
o godz. 19.00 odprawiana jest 
Msza św. w kaplicy Cudownego 
Obrazu. Zakończenie pielgrzym-
ki następuje 14 sierpnia po Mszy 
św. sprawowanej o godz. 9.00.

Różna jest długość trasy dla 
poszczególnych grup. Pielgrzy-

mi grup łomżyńskich mają do 
pokonania 435 km w ciągu 13 
dni, zaś pielgrzymi grup ostro-
łęckich i zambrowskiej przemie-
rzają 430 km. Grupa z Ostrowi 
Mazowieckiej wędruje 12 dni 
trasą liczącą 386 km, a Grupa 
z Wyszkowa w ciągu 11 dni po-
konuje 364 km.

Uniknęliśmy tego. Państwo polskie sta-
nęło na wysokości zadania – mówi poseł 
Lech Antoni Kołakowski. - Ja po prostu do-
trzymałem słowa – dodaje. 

Spółdzielnia Mleczarska Bielmlek 
ogłosiła upadłość na początku marca. Jed-
nak z problemami finansowymi borykała 
się od dłuższego czasu. W 2020 roku prze-
chodziła proces restrukturyzacji Wówczas 
na horyzoncie pojawił się kupiec. Miał być 
nim Laktopol. 

Firma złożyła ofertę nabycia zorgani-
zowanej części przedsiębiorstwa. Urząd 
zgodę wydał w styczniu, ale sąd umo-
rzył postępowanie restrukturyzacyjne, 
co przekreśliło dalsze starania Laktopolu. 
Upadłość spółdzielni była więc formal-
nością. W okresie restrukturyzacji dług 
spółdzielni oszacowano na 240 milionów 
złotych. Dziś sięga on około 300. Z gigan-
tycznymi długami zostali rolnicy, którzy 
są udziałowcami Spółdzielni Mleczarskiej 
Bielmlek. W związku z bankructwem za-
kładu 800 rolników miałoby spłacić ponad 
20 milionów złotych długu.

- Z reguły były to małe gospodarstwa, dla 
których 20, 30 czy 40 tysięcy złotych to była 
kwoty nieosiągalne do spłacenia, groziło to 
bankructwem. Ta decyzja i fakt, że otrzy-
mają oni pomoc sprawiła, że widzę na ich 
twarzach ulgę – mówi Józef Gliński, syndyk 
masy upadłościowej Bielmleku. - To także 
usprawni postępowanie upadłościowe, bo  
w przypadku 800 osób, które w jakiś sposób 
kwestionowały te decyzje, nie zgadzały się, 
czuły się rozgoryczone. I nie chciały  spłacać 
tych zadłużeń, co musiało spowodować po-
dobną liczbę pozwów do sądu. W związku 
z tym bardzo przedłużył by się proces upa-
dłościowy. Mam nadzieję, że teraz rolnicy 
otrzymają  pomoc, a pieniądze wpłyną do 
syndyka – dodaje Józef Gliński.

Gigantyczne długi, to dramaty kon-
kretnych gospodarstw. Tak, jak chociażby 
pan Piotra, który rolnikiem jest od ponad 
20 lat.

- Od syndyka masy upadłościowej Biel-
mleku dostałem wezwanie do zapłaty na 
kwotę 25 tysięcy złotych. Uregulowanie 
tego długu, który przecież nie jest spowo-
dowany z mojej winy, wiąże się z ogrom-
nymi tarapatami finansowymi – tłumaczy 
Piotr Górski, rolnik należący do Spółdziel-
ni Mleczarskiej Bielmlek. - Odkąd prowa-
dzę gospodarstwo, a jest to już ponad 20 
lat, nigdy, podkreślam nigdy, nie zalegałem 
z jakąkolwiek ratą. A sporo inwestowałem 
w gospodarstwo, dokupowałem ziemię czy 
maszyny rolnicze. I zawsze wszystkie zo-
bowiązania płaciłem na czas – kontynu-
uje. - W całej tej sytuacji czuję się po pro-
stu pokrzywdzony i okradziony. Dlaczego 
mam spłacać czyjeś długi? Dlaczego mam 

brać odpowiedzialność za czyjeś decyzje 
koszem mojej rodziny i mojego gospo-
darstwa? Rzeczywiście w teorii nazywa-
ni jesteśmy spółdzielcami, ale w praktyce 
coś takiego w ogóle nie istniało. Przez 20 
lat będąc członkiem tej spółdzielni nigdy 
nie byłem informowany o jakimkolwiek 
zebraniu członkowskim, nie mówiąc już 
o wyborach do rady nadzorczej. O tak gi-
gantycznych inwestycjach, jak chociażby 
proszkownia również nic nie wiedziałem – 
nie kryje żalu Piotr Górski. Żalu, który nie 
jest skierowany do syndyka masy upadło-
ściowej. - Rozumiem, że on wykonuje po 
prostu swoją pracę. Nie on rządził 20 lat. 
Nie on zaciągał tak gigantyczne kredyty – 
wyjaśnia rolnik.

Dla pana Piotra, ale i pozostałych rol-
ników pomoc w spłacie długów to wydo-
bycie z widma bankructwa. 

- Dla mnie jest ulga, którą trudno so-
bie wyobrazić. W tej chwili została ze mnie 
zdjęta odpowiedzialność za czyjeś długi. 
Wreszcie będę mógł spokojnie dalej pro-
wadzić gospodarstwo – mówi łapiąc głę-
boki oddech Piotr Górski. - Chciałbym 
serdecznie podziękować posłowi Lechowi 
Antoniemu Kołakowskiemu, za to, że miał 
odwagę doprowadzić sprawę do końca. 
Województwo podlaskie ma sporo parla-
mentarzystów, a podczas tych 3 ostatnich 
lat, kiedy tkwimy w tej trudnej sytuacji tyl-
ko trzech posłów zainteresowało się naszą 
sytuacją. Posłowi Kołakowskiemu udało 
się szczęśliwie ją zakończyć.

Pomoc finansowa, którą uruchomi 
rząd będzie skierowana dla tych rolników 
(producentów rolnych), którzy w latach 
2019 - 2020 co najmniej raz sprzedali mle-
ko do Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek 
i nie otrzymali za nie zapłaty, w związku 
z tym, że pomiot, do którego je sprzedali 
upadł. Otrzymają oni do 80% kwoty wy-
nikającej z niezapłaconych faktur, rachun-
ków lub innych dowodów potwierdzają-
cych sprzedaż mleka.

Przepisy rozporządzenia Rady Mini-
strów przewidują również udzielenie po-
mocy finansowej rolnikom (producen-
tom rolnym) w wysokości do 40. tysięcy 
złotych na jednego rolnika, na sfinansowa-
nie udziałów (wpłaty niewypłaconej czę-
ści udziałów). W tym przypadku obowią-
zywała będzie analogiczna procedura, jak 
w przypadku pomocy finansowej za mle-
ko.

Rolnicy otrzymają pomoc finanso-
wą po złożeniu wniosków do Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Poseł Lech Antoni Kołakowski: Pomoc tę obiecałem  
i słowa dotrzymałem. Rząd pomoże rolnikom Bielmleku

37. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska wyruszyła na Jasną Górę
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Marlena Siok: - Panie Piotrze w ostat-
nim czasie w przestrzeni medialnej 
dość głośno zrobiło się o konflikcie 
na linii radni miasta Łomża klubu 
Prawa i Sprawiedliwości, a radni 
koalicji wspierających prezydenta 
Miasta Łomża. Wszystko rozbija się 
o sesję nadzwyczajną, o zwołanie 
której wnioskowali radni klubu PiS. 
Wnioskowali ponieważ jak twierdzą 
do dnia tejże sesji, czyli 21 lipca, nie 
mieli informacji na temat projektów, 
o dofinansowanie których miasto 
planuje ubiegać się w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład. Sesja 
nadzwyczajna się odbyła, jednak dys-
kusja dotyczyła nie inwestycji, a sensu 
zwoływania takich sesji nadzwyczaj-
nych. Jeden z radnych złożył wniosek 
o zakończenie obrad. Przewodnicząca 
poddała go pod głosowanie i więk-
szość zdecydowała, że sesję można za-
kończyć. Radni, którzy złożyli wniosek 
o zwołanie sesji nadzwyczajnej uznali 
to za ograniczanie dyskusji i praktykę 
niezgodną z obowiązującym prawem 
i karygodnym naruszeniem kultury 
debatowania w sprawach publicz-
nych… 

Piotr Modzelewski: - Rze-
czywiście dla nas ta sytuacja jest 
niezłrozumiała dlatego, że pod-
stawą samorządu jest dyskusja 
na temat spraw strategicznych. 
Zarówno pan prezydent, jak 
też radni, którzy zostali wybra-
ni przez mieszkańców powin-
ni mieć tego świadomość. Taka 
dyskusja jest potrzebna miesz-
kańcom, by widzieli w jakim 
kierunku samorządowcy pla-
nują podążać, i czy to jest zgod-
ne z tym, czego Ci mieszkańcy 
oczekują. My chcemy powie-
dzieć, że  Prawo i Sprawiedli-
wość ma pomysł na to, jak roz-
wijać miasto. Rozmawiamy na 
co dzień z mieszkańcami, zarów-
no o inwestycjach bieżących, 
ale także tych strategicznych. 
Wszystko po to żebyśmy wie-
dzieli jak Łomża wyglądać ma 
za 5 czy 10 lat, niezależnie od 
tego, że dzisiaj jest taka kaden-
cja samorządu, która kończy się 
za dwa i pół roku. My za każdym 
razem próbujemy merytorycz-
nie rozmawiać z prezydentem. 
Jak widać po raz kolejny zaple-
cze pana prezydenta, ale tak-
że większość, która dzisiaj jest 
w radzie miasta pokazuje, że nie 
chcę użyć tego mocnego słowa, 

ale chyba tak należałoby powie-
dzieć - boi się dyskutować na 
temat strategicznych rozwiązań 
na rzecz naszego miasta. Dysku-
sja była bezwzględnie potrzeb-
na ponieważ jest to historyczny 
moment dla Ziemi Łomżyńskiej, 
dla mieszkańców Łomży. Takie-
go planu inwestycyjnego rządu, 
ale również możliwości pozy-
skanie środków na rzecz rozwo-
ju samorządu nie było w nowej 
historii Polski. Dlatego my jako 
Prawo i Sprawiedliwość chcieli-
śmy prezydentowi miasta i więk-
szości rady zasugerować czy 
też wesprzeć te działania, które 
mają pozwolić, żeby mieszkań-
cy mogli odczuć, że rząd Pra-
wa i Sprawiedliwości, ale też 
my jako samorządowcy, wiemy 
czego mieszkańcy potrzebują 
i w jakim kierunku powinniśmy 
zmierzać. Stąd zależało nam, by 
przedstawić trzy rozwiązania na 
rzecz rozwoju naszego regionu. 
Trzeba pamiętać, że Polski Ład 
to rządowy projekt, który ma 

na celu przede wszystkim skła-
danie inwestycji strategicznych 
na rzecz rozwoju danego regio-
nu. Polski Ład przewiduje trzy 
możliwości dofinansowania re-
alizacji takich zadań. Pierwszy 
próg to jest do pięciu milionów 
złotych, drugi do trzydziestu mi-
lionów, zaś trzeci nie ma ogra-
niczenia finansowego. Dofinan-
sowanie projektów w ramach 
Polskiego Ładu kształtuje się na 
poziomie od 80 do 95 procent. 

M.S: - Radni klubu PiS chcą by samo-
rząd ubiegał się o środki na budowę 
spalarni śmieci. Szacunkowa war-
tość tej inwestycji to 300 milionów 
złotych. Proponują także stworzenie 
Centrum Usług Społecznych, czyli 
miejsca skupiającego instytucje ob-
sługujące pomoc społeczną. W tym 
przypadku wartość inwestycji to 5 
milionów złotych. Jest także pomysł 
na inwestycję drogowo-mostową to 
znaczy modernizacja Alei Legionów 
i tzw. „Starego mostu” w ciągu ulicy 
Zjazd. Szacunkowy koszt tej inwesty-

cji wynosi około 30 mln zł. Dlaczego 
waszym zdaniem są to inwestycje 
strategiczne?

P.M: - Po rozmowach z miesz-
kańcami wydaje nam się, że dzisiaj 
istotnym elementem jest budowa 
spalarni. To jest dla nas priory-
tet, dlatego, że wszyscy zdajemy 
sobie sprawę jak ostatnio kształ-
tują się ceny śmieci, czy to w du-
żych blokach, czy też w domkach 
jednorodzinnych. Dodatkowym 
pozytywnym rezultatem tego 
typu inwestycji ma być to, że nie 
miałaby być to tylko sama spa-
larnia,  przeznaczona do utyli-
zowania śmieci. To także możli-
wość, po przez proces spalania, 
wytwarzania energii elektrycznej, 
co w przyszłości mogłoby wpły-
nąć na cenę energii elektrycznej 
w naszych domach. Druga inwe-
stycja, na którą zwracamy uwagę, 
to rzeczywiście Centrum Usług 
Społecznych. Jest to kolejna ini-
cjatywa wpisująca się w działania 
prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej pana Andrzeja Dudy, któ-

ry w ostatnim czasie spotykał się 
z samorządami, z fundacjami, ze 
stowarzyszeniami i wskazywał, że 
te Centra Usług Społecznych są 
niezbędne. W to wpisała się rów-
nież pani minister Marlena Maląg 
jeśli chodzi o Ministerstwo Ro-
dziny i Polityki Społecznej. Plano-
wane są duże środki na tworzenie 
takich miejsc, które mają na celu 
skomasowanie wszystkich zadań 
w zakresie polityki społecznej po 
to, by osoby starsze, potrzebujące 
mogły w jednym miejscu uzyskać 
kompleksową informacje, ale też 
i pomoc. Dla nas istotny element, 
który zgłosiliśmy w ramach tych 
trzech projektów był remont  Alei 
Legionów i tzw. ,,Starego mostu”. 
To są dwie inwestycje, które wy-
magają uwagi, zarówno ze stro-
ny samorządowców, polityków, 
jak i mieszkańców miasta Łomży. 
Jest to najważniejsza arteria na-
szego miasta. Stąd wydaje nam 
się, że zarówno remont ,,Starego 
mostu” jak i Alei Legionów powi-
nien uzyskać takie środki po to, 

Wiemy czego potrzebują mieszkańcy i w jakim 
kierunku powinien zmierzać rozwój miasta 

Spalarnia śmieci za blisko 300 milionów złotych. Centrum Usług Społecznych czy inwestycja drogowo-mostowa polegająca na modernizacji Alei Legionów i tzw. ,,Starego mostu” w ciągu ulicy Zjazd. 
To zdaniem radnych miasta Łomża z klubu Prawa i Sprawiedliwości inwestycje strategiczne, na które miasto powinno starać się pozyskać środki w ramach rządowego funduszu Polski Ład.  

O tym, ale także o wizji rozwoju miasta oraz nadzwyczajnej sesji z Piotrem Modzelewskim, radnym sejmiku województwa podlaskiego oraz pełnomocnikiem komitetu PiS miasta Łomża 
rozmawia Marlena Siok. 
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żeby ta infrastruktura drogowa, która wpi-
suje się w strategię inwestycji rządowych, 
które mają służyć nie tylko rozwojowi, ale 
też i bezpieczeństwu mieszkańców, była 
jak najlepsza. Szacunkowo wskazaliśmy, że 
jest możliwość pozyskania około 340 mi-
lionów złotych na te trzy inwestycje. Tro-
chę dziwi nas, że pan prezydent mając takie 
możliwości złożył projekty na sześciokrot-
nie mniejszą kwotę. I na to należałoby też 
zwrócić uwagę, bo to pokazuje, że pan pre-
zydent i jego zaplecze, chyba nie ma szer-
szej koncepcji na rozwój miasta. Przy oka-
zji na nadzwyczajnej sesji dowiedzieliśmy 
się, że mimo iż zaplecze miejskie było świa-
dome już miesiąc wcześniej przed urucho-
mieniem możliwości składania projektów, 
dlatego że nasz samorząd należy do Związ-
ku Samorządów Polskich, to mimo wszyst-
ko widać, że inwestycje nie pokazują my-
ślenia o strategicznym rozwoju miasta. 
Jako członkowie Prawa i Sprawiedliwości, 
radni miejscy klubu PiS jesteśmy gotowi 
wesprzeć pana prezydenta w takich inwe-
stycjach, które mogą pozwolić rozwijać się 
naszemu miastu, dlatego chcieliśmy prze-
prowadzić tę dyskusję, żeby pokazać, że 
jeśli potrafimy znaleźć wspólny język to 
rzeczywiście działamy w tym kierunku, 
żeby miasto mogło się rozwijać, a przede 
wszystkim, żeby mieszkańcy mogli odczu-
wać to na co dzień. Zostaliśmy wybrani, 
tak jak ja do sejmiku województwa podla-
skiego, a moje koleżanki i koledzy do rady 
miejskiej, bo mieliśmy jakiś cel. Mieszkań-
cy postawili konkretnie na nasze nazwiska 
po to, żeby zobaczyć czy jesteśmy efektyw-
ni i potrafimy działać na ich rzecz. My cały 
czas jesteśmy gotowi na rozmowę. Mamy 
koncepcję, wizję, ale w sytuacji kiedy po-
zostali radni uważają, że tego typu sprawy 
powinno się załatwiać w cieniach gabine-
tów czy z naczelnikami czy też w gabine-
cie pana prezydenta, to jest pewne niezro-
zumienie, dlatego że tego typu inwestycje 
czy tego typu działania powinny odbić się 
szerokim echem w konsultacjach. W pew-
nym sensie cieszy  mimo wszystko, że ta 
sesja nadzwyczajna wyglądała tak jak wy-
glądała. Dzisiaj słyszymy wszyscy, że pan 
prezydent prowadzi konsultacje na temat 
koncepcji rozwoju miasta, chce by miesz-
kańcy się wypowiedzieli dlatego, że zda-
je sobie dzisiaj sprawę, że jest możliwość 
pozyskania bardzo dużych środków na 
inwestycje, tylko trzeba mieć wizję i kon-
cepcję, i być gotowym z projektami w mo-
mencie, kiedy pojawiają się dodatkowe 
środki. Owszem te inwestycje, które zo-
stały zgłoszone przez ratusz i prezydenta 
one też są istotne, ale uważamy, że dzisiaj 
nie są najważniejsze, dlatego, że miesz-
kańcy po pierwsze potrzebują widzieć, 
że jest miejsce pracy, po drugie, że kosz-
ty życia w naszym mieście nie są wysokie, 
i że też mamy wizję i koncepcję co chce-
my zrobić, żeby dalej nasze miasto mogło 
kwitnąć.  Uważam, że mamy wiele jeszcze 
zadań, które należałoby wykonać aniżeli 
skupianie się tylko i wyłącznie na Bulwa-
rach. Uważam, że powinniśmy skupić się 
na inwestycjach, na które miasta nie stać, 
a nie ukrywajmy, że spalarnia, remont mo-
stu czy remont Alei Legionów to są bar-
dzo duże, wysoko kosztowe inwestycje, 
które wymagają wsparcia środkami ze-
wnętrznymi. 

M.S: - Termin składania wniosków upływa 15 
sierpnia. Premier zapowiedział też drugą edycję 
rządowego funduszu Polski Ład. Czy w związku 
z tym istnieje szansa, by te inwestycje zostały 
zrealizowane w Łomży?

P.M: - Rzeczywiście pan premier wziął 
pod uwagę sygnały wielu samorządów jeśli 
chodzi o możliwość kontynuacji tego pro-
gramu, stąd zapowiedź polskiego rządu 
i pana premiera Mateusza Morawieckiego 
na uruchomienie drugiej edycji tego pro-
gramu. Jeśli chodzi o realizację tych inwe-
stycji one są jak najbardziej realne do wy-
konania. Podejrzewam, że na ten moment, 
gdy ratusz prawdopodobnie już złożył 
wnioski nie będzie mógł dokonać zmiany 
i uwzględnić te działania, które my wska-
zaliśmy jako działacze Prawa i Sprawiedli-
wości w naszym mieście. Być może w ra-
mach tej ankiety, która jest prowadzona 
ratusz będzie przygotowywał się na dru-
gą edycję, która planowana jest na jesień. 
To jest też uważam na tyle zastanawiające 
i dlatego też chciałbym na to zwrócić uwa-
gę, że ratusz drugi raz pyta mieszkańców 
o możliwość wypowiedzenia się na te-
mat inwestycji, które mogłyby zostać zre-
alizowane z dofinansowaniem zewnętrz-
nym. Trzeba też przypomnieć, że obok 
tej obecnej ankiety, która została urucho-
miona przez ratusz około półtora miesią-
ca temu była prowadzona ankieta na temat 
przyszłości Łomży, najważniejszych inwe-
stycji, które powinny być wykonywane. 
Pojawia się więc pytanie co ratusz i pan 
prezydent z tym zrobił, bo mieszkańcy 
wydaje mi się w sposób jednoznaczny się 
wypowiedzieli. W Łomży mieszkają oso-
by przedsiębiorcze, które chciałyby roz-
wijać się i zakładać tutaj rodziny, ale bez 
tej dyskusji, bez rozmowy na pewno nie 
będzie to możliwe. Jeśli spojrzymy w per-
spektywie tej drugiej kadencji, która dzi-
siaj ma miejsce trzeba sobie odpowiedzieć 
czy tego typu działania zostały wykonane? 
Dzisiaj rzeczywiście bardzo dużo środków 
spływa jeśli chodzi o remonty dróg, nato-
miast pytanie czy to jest tylko i wyłącznie 
ten element, na którym powinniśmy się 
skupiać?  Chcąc utrzymać młodych ludzi 
w naszym mieście, a uważam, że dla nas to 
powinno być priorytetem, szczególnie też 
dla obecnego włodarza, który też posiada 
rodzinę, jest młodym człowiekiem, żeby 
skupić się na tych działaniach, które spo-
wodują że młode osoby będą chciały tutaj 
żyć i zakładać rodziny. Na dzisiaj wszyscy 
doskonale zdajemy sobie sprawę, że takie-
go kluczowego przedsiębiorcy nie pozy-
skaliśmy. Za chwilę otwarta zostanie Via 
Baltica, w związku z Centralnym Portem 
Komunikacyjnym przez Łomżę będzie 
także szła szprycha kolejowa. Jest to mo-
ment, który więcej w historii Łomży, i na-
szego regionu, się nie zdarzy. Dlatego dzi-
siaj wszystkie ręce na pokład, niezależnie 
od barw politycznych.

M.S: - A sama koncepcja Polskiego Ładu podoba 
się Panu? Czy rzeczywiście tak jak mówi premier 
Mateusz Morawiecki realizacja tych inwestycji 
stanie się głównym motorem napędowym na 
przyszłość?

P.M: - Jak najbardziej tak. Szanowni 
Państwo, pierwsza edycja to jest blisko 20 
miliardów złotych, które trafić ma do sa-
morządów na realizację strategicznych in-

westycji. Nie są to jednak ostatnie środki, 
które będą przekazywane na rzecz samo-
rządów, ale trzeba przy tym pamiętać, że 
to nie jest jedyne działanie, które dzisiaj 
rząd Prawa i Sprawiedliwości wskazuje 
czy też dokonuje na rzecz samorządów. 
Oprócz tego to chociażby rządowy fun-
dusz inwestycji lokalnych, są też wsparcia 
budowy dróg lokalnych, które przecho-
dzą przez ręce wojewody, więc jeśli cho-
dzi o pozyskiwanie środków i rozwój da-
nego samorządu dzisiaj te możliwości są 
bardzo duże, trzeba tylko mieć koncepcję, 
wizję i rzeczywiście na bieżąco dokony-
wać zmian, które pozwolą na rozwój same-
go samorządu. Bo nawet jeśli są środki, ale 
nie ma koncepcji, wizji, nie ma projektów, 
nie ma analiz, nie ma rozmów z mieszkań-
cami, to trudno tutaj mówić o skoku cywi-
lizacyjnym. Natomiast Polski Ład daje też 
możliwości w szerszym zakresie niż tylko 
inwestycyjnym,  bo to jest również polity-
ka społeczna, rodzinna, służba zdrowia to 
także wprowadzenie pewnych uproszczeń, 
ale też i funkcjonowania gospodarstw rol-
nych, więc naprawdę jesteśmy przed du-
żym skokiem cywilizacyjnym.

M.S: - Nie widzi Pan w nim żadnych zagrożeń?  
Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Pol-
skich stworzyły narzędzie, które w prosty spo-
sób wylicza koszt rządowego programy Polski 
Ład dla poszczególnych miast czy gmin. Licz-
nik opiera się na średnim ubytku w podatku 
PIT, który nie trafi do miast i gmin w związku 
z wprowadzeniem nowej kwoty wolnej, która 
wzrośnie do 30 tys. zł oraz podniesieniem progu 
podatkowego do 120 tys. zł. Oznacza to znaczny 
ubytek wpływów do budżetów samorządów. 
I tak w przypadku Łomży może oznaczać to stra-
tę rzędu blisko 22 milionów?

P.M: - Szanowni Państwo, o tyle nie 
ma obawy, o ile samorząd zdaję sobie 
sprawę, jak należy pozyskiwać te środ-
ki i jak administrować danym samorzą-
dem, po to, żeby podatki i daniny różnego 
rodzaju, tak można szerzej powiedzieć, 
spływały do miasta. Dzisiaj, jak to Pani re-
daktor zwraca uwagę, ten licznik rzeczy-
wiście został uruchomiony przez część 
samorządów. Natomiast ja uważam, że 
jest to na tyle nietrafione dlatego, że je-
śli byśmy mogli z kolei uruchomić licz-
nik wskazujący ile już spłynęło środków 
na potrzeby samorządów i podzielić je 
na każdy samorząd i wskazać jakie były 
i będą możliwości finansowania działań, 
to naprawdę są to dwu, trzy, a czasami 
cztero krotnie wyższe kwoty jeżeli utrata 
z podatków. Druga rzecz, to też Szanowni 
Państwo trzeba pamiętać, że kwota wolna 
od podatku, czyli w tym wypadku 30 ty-
sięcy, nie była zmieniana już kilkanaście 
lat. To nie jest coś, co dokonuje się na co 
dzień, to jest skok cywilizacyjny, dlate-
go, że też trzeba sobie zdawać sprawę, że 
ta kwota wolna od podatku nie odpowia-
dała bieżącemu zapotrzebowaniu „zwy-
kłego Kowalskiego”. Ta zmiana dotknie 
blisko 18 milionów Polaków, zarówno 
tych pracujących, ale również emerytów, 
rencistów, gdzie te kwoty rent i emery-
tur również przez to wzrosną. Jeśli cho-
dzi  o straty  finansowe, to na co Pani Re-
daktor zwraca uwagę, to my to cały czas 
widzimy i powinniśmy posiadać ten bez-
piecznik. Stąd są konsultacje z samorzą-

dami, dlatego uruchamiane różnego ro-
dzaju projekty rządowe czy też w ramach 
sejmiku województwa podlaskiego, bo 
tutaj też należy wskazać, że sejmik rów-
nież odpowiada za działania i wsparcie na 
rzecz samorządów, ale również i przed-
siębiorców w ramach naszego wojewódz-
twa i to dzisiaj się dzieje, naprawdę takie-
go skoku inwestycyjnego czy wparcia na 
rzecz  samorządów długo nie było. Myślę, 
że dzisiaj samorządowcy, którzy podno-
szą kwestię, że stracą, to powinni zasta-
nowić się jakie do tej pory podejmowali 
działania by dbać o przedsiębiorców, o in-
westycje strategiczne dla miasta takiego 
jak na przykład Łomża. Generalnie środ-
ki z Unii Europejskiej czy w ogóle projek-
ty rządowe powinny służyć rozwojowi 
miasta czy samorządu. Polska dzisiaj na 
tyle szybko się rozwija, że w pewnym mo-
mencie będziemy więcej wkładać z wła-
snego budżetu do Unii Europejskiej niż 
będziemy w stanie z niego pozyskiwać, 
dlatego dzisiaj jest to ostatnia siedmiolet-
nia perspektywa Unii Europejskiej, która 
powinna być maksymalnie wykorzystana 
po to, żeby samorządy niezależnie od źró-
deł finansowania zewnętrznych czy Unii 
Europejskiej mogły spokojnie funkcjono-
wać, posiadać środki na inwestycje, a nie 
tylko zadłużać się w postaci kredytów czy 
obligacji, po to żeby realizować podsta-
wowe zadania na rzeczy miasta, a przede 
wszystkim mieszkańców.

M.S: - Ale to są obawy również przedsiębiorców, 
samozatrudnionych rozliczających się podat-
kiem liniowym… 

P.M: - Tak Pani Redaktor, ale na dzi-
siaj, w większości ten głos, który jest pod-
noszony, ale i konsultacje i rozmowy, któ-
re trwają dotyczą właśnie przedsiębiorstw 
jednoosobowych. Są dwie możliwości. 
Pierwsza to CIT Estoński, który definiu-
je możliwość płacenia niższych podatków, 
zaś druga to spółki kapitałowe, które też 
pozwalają na inną formę rozliczenia. Szer-
szy aspekt tego wszystkiego polega na tym, 
że polski system podatkowy nie był do tej 
pory progresywny.  Zwracamy szczególną 
uwagę na to, że powinien być wprowadzo-
ny system podatkowy progresywny, który 
dzisiaj jest normą w Europie Zachodniej, 
ale też i na świecie. Polska była jednym 
z nielicznych krajów, który takiego syste-
mu podatkowego nie miał. Czyli ktoś, kto 
więcej zarabiał, tym mniej podatku płacił, 
a ten który mniej zarabiał bądź dochodził 
do pewnego poziomu średniej zarobkowej 
on najwięcej wkładał do budżetu państwa, 
i my to zmieniamy. Drugą, istotną rzeczą, 
przy tych zmianach podatkowych jest 
zrównoważenie form działalności gospo-
darczych. Jesteśmy ewenementem w ska-
li Europy, jeśli chodzi o liczbę działalno-
ści jednoosobowych. Naszym zdaniem 
znacznie więcej powinno być spółek, dzia-
łalności gospodarczych, które zatrudnia-
ją pracowników na umowę o pracę. Ta-
kie przedsiębiorstwa są przecież źródłem 
finansowania budżetu państwa. I to jest 
właśnie element, dla którego wprowadza-
my te zmiany podatkowe po to, żeby unor-
mować tego typu sytuację. 
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U dziewczynki choroba zo-
stała zdiagnozowana bardzo 
późno, bo dopiero na przełomie 
2017/2018 roku. Pomocy rodzi-
na szukała najpierw w Rosji, jed-
nak w 2019 roku rodzice dziew-
czynki podjęli decyzję, żeby 
przyjechać do Europy, do Polski. 
Zamieszkali w Łomży, a Amina 
rozpoczęła leczenie w Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie, 
pod okiem doktor Pauliny Poko-
ry oraz pani profesorów Rokicc-
kiego i Tylki- Szymańskiej.

- Stan Aminy bardzo się po-
garszał, a wiedzieliśmy już, że 
w ostatnim stadium ta choroba 
kończy się chorobą onkologicz-
ną, a do tego wymaga transplan-
tacji. Byliśmy przekonani, że 
w Polsce córka będzie miała szan-
sę na leczenie i lepszą opiekę niż 
w Rosji. Wydaje mi się, że pod-
jęliśmy słuszną decyzję. Niedłu-
go będą dwa lata, jak mieszkamy 
w Polsce, w Łomży, a na chwilę 
obecną Amina jest najstarszym 
dzieckiem z tą jednostką choro-
bową – mówi Alhan Wyczółkow-
ski, tata Aminy.

Poza tyrozynemią u Ami-
ny zdiagnozowano marskość 
wątroby i jeszcze wiele innych 
problemów. Objęta jest spe-
cjalistycznymi konsultacjami 
w 13 specjalistycznych przy-
chodniach. Przez dwa lata, od 
kiedy postawiono właściwą dia-
gnozę, rodzice dziewczynki stara-
li się, aby była ona wpisana w pro-
gram transplantacyjny. 

- Amina przekroczyła wszel-
kie normy. Miała w niej tak dużo 
zmian, że wyglądała po prostu jak 
sito. Wiedzieliśmy, że bez nowej 
wątroby nie ma mowy o dalszej 
walce – opowiada tata dziew-
czynki. 

Po blisko dwóch latach Ami-
na została wpisana na aktywną 
listę transplantacyjną. Dopiero 
to daje zielone światło, bo jeśli 
pojawi się organ do przeszczepu, 
to jest szansa, że biorca ten organ 
dostanie. Średni czas oczekiwa-
nia na organ w Polsce, jeśli mó-
wimy o zmarłym dawcy, to oko-
ło dwóch lat, a rocznie wykonuje 
się w Polsce około 360 przeszcze-
pów wątroby, u dorosłych i dzie-
ci. 

Telefon, który daje szansę na nową 
wątrobę i rozpoczyna sztafetę 
o życie

- Wszystko dzieje się 8 lipca. 
Jest godzina 17:15. Mija dokład-
nie sześć dni od momentu wpi-
sania Aminy na aktywną listę 
transplantacyjną. Dostajemy te-
lefon od głównego koordynato-
ra transplantacji, w którym sły-
szymy: prawdopodobnie mamy 
organ, jak się czuje dziecko i jak 
szybko możecie dotrzeć do szpi-
tala - mówi tata Aminy. – Odpo-

www.narew.infoważny temat
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wiedziałem, że córka jest zdrowa 
i w Centrum Zdrowia Dziec-
ka mogę być za dwie godziny 
– kontynuuje. – Usłyszałem, że 
w ciągu 30 minut dostanę tele-
fon. Było to najdłuższe pół go-
dziny w moim życiu. W końcu 
telefon zadzwonił. Koordynator 
powiedział tylko: tak, jest organ 
dla Aminy. Czy w ciągu dwóch 
godzin jest Pan w stanie doje-
chać? Odpowiadam: Tak. Koor-
dynator prosi tylko, byśmy uwa-
żali na siebie. Pyta czy wszystko 
zrozumiałem i rozłącza się. I tak 
rozpoczyna się ,,sztafeta o życie” 
dla Aminy - dodaje Alhan Wy-
czółkowski. 

Rodzina pakuje najpotrzeb-
niejsze rzeczy, ojciec przekazu-
je klucze do mieszkania sąsiado-
wi, mówiąc, że później się z nim 
skontaktuje i natychmiast wsia-
dają do samochodu. Auto rusza, 
a rodzina kilka chwil poświęca 
w skupieniu na modlitwę.

- Kiedy skończyliśmy się mo-
dlić wykonałem pierwszy tele-
fon na 112. Wyrzuciłem z siebie 
proste komunikaty. Moje dziec-
ko ma szansę na przeszczep. Jest 
tylko jeden warunek. Natych-
miast musi znaleźć się w szpita-
lu w Warszawie. Proszę o eskortę 
policji – tłumaczy tata Aminy.

Od razu zostaje przełączony 
do oficera dyżurnego Komendy 
Miejskiej Policji w Łomży. 

- W słuchawce usłyszałem 
głos kobiety. Bardzo spokojny 
i opanowany. Pani oficer rzeczo-
wo wyjaśniła mi co mam robić. 
Krok po kroku. Dla mnie najważ-
niejsze było to, że po drugiej stro-
nie jest pełen empatii człowiek, 
gotowy do pomocy – wraca do 
tamtego dnia Alhan Wyczółkow-
ski.

Konwój z Łomży ruszył nie-
mal natychmiast. Policjanci 
z łomżyńskiej drogówki spotka-
li się z mężczyzną na drodze do 
Warszawy, pod Jakacią Dwor-
ną. Od tego miejsca toyota pilo-
towana była przez patrol jadący 
z włączonymi sygnałami uprzy-
wilejowanymi. W tym czasie po-
licjanci skontaktowali się z ko-
legami z Ostrowi Mazowieckiej 
i opowiedzieli o całej sytuacji. 
Na ekspresowej S8 w okolicach 
Ostrowi Mazowieckiej czekał 
już kolejny patrol. Dalej rodzina 
pojechała w asyście policjantów 
z Ostrowi Mazowieckiej i Wy-
szkowa.

- Dzwoniąc na 112 nie mia-
łem zielonego pojęcia, że na S8, 
w okolicy Wyszkowa jest bar-
dzo poważny wypadek, a korek 
sięga około 10 kilometrów. Nikt 

mnie tym nie stresował. Poli-
cjanci zabezpieczyli tam prze-
piękny korytarz życia, a do tego 
kierowcy zachowali się wzoro-
wo. My mogliśmy przejechać 
tamtędy nie zwalniając i nie za-
trzymując się. A dlaczego jest to 
tak ważne? Ponieważ czas od-
grywa tu niezwykle ważną rolę. 
Jest na wagę złota – podkreśla 
tata Aminy. 

Między Markami a Rember-
towem do akcji włączył się gar-
nizon Warszawski. Zabezpieczał 
skrzyżowania i kontrolował ruch 
w mieście, by rodzina spokojnie 
mogła pokonać ten odcinek dro-
gi.

- Na drodze nie było żadnej 
sytuacji podbramkowej. To tylko 
świadczy o tym, że policja stanęła 
na wysokości zadania i wykazała 
się pełnym profesjonalizmem – 
przyznaje ojciec dziewczynki. 

Przeszczep.  
Godziny oczekiwania i cud

Amina już po niespełna go-
dzinie była w Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie. 

- Pamiętam, że podjechałem 
tuż pod szpital, zabrałem z samo-
chodu córkę, a wszystko inne po 
prostu zostawiłem. Łącznie z klu-
czykami w aucie i dokumentami. 
Dopiero jak Amina została przy-
jęta na oddział zszedłem do sa-
mochodu, gdzie czekała na mnie 
policja i  wylegitymowałem się – 
opowiada nie kryjąc emocji Al-
han Wyczółkowski. 

Kiedy dziewczyna trafia na 
oddział natychmiast uruchamia-
ne zostają procedury medycz-
ne mające przygotować ją do 
przeszczepu. Lekarze sprawdza-
ją w jakim stanie jest Amina, czy 
nie doszło do pogorszenia, któ-
re mogłoby wykluczyć przesz-
czep. Operacja zaczyna się 9 lip-
ca (w piątek) o godzinie 16:00. 
Czyli niemal dobę po tym, jak 
dociera do szpitala. 

- Żyjemy w dobie pande-
mii Covid-19. W związku z tym 
przy dziecku może być tylko je-
den opiekun, a moja żona nie 
mówi po polsku. Szpital reaguje 
bardzo pięknie. Tam gdzie jest 
to możliwe mamy asystę perso-
nelu rosyjskojęzycznego, gdyż 
moja żona mówi biegle w tym 
języku. Ale co najważniejsze 
pozwalają nam być razem. Wy-
rażają w ten sposób szacunek 
i zrozumienie, a my nie musi-
my bać się, że bariera językowa 
skomplikuje ten i tak wyjątko-
wo trudny czas – tłumaczy tata 
Aminy. - My od godziny 16:00 

mogliśmy być na kanapie przed 
blokiem operacyjnym. Zosta-
wiono nam wszystko co jest 
niezbędne – kontynuuje. - My 
widzieliśmy wszystko, co mo-
gliśmy widzieć. Widzieliśmy 
jak przyjechał organ dla Aminy. 
Pamiętam, że wtedy żona spoj-
rzała na mnie i powiedziała, że 
już jest, już jest życie dla nasze-
go dziecka – dodaje na moment 
wstrzymując oddech. 

3 zespoły transplantologicz-
ne przez 12,5 godziny, podczas 
skomplikowanej operacji walczą 
o życie dziewczynki. 

- Bardzo ważne jest zacho-
wanie lekarzy i całego persone-
lu medycznego. Kiedy my stali-
śmy na zapleczach tego frontu, 
żadne z nich nie przeszło wo-
bec nas obojętnie. Obdarowy-
wali nas uśmiechami czy prze-
różnymi gestami. Chcieli w ten 
sposób pokazać, że sytuacja jest 
pod kontrolą, że wszystko idzie 
zgodnie z planem – mówi Alhan 
Wyczółkowski. - Ale to nie to. 
Podczas przeszczepu jest dwóch 
lekarzy koordynujących. Jeden 
z nich znajduje się na bloku ope-
racyjnym, zaś drugi poza nim. 
Amina choruje też na leukope-
nie. Jest to stan obniżenia liczby 
leukocytów we krwi, czyli bia-
łych krwinek. Przez to krew nie 
krzepnie jak u normalnej, zdro-
wej osoby. A przecież to kilku-
nastu godzinna operacja, pod-
czas której człowiek traci sporo 
krwi. W związku z czym, Ci obaj 
koordynatorzy są w stałym kon-
takcie. Gdyby coś się zadziało 
mogą szybką zareagować. Po-
nadto ten, który znajduje się 
poza blokiem stale informuje 
nas na jakim etapie są lekarze. 
Wiedząc jak poważna jest sy-
tuacja dzięki temu czuliśmy się 
po prostu pewnie – dodaje tata 
Aminy. 

Operacja kończy się o 4:30 
nad ranem. 

- Te godziny przygotowy-
wania do operacji i sam przesz-
czep trwały wieczność – ścisza 
głos ojciec dziewczynki, nie bę-
dąc w stanie wyrazić jak bardzo 
wdzięczny jest lekarzom, i całe-
mu personelowi medycznemu. 
- Byłem bardzo zaskoczony, gdy 
lekarze koordynujący przesz-
czep po ponad 12 godzinach na 
bloku operacyjnym podchodzą 
do nas i znajdują czas na spokoj-
ną, rzeczową rozmowę. Mówią, 
że operacja się udała, a kiedy 
pytam ich czy były komplikacje 
otwarcie o nich mówią, jedno-
cześnie dodając, że byli na nie 
przygotowani. Poza tym nie wy-

darzyło się nic, czego nie prze-
widzieli. To są naprawdę wy-
sokiej klasy specjaliści i chwała 
Wszechmogącemu, że na nich 
trafiliśmy – mówi. - Ja napraw-
dę widziałem zmęczenie na ich 
twarzach, a mimo to najpierw 
pomyśleli o nas. Na koniec je-
den z lekarzy obejmuje mnie jak 
ojciec ojca i mówi, że wszystko 
będzie w porządku. Wtedy coś 
w nas pękło i nagle wszystkie 
emocje opadły – dodaje. 

Amina po przeszczepie trafia 
na Oddział Intensywnej Terapii. 
Początkowo wszystko wygląda 
idealnie. Nad wyraz dobrze. Sami 
lekarze są zaskoczeni, że Amina 
tak dzielnie daje sobie radę. Or-
gan przyjmuje funkcje.  

- Nasza walka przez pierw-
sze dni polegała na czekaniu pod 
drzwiami i modlitwie o zdrowie 
dziecka – opowiada tata Aminy. - 
Przeszczep wątroby jest 10-krot-
nie cięższy niż przeszczep serca 
– tłumaczy Alhan Wyczółkowski.

Pojawiają się jednak kompli-
kacje. Amina nie jest wydolna 
oddechowo. Na szczęście leka-
rzom udaje się z nimi poradzić. 
Choć stan Aminy się poprawia 
cały czas jej życie jest zagrożo-
ne. Z uwagi na komplikacje, któ-
re wystąpiły i wyjątkowo trudną 
operację z przeszczepem może 
wydarzyć się wszystko.

Z uwagi na fakt, iż choro-
ba Aminy mogła przerodzić się 
w chorobę onkologiczną, jej  wą-
troba została poddana badaniom 
histopatologicznych. Diagnoza: 
wątroba była już martwa, czyli 
dni dziewczynki były policzone, 
jednak zmian onkologicznych 
nie ma.

Obecnie Amina przebywa 
w domu. Jej stan był na tyle sta-
bilny, że lekarze zdecydowali 
się wypuścić ją na kilkudniową 
przepustkę. Do szpitala wraca 
pod koniec pierwszego tygodnia 
sierpnia.

- Amina zmienia pojęcie me-
dycyny o tej chorobie. Lekarze są 
w ciężkim szoku jak silną jest wo-
jowniczką i jak dzielnie to znosi 
– przyznaje Alhan, tata Aminy. 
- Kiedy doszła do siebie po ope-
racji, zapytana przez lekarzy czy 
coś ją boli odpowiedziała, że tyl-
ko troszkę – mówi dalej. - Kiedy 
poprosili, by oceniła skale bólu 
od 0 do 10, bez zastanowienia 
powiedziała 2 – dodaje. 

Sportowcy z całego świata walczą 
dla Aminy 

Dalsze prognozy to lecze-
nie i diagnozowanie dziewczyn-

ki, a to wiąże się z ogromnymi 
kosztami. Amina wymaga spe-
cjalistycznej diety, lekarstw, re-
habilitacji od pooperacyjnej do 
kończyn (bo choroba i tu dała się 
we znaki). Dojazdy do Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie 
także kosztują… Nie wykluczo-
ne lecz wskazane są konsultacje 
zagranicą. To też nie jest bez zna-
czenia.

- Amina w szpitalu może spę-
dzić od miesiąca do pół roku. 
A to wszystko są koszty. Dla 
przykładu butelka płynu przeci-
wodleżynowego o pojemności 
100 mililitrów kosztuje 50 zło-
tych, a starcza na 3 dni. Godzi-
na pracy rehabilitanta to koszt 
minimum 150 złotych. Tego jest 
ogrom - nie kryje ojciec dziew-
czynki.

Widząc sytuację rodziny 
na pomoc ruszyli sportow-
cy różnych dyscyplin, od lek-
koatletyki przez boks, MMA, 
całe kluby sportowe, aż po re-
prezentantów Polski na Igrzy-
skach Olimpijskich w Tokio. 
Stworzyli akcję ,,Walczymy dla 
Aminy”. Akcję, w która włą-
czyć może się każdy. Wystarczy 
wejść na stronę  https://zrzut-
ka.pl/bsf6e3 i przelać dowolną 
kwotę. Tylko w ten sposób zy-
ska szanse na leczenie, rehabi-
litację oraz spełnienie małych 
dziecięcych marzeń.

Mimo licznych przeciwno-
ści losu Amina to mała wojow-
niczka! Nigdy nie narzeka na to 
co się dzieje wokół niej. Wręcz 
odwrotnie. Jest dzieckiem 
z ogromnym sercem i jeszcze 
większą empatią. Do operacji 
trenowała strzelectwo, otrzyma-
ła licencję sportową PZSS. Uczy 
się idealnie. Mimo, że dopiero 
od dwóch lat w Polsce, nie zna-
jąc języka, mając co chwile róż-
ne hospitalizacje uzyskała świa-
dectwo „z czerwonym paskiem”. 
Średnia ocen ponad 4,8. Ma pa-
sje i marzenia. Kocha wszystkie 
zwierzęta, głównie: koty, psy 
i konie. Wesoła, kontaktowa, za-
raża swym śmiechem.

- W imieniu całej naszej ro-
dziny, zarówno tej maleńkiej tu 
w Polsce, ale tej znacznie więk-
szej  z Czeczenii chciałbym wy-
razić ogromną wdzięczność. 
Chylę czoła przed wszystkimi, 
którzy udzielili nam pomocy, 
a przy tym wszystkim wykaza-
li się prawdziwą empatią – nie 
kryje wzruszenia i wdzięczności 
ojciec dziewczynki. - Będę także 
wdzięczny każdemu kto może 
nas wesprzeć. My walczymy dla 
Aminy. A Ty?  

ważny temat

Walczymy dla Aminy 



8 www.narew.infokultura

 HALO TV NA WEEKEND   6–8.08

Inteligentnie opowiedziana historia, efekty specjal-
ne na przyzwoitym poziomie, nienaganne aktorstwo 
– oto cechy dobrego kina katastro� cznego. Takim jest 
„Góra Dantego”, zrealizowana przez Rogera Donaldsona 
w 1997 roku.

Wulkan to najgroźniejszy przeciwnik człowieka dys-
ponujący siłą miliona bomb atomowych. Potra�  zmienić 
dzień w noc, a powietrze w ogień; wywołuje tsunami, 
trzęsienia ziemi i lawiny błotne. 

„Historia jest prosta. Harry Dalton (Pierce Brosnan) 
wraz z dziewczyną badają wulkany. Pracują razem w Ame-
ryce Południowej, gdzie przy erupcji wulkanu partnerka 
ginie. Mężczyzna załamany oddaje się całkowicie swojej 
pracy. Kierownictwo namawia go na urlop, ten jednak nie 
ma na niego ochoty i jedzie wraz z współpracownikami 
do miasteczka Góra Dantego, by zbadać tutejszy wul-
kan. Na miejscu poznaje sympatyczną burmistrz Rachel 
Wondo (Linda Hamilton), samotnie wychowującą dwój-
kę dzieci. Badania góry nie wykazują zagrożenia, jednak 
Dalton przeczuwa nadchodzącą katastrofę. Nikt mu nie 
wierzy, a władze miasta w obawie, że alarm spłoszy spon-
sorów, nie robią nic. Dopiero chmura pyłu nad wulkanem 
uświadamia ludziom, że niebezpieczeństwo jest więcej 
niż realne. Rozpoczyna się dramatyczny wyścig z cza-
sem”– Krzysztof Szukalski na � lmweb recenzuje � lm.

Pojawiają się pierwsze odczuwalne wstrząsy, Rachel 
zarządza proces ewakuacji, jednak zostaje on zakłócony 
przez nagły wybuch góry. Mieszkańcy w popłochu rzu-
cają się do ucieczki, zaś dzieci Rachel porywają jej auto, 
chcąc uratować babcię, która mieszka u podnóża szczytu. 
Harry i Rachel ruszają za dziećmi, lecz tuż za nimi grunt 
osuwa się na drogę, wpędzając ich prosto w pułapkę. Roz-
poczyna się dramatyczna walka o przetrwanie.

„Opis � lmu może i brzmi jak kolejna schematyczna, 
nudna historyjka, ale to tylko pozory. Fabuła, mimo że 
pozbawiona większej oryginalności, została opowiedzia-
na na ekranie w sposób bardzo zręczny i lekki. Przede 

wszystkim twórcy świetnie poprowadzili wątek ucieczki 
Harry'ego, Rachel i jej dwójki dzieci z rejonu klęski ży-
wiołowej – z ciekawością i w napięciu obserwujemy, jak 
bohaterowie pokonują kolejne przeszkody i przeżywają 
wiele dramatycznych chwil. W przeciwieństwie do wielu 
innych produkcji katastro� cznych, tu nie natkniemy się 
na patetyczne przemówienia. Obraz od pierwszej minuty 
wciąga i trzyma w napięciu do samego końca. 

Szybko rozwijający się w drugiej połowie lat 90-tych 
rynek efektów specjalnych pozwolił na wykreowanie wy-
soce realistycznych scen katastrofy wulkanu. Na długo 
pozostaje w pamięci sekwencja, w której lawa niszczy gór-
ski domek Ruth, albo � nałowy, monumentalny wybuch 
wulkanu. Z drugiej strony równie ciekawie prezentuje się 
scenogra� a – zasypane popiołem ulice i domy wyglądają 
tak niesamowicie naturalnie, jakby w pobliżu rzeczywi-
ście przebudził się wulkan.

Mimo że od premiery „Góry Dantego” upłynęło już 
ponad 25 lat, � lm tak naprawdę w ogóle się nie zestarzał 
– nadal robi wielkie wrażenie, nie tylko warstwą tech-
niczną, ale również znakomicie opowiedzianą historią 
z morałem. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – od emo-
cjonującego widowiska, po poruszający dramat. Szczerze 
polecam” – pisze Krzysztof Szukalski.

„Góra Dantego” nie wniesie nic odkrywczego do wa-
szego życia, ale zapewni za to dwie godziny przyjemnej, 
prostej i przyjaznej rodzinie rozrywki. Czy właśnie nie po 
to oglądamy � lmy? 

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 178 milionów dola-

rów, kosztował 116 milionów.
★ Zdjęcia do � lmu zrobił znany polski operator An-

drzej Bartkowiak.
★ „Szczyt Dantego” wziął swoją nazwę od opisu przez 

Dantego wędrówki do piekła w jego dziele „Boska komedia”.

★ Roger Donaldson, reżyser, studiował geologię i ma 
wiedzę na temat wulkanów.

★ Pierce Brosnan i Linda Hamilton spotkali sie po raz 
pierwszy kręcąc ten � lm i zaprzyjaźnili się..

★ Kiedy lawa wulkaniczna zaczyna niszczyć górską 
chatę, wszyscy biegną, aby wsiąść do małej łódki. Gdy sce-
na została kręcona po raz pierwszy, łódka zatonęła. Jamie 
Renee Smith (� lmowa Lauren Wando) nie potra� ła pływać, 
Pierce Brosnan trzymał ją, dopóki ktoś z ekipy nie wyciągnął 
jej z wody.

★ Pierce Brosnan powiedział, że ćwiczył wykrzykiwanie 
słów „To chmura piroklastyczna!”przez sześć dni.

★ Popioły wulkaniczne były imitowane przez włókna 
celulozowe, używane do ocieplania budynków, powstałe z re-
cyklingu makulatury. 

★ Budowa tamy, przez którą rozlewa się lawina błotna 
(lahar), zajęła cztery miesiące.

★ Szacuje się, że w ciągu ostatnich 10 tys. lat na kuli 
ziemskiej czynnych było 1500 wulkanów. W tym okresie 
miało miejsce około 7900 erupcji. Obecnie liczbę czynnych 
wulkanów szacuje się na około 800.

★ Większość plenerów � lmu została nakręcona w Walla-
ce w stanie Idaho. Nie ma tam w pobliżu wulkanu. Górę Dan-
tego dodano cy� owo. Sceny w kraterze były kręcone w Górze 
św. Heleny. Ten wulkan wybuchł w niedzielę, 18 maja 1980 
roku. Erupcja była 20 tys. razy silniejsza niż wybuch pierw-
szej bomby atomowej (Hiroszima). Zniszczyła 600 km kw. 
lasu. Słup popiołu miał wysokość 18 kilometrów, 800 tys. me-
trów sześciennych pyłu i popiołu spadło tylko na samo mia-
sto Yakima. Chmura popiołu krążyła w ziemskiej atmosferze 
przez 2 tygodnie. Zniszczonych zostało 250 domów, zginęło 
57 osób, ale większość ludności wcześniej ewakuowano.

Góra Dantego
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Jak wielka jest rola przypadku w ludzkim życiu. 
W życiu Helen (Gwyneth Paltrow) – mieszkają-

cej w Londynie specjalistki od reklamy – wszystko 
jest w najlepszym porządku: ma ciekawą pracę, któ-
rą wykonuje z prawdziwą pasją i mieszka z chłopa-
kiem – wybijającym się powieściopisarzem Gerrym 
( John Lynch). Do czasu... 

Od tej pory toczą się równolegle dwa wątki. 
W jednym z nich dziewczyna wsiada do 
metra, a po przybyciu do domu zastaje 
swojego chłopaka w intymnej sytuacji 
z byłą dziewczyną, Lydią ( Jeanne Trip-
plehorn). Kiedy, zrozpaczona, zastana-
wia się co dalej robić ze swoim życiem, 
poznaje sympatycznego Jamesa Ham-
mertona ( John Hannah). W drugim wąt-
ku drzwi pociągu zamykają się jej przed 
nosem. Dziewczyna wraca nieco później 
i nie odkrywa zdrady Gerry'ego, który 
nadal prowadzi podwójne życie, a wkrót-

ce wychodzi na jaw, że zarówno Helen, jak i jego 
kochanka są z nim w ciąży. 

Pewnie nie wiesz...
H John Hannah powiedział: „Po tym filmie już 

nie biegnę, by zdążyć na autobus. Jeśli mam po-
jechać tym, to tak będzie, jeśli nie, za kilka minut 
przyjedzie następny”. Stwierdził także, że gra Jame-
sa Hammertona „była najtrudniejszą rzeczą, jaką 
kiedykolwiek zrobiłem. Podobnie jak w życiu, o wie-
le łatwiej jest być przygnębionym niż szczęśliwym”.

H Do załogi wioślarskiej, nie wybrano najlep-
szych zawodników z klubu sportowego, bo byli zbyt 
rośli i dobrze zbudowani. Wybrano mniejszych, by 

aktor na ich tle dobrze wyglądał. 
H Sceny z metra zostały nakręcone 

na stacji Waterloo i Fulham Broadway 
w Londynie. Filmowcy płacili 500 funtów 
za godzinę.

H Reżyserka Agnieszka Holland uwa-
ża film za nieudolną kopię polskiego filmu 
Krzysztofa Kieślowskiego „Przypadek” 
(1987) „odartym z filozoficznych subtel-
ności”. 

Przypadkowa dziewczyna
Nowa TV sobota 23.15, niedziela 21.35

Salma Hayek w komedii o nieco zużytym 
playboyu. Szybka akcja i gagi odwołujące 

się do rubasznego humoru. 
Maximo przed laty był uwodzicielem, któremu 

nie oparła się żadna kobieta. Dzięki temu udało mu 
się nawet poślubić starszą od siebie milionerkę. Mógł 
żyć w luksusie. Jednak pewnego dnia Maximo odkry-
wa, że jego 80-letnia żona nie jest mu wierna. Zostaje 
wyrzucony na bruk. Pozbawiony pieniędzy, limuzyn 
i helikoptera, schronił się u siostry, która wychowu-
je samotnie syna. Maximo postanawia wprowadzić 
chłopca w tajniki uwodzenia. Co z tego wyjdzie? 
Czy dzięki temu mężczyźnie uda się odzyskać daw-
ny urok i znaleźć nową miłość? Bo Maximo nadal, 
nie zważając na to, że już nie jest dawnym młodym 
bogiem, usilnie pragnie zdobyć serce i konto bogatej 
starszej pani. 

Próbkę specyficzny humoru jaki panuje w filmie 
dostajemy już w pierwszej sekwencji z dzieciństwa 
dwójki bohaterów, kiedy ich ojciec wracający z da-
lekiej podróży zaśnie na parę sekund za kierowni-
ca tira, po czym staranuje ich dom, wyjdzie z tego 
cało, by za chwilę wylecieć w powietrze. Ten czarny 
humor miesza się w filmie ze sporą dawką humoru 
słownego, ironii, farsy, parodii. Tak czy inaczej film 
to półtorej godziny może niezbyt lotnej, ale całkiem 
dobrej zabawy.

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach prawie 62 miliony dolarów, 

kosztował 10 milionów.
22-letniego Maximo grał prawdziwy syn Eugenio 

Derbeza, Wadhir Derbez. Kelnerem na przyjęciu jest 
także syn Eugenio, Jose Eduardo. Obaj od lat są akto-
rami w Meksyku. 

Eugenio Derbez i Salma Hayek mają urodziny 2 
września.

Latynoski ogier
TV Puls niedziela 15.55
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W jak wendetta
TVN piątek 23.00

Sensacyjny. 2020 rok. W Anglii władzę spra-

wuje totalitarny rząd, który terroryzuje społe-

czeństwo. Tylko jeden człowiek ośmiela się wypo-

wiedzieć wojnę reżimowi. To tajemniczy mściciel 

w masce, znany jako V. 

Inferno: Piekielna walka
TV Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Eddie jest byłym żołnierzem, 

zmęczonym życiem. Na jego drodze pojawiają się 

bandyci ze znanej gangsterskiej rodziny. Brutalnie 

katują i okradają Eddiego. Na początku mężczy-

zna nie chce się mścić. Jednak pewnego dnia zmie-

nia zdanie.

Domowe piekło
TV Puls2 sobota 21.45

Horror. Marnie Watson zostaje skazana na 

więzienie za zabicie męża. Zwolniona warunko-

wo, musi przestrzegać zasad aresztu domowego. 

Uwięzioną w domu kobietę zaczyna nawiedzać 

rozwścieczony i żądny zemsty duch zmarłego 

męża.

K2
TV4 niedziela 8.50

Przygodowy. Taylor i Harold to przyjaciele, 

których łączy pasja alpinizmu. Ambicja wspina-

czy popycha ich do konfrontacji z okrytym złą sła-

wą K2. Zdobycie go staje się ważniejsze od życia.

Protektor
TV Puls niedziela 20.00

Sensacyjny. Były nowojorski policjant (Jason 

Statham), którego rodzinę zabili gangsterzy, spo-

tyka ściganą przez triadę i rosyjską mafię 12-let-

nią Mei. Staje w obronie dziewczynki, która zapa-

miętała kod warty miliony dolarów.
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Inteligentnie opowiedziana historia, efekty specjal-
ne na przyzwoitym poziomie, nienaganne aktorstwo 
– oto cechy dobrego kina katastro� cznego. Takim jest 
„Góra Dantego”, zrealizowana przez Rogera Donaldsona 
w 1997 roku.

Wulkan to najgroźniejszy przeciwnik człowieka dys-
ponujący siłą miliona bomb atomowych. Potra�  zmienić 
dzień w noc, a powietrze w ogień; wywołuje tsunami, 
trzęsienia ziemi i lawiny błotne. 
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wraz z dziewczyną badają wulkany. Pracują razem w Ame-
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kę dzieci. Badania góry nie wykazują zagrożenia, jednak 
Dalton przeczuwa nadchodzącą katastrofę. Nikt mu nie 
wierzy, a władze miasta w obawie, że alarm spłoszy spon-
sorów, nie robią nic. Dopiero chmura pyłu nad wulkanem 
uświadamia ludziom, że niebezpieczeństwo jest więcej 
niż realne. Rozpoczyna się dramatyczny wyścig z cza-
sem”– Krzysztof Szukalski na � lmweb recenzuje � lm.

Pojawiają się pierwsze odczuwalne wstrząsy, Rachel 
zarządza proces ewakuacji, jednak zostaje on zakłócony 
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osuwa się na drogę, wpędzając ich prosto w pułapkę. Roz-
poczyna się dramatyczna walka o przetrwanie.
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wszystkim twórcy świetnie poprowadzili wątek ucieczki 
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Szybko rozwijający się w drugiej połowie lat 90-tych 
rynek efektów specjalnych pozwolił na wykreowanie wy-
soce realistycznych scen katastrofy wulkanu. Na długo 
pozostaje w pamięci sekwencja, w której lawa niszczy gór-
ski domek Ruth, albo � nałowy, monumentalny wybuch 
wulkanu. Z drugiej strony równie ciekawie prezentuje się 
scenogra� a – zasypane popiołem ulice i domy wyglądają 
tak niesamowicie naturalnie, jakby w pobliżu rzeczywi-
ście przebudził się wulkan.

Mimo że od premiery „Góry Dantego” upłynęło już 
ponad 25 lat, � lm tak naprawdę w ogóle się nie zestarzał 
– nadal robi wielkie wrażenie, nie tylko warstwą tech-
niczną, ale również znakomicie opowiedzianą historią 
z morałem. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – od emo-
cjonującego widowiska, po poruszający dramat. Szczerze 
polecam” – pisze Krzysztof Szukalski.

„Góra Dantego” nie wniesie nic odkrywczego do wa-
szego życia, ale zapewni za to dwie godziny przyjemnej, 
prostej i przyjaznej rodzinie rozrywki. Czy właśnie nie po 
to oglądamy � lmy? 

Pewnie nie wiesz...
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rów, kosztował 116 milionów.
★ Zdjęcia do � lmu zrobił znany polski operator An-

drzej Bartkowiak.
★ „Szczyt Dantego” wziął swoją nazwę od opisu przez 

Dantego wędrówki do piekła w jego dziele „Boska komedia”.

★ Roger Donaldson, reżyser, studiował geologię i ma 
wiedzę na temat wulkanów.

★ Pierce Brosnan i Linda Hamilton spotkali sie po raz 
pierwszy kręcąc ten � lm i zaprzyjaźnili się..

★ Kiedy lawa wulkaniczna zaczyna niszczyć górską 
chatę, wszyscy biegną, aby wsiąść do małej łódki. Gdy sce-
na została kręcona po raz pierwszy, łódka zatonęła. Jamie 
Renee Smith (� lmowa Lauren Wando) nie potra� ła pływać, 
Pierce Brosnan trzymał ją, dopóki ktoś z ekipy nie wyciągnął 
jej z wody.

★ Pierce Brosnan powiedział, że ćwiczył wykrzykiwanie 
słów „To chmura piroklastyczna!”przez sześć dni.

★ Popioły wulkaniczne były imitowane przez włókna 
celulozowe, używane do ocieplania budynków, powstałe z re-
cyklingu makulatury. 

★ Budowa tamy, przez którą rozlewa się lawina błotna 
(lahar), zajęła cztery miesiące.

★ Szacuje się, że w ciągu ostatnich 10 tys. lat na kuli 
ziemskiej czynnych było 1500 wulkanów. W tym okresie 
miało miejsce około 7900 erupcji. Obecnie liczbę czynnych 
wulkanów szacuje się na około 800.

★ Większość plenerów � lmu została nakręcona w Walla-
ce w stanie Idaho. Nie ma tam w pobliżu wulkanu. Górę Dan-
tego dodano cy� owo. Sceny w kraterze były kręcone w Górze 
św. Heleny. Ten wulkan wybuchł w niedzielę, 18 maja 1980 
roku. Erupcja była 20 tys. razy silniejsza niż wybuch pierw-
szej bomby atomowej (Hiroszima). Zniszczyła 600 km kw. 
lasu. Słup popiołu miał wysokość 18 kilometrów, 800 tys. me-
trów sześciennych pyłu i popiołu spadło tylko na samo mia-
sto Yakima. Chmura popiołu krążyła w ziemskiej atmosferze 
przez 2 tygodnie. Zniszczonych zostało 250 domów, zginęło 
57 osób, ale większość ludności wcześniej ewakuowano.
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rą wykonuje z prawdziwą pasją i mieszka z chłopa-
kiem – wybijającym się powieściopisarzem Gerrym 
( John Lynch). Do czasu... 

Od tej pory toczą się równolegle dwa wątki. 
W jednym z nich dziewczyna wsiada do 
metra, a po przybyciu do domu zastaje 
swojego chłopaka w intymnej sytuacji 
z byłą dziewczyną, Lydią ( Jeanne Trip-
plehorn). Kiedy, zrozpaczona, zastana-
wia się co dalej robić ze swoim życiem, 
poznaje sympatycznego Jamesa Ham-
mertona ( John Hannah). W drugim wąt-
ku drzwi pociągu zamykają się jej przed 
nosem. Dziewczyna wraca nieco później 
i nie odkrywa zdrady Gerry'ego, który 
nadal prowadzi podwójne życie, a wkrót-

ce wychodzi na jaw, że zarówno Helen, jak i jego 
kochanka są z nim w ciąży. 

Pewnie nie wiesz...
H John Hannah powiedział: „Po tym filmie już 

nie biegnę, by zdążyć na autobus. Jeśli mam po-
jechać tym, to tak będzie, jeśli nie, za kilka minut 
przyjedzie następny”. Stwierdził także, że gra Jame-
sa Hammertona „była najtrudniejszą rzeczą, jaką 
kiedykolwiek zrobiłem. Podobnie jak w życiu, o wie-
le łatwiej jest być przygnębionym niż szczęśliwym”.

H Do załogi wioślarskiej, nie wybrano najlep-
szych zawodników z klubu sportowego, bo byli zbyt 
rośli i dobrze zbudowani. Wybrano mniejszych, by 

aktor na ich tle dobrze wyglądał. 
H Sceny z metra zostały nakręcone 

na stacji Waterloo i Fulham Broadway 
w Londynie. Filmowcy płacili 500 funtów 
za godzinę.
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(1987) „odartym z filozoficznych subtel-
ności”. 

Przypadkowa dziewczyna
Nowa TV sobota 23.15, niedziela 21.35

Salma Hayek w komedii o nieco zużytym 
playboyu. Szybka akcja i gagi odwołujące 

się do rubasznego humoru. 
Maximo przed laty był uwodzicielem, któremu 
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ny urok i znaleźć nową miłość? Bo Maximo nadal, 
nie zważając na to, że już nie jest dawnym młodym 
bogiem, usilnie pragnie zdobyć serce i konto bogatej 
starszej pani. 
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lekiej podróży zaśnie na parę sekund za kierowni-
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słownego, ironii, farsy, parodii. Tak czy inaczej film 
to półtorej godziny może niezbyt lotnej, ale całkiem 
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wiedzieć wojnę reżimowi. To tajemniczy mściciel 

w masce, znany jako V. 

Inferno: Piekielna walka
TV Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Eddie jest byłym żołnierzem, 

zmęczonym życiem. Na jego drodze pojawiają się 

bandyci ze znanej gangsterskiej rodziny. Brutalnie 

katują i okradają Eddiego. Na początku mężczy-

zna nie chce się mścić. Jednak pewnego dnia zmie-

nia zdanie.

Domowe piekło
TV Puls2 sobota 21.45

Horror. Marnie Watson zostaje skazana na 

więzienie za zabicie męża. Zwolniona warunko-

wo, musi przestrzegać zasad aresztu domowego. 

Uwięzioną w domu kobietę zaczyna nawiedzać 

rozwścieczony i żądny zemsty duch zmarłego 

męża.

K2
TV4 niedziela 8.50

Przygodowy. Taylor i Harold to przyjaciele, 

których łączy pasja alpinizmu. Ambicja wspina-

czy popycha ich do konfrontacji z okrytym złą sła-

wą K2. Zdobycie go staje się ważniejsze od życia.

Protektor
TV Puls niedziela 20.00

Sensacyjny. Były nowojorski policjant (Jason 

Statham), którego rodzinę zabili gangsterzy, spo-

tyka ściganą przez triadę i rosyjską mafię 12-let-

nią Mei. Staje w obronie dziewczynki, która zapa-

miętała kod warty miliony dolarów.
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Krzyżowy ogień

Niełatwy 
sojusz

Brazil ( Jean-Claude Van Damme) i Flint (Scott Adkins) to dwaj 
najlepsi zawodowi zabójcy świata. Pierwszy po mistrzowsku operuje 
nożem i za odpowiednie wynagrodzenie przyjmie każde zlecenie. Dru-
gi doskonale włada bronią palną, ale po tym, jak jego żona w efekcie 
brutalnego napadu zapada w śpiączkę, wycofuje się z zawodu. Jednak 
pojawia się powód, dla którego zmieni zdanie. Obaj panowie dostają 
nowe, piekielnie trudne zadanie – zlikwidować bezwzględnego narko-
tykowego bossa. Jeżeli Brazil i Flint chcą osiągnąć cel, a przy okazji sami 
nie zginać, muszą połączyć siły w niełatwym sojuszu.

Van Damme – to kolejny zimny, bezwzględny profesjonalista, któ-
ry ubiera się w czarne ciuchy i bez wahania morduje kolejnych ludzi. 
W wolnych chwilach kolekcjonuje zaś stare instrumenty oraz dzieła 
sztuki. Scott Adkins, angielski karateka, sprawdza się całkiem przyzwo-
icie.

Oczywiście zadbano o odpowiednią ilość strzelanin, pościgów i bi-
jatyk. I to właśnie one sprawiają, że film jest odpowiednio dynamiczny 
i chwilami trzymający w napięciu.

Film, uznawany jest przez krytyków za wzorzec tego gatunku. Czy-
sta adrenalina, która nokautuje widza błyskawicznym tempem i zaska-
kującymi zwrotami akcji.  

Krzyżowy ogień
TV Puls sobota 22.00

Śmiertelna wyliczanka

Na tropie 
zbrodni 

doskonałej

Policja znajduje zwłoki zamordowanej 
kobiety. Śledztwo prowadzi detektyw Cassie 
Mayweather (Sandra Bullock), specjalizu-
jąca się w sprawach kryminalnych. Cieszy 
się dobrą sławą jako doskonały detektyw, 
jednocześnie ma opinię osoby o trudnym 
charakterze, z którą nikt nie chce pracować. 
Dochodzenie Cassie prowadzi wraz z no-
wym partnerem Samem Kennedy'm (Ben 
Chaplin). 

Detektywi skrzętnie zbierają dowo-
dy pozostawione przez przestępcę. Zwrot 
w śledztwie następuje w chwili, gdy Cassie 
poznaje młodego chłopaka, Richarda (Ryan 

Gosling), który zgłosił kradzież butów, któ-
rych ślady przypominają te, znalezione na 
miejscu zbrodni. Po spotkaniu z czarującym, 
uprzejmym i niezwykle obojętnie reagują-
cym na wszystko Richardem, Cassie nabiera 
podejrzeń.

Richard i jego przyjaciel Justin (Micha-
el Pitt) należą do osób, które znajdują się 
poza kręgiem podejrzanych. Spokojni, nigdy 
nie popadli w konflikt z prawem, obydwaj 
pochodzą z zamożnych domów. Wkrótce 
przenikliwy umysł Cassie tworzy portrety 
psychologiczne dwóch wyjątkowo zimnych 
i bezwzględnych morderców, którzy dopu-
ścili się zbrodni, aby umocnić ich przyjaźń, 
jedyną więź, jaką kiedykolwiek stworzyli 
z drugim człowiekiem.

Pewnie nie wiesz...
H To już czwarty film fabularny inspi-

rowany sprawą zabójstwa dokonanego przez 
Richarda Loeba i Nathana Leopolda. Byli stu-
dentami uniwersytetu w Chicago, w 1924 roku 
zabili wspólnie 14-letniego Bobby’ego Franksa, 
jako motyw podali chęć popełnienia zbrodni 
doskonałej… 

H Ryan Gosling zwymiotował podczas 
kręcenia scen morderstwa.

H Ryan Gosling był w związku z Sandrą 
Bullock (maj 2002-lipiec 2003) po spotkaniu 
na planie tego filmu.

H Po zakończeniu produkcji Ryan Gosling 
zachował Jeepa Cherokee użytego w filmie.

H Stara chata na urwisku została zbu-
dowana specjalnie na potrzeby filmu i została 
zburzona po zakończeniu zdjęć. Sceny we wnę-
trzach kręcone były w studiu.

Śmiertelna wyliczanka
TVN7 niedziela 22.15

Gra

Przetrwać
Dobiegający pięćdziesiątki 

Nicholas Van Orton (Michael 
Douglas), jest zamożnym biznes-
menem z San Francisco. Wielkie 
bogactwo nie przyniosło mu jed-
nak szczęścia. Sfrustrowany, znu-
dzony życiem mężczyzna pędzi 
samotny żywot, nie ma dzieci, 
opuściła go żona. W zasadzie inte-
resuje go tylko kariera zawodowa, 
której poświęca się z największą 
pasją. Ostatnio jednak Nicholas 
przechodzi silny kryzys psychicz-
ny. Za kilka dni będzie obchodził 
48. urodziny. Ten dzień przy-
wodzi na pamięć wspomnienie 
dramatycznych przeżyć. Właśnie 
w tym wieku jego ojciec popełnił 
samobójstwo skacząc z dachu na 
oczach nieletniego syna. Nicho-
las bardzo przeżył jego śmierć, do 
dziś nie może otrząsnąć się z tra-
gedii. 

W przededniu urodzin po-
jawia się nagle młodszy brat Ni-
cholasa, Conard (Sean Penn). 
Zbuntowany i nieodpowiedzialny 
młodzieniec wręcza mu w pre-
zencie zaproszenie, umożliwia-
jące kontakt z tajemniczą firmą 
CRS, świadczącą niezwykłe 
usługi rozrywkowe dla bogatej 
klienteli. Nicholas kocha ryzyko 
i niebezpieczne wyzwania, dlate-
go postanawia skorzystać z okazji 
zasmakowania innego życia.

Od tej pory świat wokół niego 
zmienia się, życie nabiera tempa, 
wkrada się w nie strach i prawdzi-
we, wręcz namacalne poczucie 
zagrożenia. Jego dom zostaje ob-
rabowany, wszystkie szwajcarskie 
konta zostają wyczyszczone, jacyś 
obcy ludzie strzelają do niego. 
O co chodzi w tej grze?

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

świecie 109 milionów dolarów, 
kosztował 50 milionów.

H Początkowo postać Conra-
da van Ortona miała być kobietą. 
Do roli przymierzano Jodie Foster. 
Scenarzyści zmienili płeć bohate-
ra i propozycję dostał Jeff Bridges, 
który jej nie przyjął. Ostatecznie 
rolę otrzymał Sean Penn.

H Podczas kręcenia jednej ze 
scen Deborah Kara Unger (filmo-
wa Christine) złamała kość w sto-
pie. W jednej ze scen wskoczyła do 
pojemnika na śmieci wypełnionego 
prawdziwymi szczurami.

Gra 
TVN niedziela 22.10



11

Akademia 
Zdrowego 

Seniora 
Z wielką radością znów informuję Czytelników 
o akcji skierowanej do nas, Seniorów. W ostat-
nich dniach uczestniczyłam w zajęciach, które 
odbywały się w ramach ,,Akademii Zdrowego 
Seniora” organizowanej przez Podlaski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. 

Miejscem czterech spotkań był pen-
sjonat ,,Jędrusiowa Dolina”. Bardzo uro-
cze miejsce, przeznaczone między innymi 
na konferencje. Piękna sala wykładowa, 
a w czasie przerw otoczenie zieleni, kwia-
tów i śpiew ptaków. Wszystko z dala od 
jezdni. 

Wykłady i ćwiczenia obejmowały za-
kres tematyki senioralnej. Były prowa-
dzone przez kompetentnych wykładow-
ców z wyższej uczelni. Przekazali oni nam 
ogrom wiedzy i niejednokrotnie bogaty 
wachlarz doświadczeń z tej dziedziny. Wy-
kazali umiejętność nawiązywania kontak-
tu ze słuchaczami i umożliwiali włączenie 
się w dyskusję, którą prowadzili. 

Bardzo ciekawe były wykłady z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej seniorów i chorób 
cywilizacyjnych. Kolejnym tematem tych 
spotkań była dietetyka i zdrowe odżywia-
nie, opieka geriatryczna i stan psychofi-
zyczny seniorów. Prowadząca w umiejętny 

sposób wskazała na potrzeby seniorów do-
stosowując je do wieku konkretnej grupy. 
Zajęcia poruszały zagadnienia inteligencji 
emocjonalnej, rozpoznawania i zarządza-
nia własnymi stanami emocjonalnymi, 
a także innych ludzi. Wykładowcy zwró-
cili również znaczącą uwagę na wpływ ak-
tywności fizycznej na stan zdrowia osób 
starszych. Seniorzy z uwagi na dojrzały 
wiek i dolegliwości chorobowe niejedno-
krotnie rezygnują całkowicie z uprawiania 
sportu, mimo iż wiele dyscyplin jest wręcz 
wskazanych. Osoby starsze wielokrotnie 
postrzegają sport jako ogromny wysiłek, 

zapominając o sportach rozciągających, 
relaksujących oraz rehabilitacyjnych. Po-
dobnie wygląda stosunek osób starszych 
do zdrowej i zbilansowanej diety. 

W kolejnym dniu spotkań nauczyliśmy 
się jak prawidłowo zbadać ciśnienie, zmie-
rzyć poziom cukru, mogliśmy wykonać te 
badania, a także jak prawidłowo ćwiczyć 
z kijkami - Nordic Walking. 

Warte szczególnej uwagi było spotka-
nie z przedstawicielem PSP w Ełku. Pro-
wadzący przedstawił nam zasady bezpie-
czeństwa i udzielania pierwszej pomocy, 
która niejednokrotnie prowadzi do urato-

wania życia. Wykłady były poparte przy-
kładami z pracy prowadzącego, filmami 
i ćwiczeniami. 

W ostatnim dniu zajęć dokonaliśmy 
podsumowania naszej wiedzy, którą zdo-
byliśmy na wykładach. I tak na profilakty-
kę zdrowotną seniorów wpływają czynniki 
wyznaczające długość życia, m.in.:

- genetyka,
- tryb życia,
- środowisko, 
- sposób odżywiania się,
- poziom aktywności fizycznej, 
- opieka medyczna.
Należy również podkreślić, że orga-

nizatorzy zadbali o to, aby wszystkich se-
niorów dowieźć na zajęcia i przywieźć do 
Łomży, a także nakarmić. 

Organizatorom, wykładowcom, panu 
kierowcy, wszystkim, którzy zadbali o to, 
abyśmy byli "zaopiekowani" i efektyw-
nie spędzili ten czas serdecznie, z wielkim 
uśmiechem dziękujemy. 

ALICJA JAMIOŁKOWSKA- KĘPCZYŃSKA

Srebrni
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Seniorzy przeniosą 
się z Mickiewicza 
na Nowogrodzką 

Jak zapowiada Urząd Miejski w Łomży już w po-
łowie września Klub Seniora MOPS ma zostać 
przeniesiony z dotychczasowej siedziby przy ul. 
Mickiewicza do nowej przy ul. Nowogrodzkiej. 

Klub Seniora jest jednostką podle-
głą Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej. Należy do niego około 200 
osób. Dotychczas zlokalizowany był na 
piętrze wynajmowanego budynku przy 
ul. Mickiewicza 4, który nie spełnia już 
potrzeb łomżyńskich seniorów.  Dlate-
go od dłuższego czasu czynili oni stara-
nia, by klub zyskał nowe, bardziej kom-
fortowe miejsce. Po wielu rozmowach 
zapadła decyzja o przeniesieniu tej pla-
cówki do nowej siedziby, zlokalizowa-
nej przy ul. Nowogrodzkiej 7A. Jeszcze 
do niedawna znajdował się w niej Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. 

Po jego przeniesieniu na ul. Akademic-
ką obiekt można było zagospodarować 
do nowych potrzeb.

- Dla nas jest to odpowiedni budy-
nek, gdyż znajduje się w dobrej lokalizacji, 
z dobrym dojazdem i przede wszystkim 

jest większy i z pomieszczeniami na parte-
rze. Posiada także duży plac, co też pozwo-
li nam poszerzać nasze formy aktywność – 
podkreśla Regina Grzymek.

Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 
ma powierzchnię użytkową 275 m.kw., 

czyli o około 100 m.kw. większą niż do-
tychczasowe pomieszczenia przy ul. 
Mickiewicza. Obecnie MPGKiM prze-
prowadza w nim prace remontowe, po-
legające m.in. na wymianie posadzki, 
malowaniu ścian i powiększeniu sali. 
Po przeprowadzce do swojej dyspozy-
cji seniorzy będą też mieli plac o po-
wierzchni kilkunastu arów znajdujący 
się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku 
im. Jakuba Wagi, a docelowo także bu-
dynki gospodarcze.

Klub Seniora jest ośrodkiem wspar-
cia i miejscem otwartym dla wszystkich 
seniorów, mającym za zadanie zaspoko-
jenie ich potrzeb. Prowadzone są w nim 
spotkania biesiadne, warsztaty kulinarne, 
gimnastyka, różnego rodzaju gry karcia-
ne i planszowe, spotkania edukacyjne. 
Otwarcie nowej siedziby planowane jest 
w połowie września podczas seniorady, 
czyli wydarzenia organizowanego z oka-
zji Dnia Seniora, mającego na celu pro-
mocję zdrowia i aktywności fizycznej 
ludzi w różnym wieku, z naciskiem na se-
niorów, ich rodzin i wnuków oraz osoby 
niepełnosprawne.
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Jestem urodzonym społecznikiem. Ko-
cham ludzi, kwiaty, zwierzęta. Od 18 lat, 
co drugi dzień jeździłam do biura Związ-
ku Sybiraków Oddział w Łomży, by peł-
nić obowiązki sekretarza i rzecznika pra-
sowego. Organizowałam Marsze Żywej 
Pamięci, Dzień Sybiraka czy spotkanie 
opłatkowe. Nawiązywałam współpracę 
z redakcjami lokalnymi, ale także w War-
szawie. Brałam udział w uroczystościach 
organizowanych przez władze lokalne 
i w terenie. Współpracowałam ze szkoła-
mi: w Nowogrodzie, Kolnie, Szczuczynie, 
Jedwabnem, Szczepankowie, Olszynach, 
Jeziorku czy w Łomży (Szkoła Podstawo-
wa Nr 5,7,4,10, I LO, II LO oraz III LO). 
Spotykałam się z młodzieżą na lekcjach 
historii. Nagle  wszystko przerwała wiado-
mość, że w Chinach wybuchł bardzo groź-
ny wirus i rozprzestrzenia się na cały świat. 
Zaczęłam spisywać, dzień po dniu, nie tyl-
ko to, co podają media, pisze prasa czy po-
jawia się w internecie oraz oficjalne komu-
nikaty Ministra Zdrowia. Jednak nie tylko. 
Ja, jako schorowana 80 -letnia Sybiraczka 
samotnie przeżywam ten czas. 4 marca po-
informowano nas o pierwszym przypadku 
zachorowania w Polsce. Był to Polak, który 
wrócił z Niemiec. Moja babcia 70 lat temu 
mówiła, że w 2020 roku przyjedzie zagła-
da z Chin i zaleje cały świat. I stało się. 
11 Marca ogłoszono pandemię w związ-
ku z koronawirusem. Ludzkość ogarnął 
strach, szaleństwo zakupów i niepokój. Co 
będzie dalej? Dane z Włoch, Hiszpanii, 
Francji i USA paraliżują, sieją strach, a ko-
ronawirus zbiera krwawe żniwo. Zamknię-
to szkoły, kościoły, galerie, baseny, restau-
racje, hotele. Zabroniono organizować 
imprezy, wesela, a przy pochówku mogła 
być tylko mała grupka najbliższych. Nie 
można było pójść do lasu, pojechać nad 
morze, wybrać się do parku. Zabroniono 
ludziom wychodzić z domów. Szczególnie  
starszym. Dzieci przynoszą zakupy, poda-
ją przez drzwi, nie wchodzą. Groza strachu 
robi swoje. Zakupy w przybudówce stały 
dwa dni, dopiero po kwarantannie przy-
nosiłam je do kuchni. 

Spójrzcie w okno i co widzicie? Ten 
obraz już na zawsze zostanie w nas. Smut-
ne i puste są nasze ulice tak, jakby w miej-
scu stanął czas. Przez 20 lat przyzwy-
czaiłam się do samotności, ale mogłam 
pojechać do pracy, do znajomych, do 
dzieci, na zakupy, a w niedzielę pójść do 
kościoła. A tu przez 24 godziny zamknięta 
w czterech ścianach i jeszcze przytłacza-
jąca wiadomość, że zabrano nam szpital. 
Jestem po ablacji serca, czuję się trochę 
lepiej ale stres robi swoje. Podświadomie 
przeżywam za dzieci, wnuki i prawnuki. 
Co tam ja? Ja już dobiegam mety i tylko 
żal, że nie będzie godnego pochówku, 
jaki należy się człowiekowi. Nie będzie 
Sybiraków ze sztandarem, znajomych 
i przyjaciół. Teraz ludzie  może nauczą się 
doceniać to co mają. To jest punkt zwrot-
ny w życiu każdego człowieka. Bo nikt 

nie jest odporny na tak drastyczne zmia-
ny, a życie ma się tylko jedno. Mieszkam 
blisko stadionu. Uczniowie ćwiczyli, gra-
li w piłkę, był śmiech i gwar. Chciało się 
żyć. Teraz jest cisza… 

Pewnego dnia wyglądam przez okno, 
a tu chodnikiem spacerują sarny. Przeszły 
kawałek ulicą, zawróciły i spokojnie po-
szły do lasu. A ja chodzę od okna do okna, 
jak pustelnik i cieszę się jak dziecko gdy 
przez okno zobaczę sąsiada na podwórku, 
przejedzie samochód czy zaszczeka pies. 
W najgorszych snach nie spodziewałam 
się, że taka będzie starość, takie umiera-
nie z niepewności, samotnie w czterech 
ścianach. Dobrze, że mam swoje duże po-
dwórko, to można wyjść na świeże powie-
trze bez maseczki. Któregoś dnia usiadłam  
na wózku pod garażem, a na octowcu 
usiadła synogarliczka. Przechyliła głów-
kę i przyglądała mi  się. Zrobiłam zdjęcie, 
a ona dalej siedziała tak, jakby czuła moją 
samotność i mój ból.

Przytoczę raport z kilku przykłado-
wych dni. 

23.03.2020 roku potwierdzono 619 no-
wych przypadków zakażenia Covid-19. 7 
osób zmarło.W tym dniu przyjechała śred-
nia córeczka, przywiozła smakowite pach-
nące kołduny, podała przez drzwi i po-
wiedziała: ,,Mamo jedz. Są jeszcze gorące. 
Może już więcej nie będą mogła  przyje-
chać.” Serce zaczęło łomotać. Ledwo po-
wstrzymałam się od płaczu, ale gdy już od-
jechała to rozpłakałam się na cały głos jak 
małe dziecko z żalu, z bezsilności. Wiado-
mości ze świata zatrważają, budzą niepokój. 
Brzmią jak scenariusz filmów katastroficz-
nych, ale to się dzieje naprawdę na całym 
świecie. W Polsce też. I tak nasza ojczyzna, 
i cały świat stał się poligonem doświadczal-
nym bardzo trudnej walki z okrutnym nie-
widzialnym wrogiem. Korononawirus zbie-
ra okrutne żniwo, a strach robi swoje. 

Dziś pierwszy kwiecień Prima April-
lis. Chciałoby się, żeby to co się dzieje było 

żartem, ale to dzieje się naprawdę i nie wia-
domo kiedy się skończy. Zbliżją się święta 
Zmartwychstania Pańskiego a media in-
formują, że coraz więcej zakażeń i zgonów. 
Spędzam je z dala od bliskich, ale trzeba 
pamiętać, że to jest święto odrodzenia, no-
wego życia i nadziei, a tu codziennie tra-
ci życie tyle istnień ludzkich, bez jednego 
wystrzału… Pierwszy dzień Świąt wysłu-
chałam mszy z Watykanu. Celebrował ją 
papież Franciszek. O jakaż smutna msza 
bez wiernych. Dzieci przyszły, porozma-
wialiśmy przez otwarte drzwi na odle-
głość. Ale byłam szczęśliwa, że ich widzę. 
Przeczytałam w internecie, że w pierwszy 
dzień świąt do krakowskich szpitali do-
starczono 400 posiłków świątecznych dla 
służby zdrowia  przygotowanych przez 
restauracje. W drugi dzień świąt wyszłam 
na spacer. Słoneczko przygrzewa, mirabel-
ka tak cudownie rozkwitła, wiśnia łutów-
ka i jabłonki mają takie nabrzmiałe pąki. 
40-letni żywopłot ma taki seledynowy ko-
lor, zaczął padać deszczyk, przyroda budzi 
się  dożycia. 

22.04.2020 roku zniesiono restrykcje. 
Co za ulga. Ludzie spacerują nad rzeką, idą 
do lasu, słychać śmiech dzieci. Dzieci przy-
szły do domu, przyniosły zakupy, wypili-
śmy herbatkę, porozmawialiśmy. Jednak 
psychoza zastraszania pozostała. Wydaje 
się, że na każdym produkcie jest zarazek. 
przesadnie kilka razy dziennie myję ręce, 
wcieram żel antybakteryjny...

Stoimy na rozdrożu. Musimy się wza-
jemnie wspierać, bo żyjemy w bardzo 
trudnych, niepewnych czasach. Czy bę-
dzie jutro? Tylko wspierając się wzajem-
nie możemy  gdzieś dojść. Tylko razem 
możemy budować nowy, lepszy świat. 
Dziś już nikt nie jest gorszy ani lepszy. 
Władza nas straszy, kontroluje, zamyka 
w domach. Żyjemy w izolacji, żyjemy 
w strachu, ale musimy się wspierać bo 
tylko tak możemy przetrwać. Musimy 
odejść od egoizmu, od zamkniętych serc, 
gdzie każdy myśli tylko o sobie. Musimy 
zachować się bezpiecznie, nie narażając 
innych. 

We wrześniu odwiedziłam groby mo-
ich najbliższych na Podlasiu, znajomych 
w Gołdapi i siostrę Sybiraczkę w Płocicz-
nie koło Ełku, z zachowaniem dystansu. 
Raz w tygodniu zaglądam do biura, jestem 
w kontakcie z zarządem oddziału i Sybira-
kami. Po prostu nauczyłam się żyć w do-
bie koronawirusa. Mam jeszcze marzenia 
żeby doczekać swoich 80 –tych urodzin, 
18-tych prawnuka w sierpniu, i żeby mieć 
godny pochówek na jaki zasługuje czło-
wiek. A wszystkim ludziom dobrej woli 
z całego serca życzę :

Listku zielony niesiony wiatrem
Nieś ludziom radość  w czasie niełatwym. 
Nieś ją wszędzie, gdzie są przeznaczenia 
Niech spełnią się wszystkie ludzkie marzenia.

NINA  ŻYŁKO        

Koronawirus oczyma 80-letniej sybiraczki 
(zwierzenia)
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Działka  
– odpoczynek 

czy praca?
Długie, gorące dni, przyjemne, ciepłe 
wieczory to wymarzony czas, by spędzać 
go na działce. We wszystkich ogrodach 
działkowych jest mnóstwo starszych 
i młodszych, którzy chcą korzystać z moż-
liwości pobytu z dala od spalin i hałasu, 
w zaciszu zielonej przestrzeni.

Działki w rodzinnych ogrodach 
działkowych zmieniają swój charak-
ter – stają się miejscem spotkań, re-
laksu i odpoczynku na świeżym po-
wietrzu wśród zieleni, często przy 
grillu w gronie rodziny i przyjaciół. 
Coraz więcej działkowców rezygnu-
je z uprawy warzyw. Wynika to z bra-
ku czasu na regularne odwiedziny 
na działce. Ale są i tacy, którzy część 

miejsca w ogrodzie przeznaczają na 
uprawy i uważają, że własne warzy-
wa i owoce na pewno są zdrowsze 
niż te kupowane w sklepach.

Lato jest porą, kiedy działki wy-
glądają najpiękniej. Miło jest prze-
bywać wśród drzew, krzewów i róż-
nobarwnych kwiatów i cieszyć się 
feerią barw i zapachów. Kompozycje 
własnoręcznie tworzone z kwiatów 
ogrodowych stanowią ozdobę po-
mieszczeń i są jakby przeniesieniem 
ogrodu do domu. 

Jeśli w naszym ogrodzie rosną 
drzewa czy krzewy jagodowe, to 
pod koniec czerwca i w lipcu może-
my cieszyć się pierwszymi owocami. 
Z własnej działki smakują najlepiej. 
A domowe przetwory? Nie ma chy-
ba nic zdrowszego nad coraz popu-
larniejsze kiszonki, domowe soki, 
dżemy, konfitury. Miłośnicy nale-
wek też mają pole do popisu.

Wcześnie rano, kiedy jeszcze nie 
ma ruchu na działkach możemy ob-
serwować intensywne życie ptaków, 
owadów i małych zwierząt. Dzieje 
się tak wtedy, gdy zadbamy o bud-
ki lęgowe, poidełka, domki dla owa-
dów i małych zwierząt, np. jaszczu-
rek zwinek, które zjadają mnóstwo 
szkodników roślin ogrodowych.

Działka to idealne miejsce dla do-
rosłych, ale także plener do poznawa-

nia świata roślin i zwierząt dla dzieci. 
Stworzenie miejsca do zabawy, roz-
stawienie basenu, możliwość spo-
tkania rówieśników przyciąga dzieci 
i chętnie przebywają one na działce.

Działkowcy zdają sobie sprawę, 
że lato nie jest tylko czasem odpo-
czynku. Przy palącym słońcu trze-
ba pamiętać o podlewaniu. Należy 
to robić regularnie, wcześnie rano 
lub wieczorem. Rośliny odwdzię-
czą się pięknym wyglądem, koloro-
wymi kwiatami, szybkim wzrostem. 
Jednak gdy jest mokro i ciepło po-
jawiają się chmary komarów i w za-
straszającym tempie rosną chwasty. 
Komary są bardzo dokuczliwe a pie-
lenie niestety nie jest ulubionym 
zajęciem działkowców. Jednak bez 
dbałości o rośliny łatwo jest zniwe-
czyć wysiłek włożony w ich uprawę 
i pielęgnację. Zaniedbany ogród nie 
jest dobrą wizytówką właściciela.

Trawnik – niby nie ma z nim pra-
cy. Nic bardziej mylnego – trzeba go 
odchwaszczać, regularnie nawozić, 
a w okresie intensywnego wzrostu – 
często kosić. 

Bardzo ważne jest też właści-
we nawożenie roślin. Można stoso-
wać nawozy mineralne, obornik, ale 
najwartościowszym nawozem jest 
kompost wytworzony na działce 
głównie z odpadów roślinnych.

Obcowanie z przyrodą i ruch 
służą każdemu pokoleniu. Działka 
stała się jedynym miejscem, gdzie 
działkowcy i ich rodziny mogli swo-
bodnie spędzać czas i czerpać ener-
gię do walki z pandemią. Jest też 
odskocznią od ciężkiej choroby pol-
skich miast,czyli betonozy. 

Pielęgnacja roślin – podlewanie, 
odchwaszczanie, nawożenie, kosze-
nie, cięcie czy też usuwanie przekwi-
tłych kwiatów to ciągłe zajęcie mi-
łośników działek. Ich obowiązkiem 
jest przy tym dbanie o środowisko 
naturalne, czyli m.in.  oszczędzanie 
wody i energii, segregacja śmieci, 
stosowanie ekologicznych nawozów 
i środków ochrony roślin, ogranicze-
nie używania pojazdów mechanicz-
nych i życie w myśl idei zero waste. 

Korzystajmy zatem z działki – 
odpoczywajmy ale też i pracujmy.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Smaki 
lata 

Lato to czas, w którym 
możemy cieszyć się dobro-
dziejstwem natury. Dorodne 
i smaczne owoce i warzywa 
pozwalają na przygotowanie 
niezwykłych potraw czy prze-
tworów. Przedstawiamy kilka 
z nich.

Ogórki po kaszubsku
Potrzebne będą: 
- 2 kilogramy ogórków 

gruntowych, 
- 1 papryka czerwona – po-

krojona w plastry,
- cebula,
- obrany chrzan,
- 2 gałązki kopru. 

Zalewa:
- 2 l wody,
-  2 szklanki octu,
- 12 łyżeczek cukru 
- 2 łyżki soli niejodowanej 

Chłodnik z jogurtu 
Potrzebne będą: 
- 4 opakowania jogurtu na-

turalnego,  
- 4 niezbyt duże ogórki, 
- 2 pomidory, 
- pęczek zielonego kopru, 
- 2 jajka, sól. 
Przygotowanie: 
Obrane ogórki pokro-

ić w kostkę, dodać do jogur-
tu. Doprawić do smaku. Od-
stawić do schłodzenia. W tym 
czasie ugotować jajka, pokroić 
w kostkę. Pomidory również 
pokroić. Nalać chłodnik do ta-
lerzy, dodać pokrojone pomi-
dory i jajka oraz koper. 

Gruszki w occie 
Potrzebne będą:
- 3 kg niezbyt dojrzałych 

gruszek (najlepsza będzie kon-
ferencja), 

- 1 kg cukru, 
- ½ l octu ,
- kilka goździków, trochę 

cynamonu.

Przygotowanie:
Gruszki obrać, większe po-

kroić w ćwiartki. Wydrążyć 
gniazda nasienne. Cukier zalać 
octem oraz dwoma szklankami 
wody, dodać goździki i cyna-
mon. Zagotować. Zalewę ostu-
dzić i zalać nią ułożone w garn-
ku gruszki. Na drugi dzień zlać 
syrop i zagotować. Gruszki 
włożyć do słoików, zalać syro-
pem, zakręcić słoiki, pasteryzo-
wać 20 – 25 minut. 

Smacznego! 
JANINA SUROWIK
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Celine

Królowa 
popu

Historia życia jednej z największych kanadyj-
skich wokalistek, Celine Dion, która zrobiła mię-
dzynarodową karierę. Zaczynając od jej dorastania 
na prowincjach Quebecu, obraz ukazuje rodzinę 
Celine, która tworząc muzykę, inspiruje małą dziew-
czynkę do śpiewu i wystąpień publicznych. Widzi-
my, jak wiele wysiłku kosztowało gwiazdę wspina-
nie się po drabinie kariery show biznesu.

Onet.pl tak przedstawia skrót życia Celine 
Dion: Odkrył i wylansował ją René Angelil. Celi-
ne miała 12 lat, a René 37, kiedy spotkali się po raz 
pierwszy. Menedżer posłuchał występu dziewczyn-

ki w barze – i zaniemówił z wrażenia. Zachwycony 
potężnym głosem, postanowił z niej uczynić gwiazdę 
światowego formatu. Ponieważ nie mógł liczyć na 
wsparcie finansowe rodziców Celine, którzy ledwo 
wiązali koniec z końcem, zastawił swój własny dom 
w Quebecku – i za uzyskane w ten sposób pieniądze, 
wyprodukował w 1981 roku jej debiutancki album.

„Kiedy powiedziałam mamie, że jestem zako-
chana w Rene, próbowała wszystkiego, żeby mnie 
od niego odciągnąć. Chciała, żebym zrozumiała, 
że ten człowiek był dwukrotnie żonaty, ma trój-
kę dzieci, jest nieodpowiedzialny... Nasze uczucie 
było jednak zbyt silne, a potem cała rodzina go 
pokochała, więc i ona nie miała wyboru” –wspo-
minała piosenkarka.

W 1994 roku, Celine i René wzięli wystawny 
ślub w montrealskiej katedrze Notre Dame, który 
był transmitowany na całą Kanadę przez telewizję. 
Wszystko wyglądało jak w bajce – a jej główną boha-
terką był Kopciuszek, który dzięki pracy i talentowi 
opuścił biedny dom, by zyskać sławę, majątek i przy-
stojnego księcia.

W 1998 roku okazało się, że menedżer ma raka 
krtani. Piosenkarka przerwała wszystkie muzycz-
ne działania i zajęła się opieką nad mężem. Podda-
ła się też kuracji hormonalnej – a jej efektem był 
urodzony w 2001 roku syn. W 2010 roku Dion, po 
zapłodnieniu in vitro, urodziła bliźniaczki – Nel-
sona i Eddiego.

Dion nie odstępowała męża na krok, dając tym 
samym dowód nie tylko swej miłości, ale również 
poświęcenia. Chorego męża przez prawie dwa lata 
trzeba było karmić przez rurkę. W styczniu 2016 
roku Angelil zmarł.

Celine
WP1 sobota 21.50, niedziela 18.25

Moje skarby

Rodzinny 
skok

Gwiazda francuskiego kina Jean 
Reno w roli ojca wprowadzającego parę 
swoich uroczych córek – Reem Kherici 
i Camille Chamoux – w tajniki złodziej-
skiego fachu.

Carole pracuje jako informatycz-
ka, jest skromna i zamknięta w sobie. 
Wciąż mieszka z matką, choć dawno 
skończyła studia, a wysoka pensja po-
zwala jej żyć na własny rachunek. Z ko-
lei pewna siebie Caroline nigdy nie my-
ślała o podjęciu uczciwej pracy. Od lat 
zajmuje się złodziejskim fachem. To 
kieszonkowiec i błyskotliwa włamy-
waczka, która działa przede wszyst-

kim na terenie ekskluzywnych hoteli 
na Riwierze Francuskiej. Kobiety nie 
wiedzą o swoim istnieniu. Mają jednak 
coś wspólnego – obie nie poznały do-
tąd swojego ojca, bowiem mężczyzna 
zniknął, zanim się urodziły. 

Pewnego dnia kontaktuje się z nimi 
prawnik, który informuje, że odziedzi-
czyły po ojcu chatę w górach. Siostry 
jadą obejrzeć spadek. Na miejscu prze-
konują się, że obcy im rodzic żyje i ma 
wobec nich pewne plany. Mężczyzna 
jest doświadczonym złodziejem, któ-
rego poszukują policjanci wielu krajów. 
Postanowił nadrobić stracony czas i ra-
zem z córkami dokonać brawurowego 
włamania. Zamierza ukraść pilnie 
strzeżonego, wartego piętnaście milio-
nów dolarów stradivariusa.

Moje skarby
TV Puls niedziela 18.25

Gigli

Niezła
parka

Warto obejrzeć, bo to pierwszy 
film w historii, który zdobył Złote 
Maliny we wszystkich głównych kate-
goriach (najgorszy film, najgorszy re-
żyser, najgorszy aktor, najgorsza aktor-
ka, najgorsza para filmowa, najgorszy 
scenariusz).

Drobny kanciarz Larry Gigli (Ben 
Affleck) otrzymuje zadanie porwania 
Briana, nastoletniego brata znanego 
prokuratora, który jest oskarżycielem 
w procesie szefa mafii. Brian przeby-
wa w ośrodku dla niepełnosprawnych 
umysłowo. Gigli'emu udaje się zdobyć 
jego zaufanie i nakłonić do opuszcze-
nia ośrodka. Przewozi chłopaka do 
swojego mieszkania i przetrzymuje 
w nim, czekając na dalsze polecenia. 
Jak się okazuje, boss nie do końca ufa 
bohaterowi i przydziela mu do pomo-
cy Ricky ( Jennifer Lopez). Jest ona 
pracującym z wolnej stopy zabójcą. 
Wkroczenie do akcji pięknej dziew-
czyny mocno komplikuje prostą z po-
zoru sprawę. 

Dlaczego film poniósł taka po-
rażkę? Film miał opowiadać o mafii. 
Wytwórnia przekształciła go w roman-
tyczną komedię (wycięto 40 minut go-
towego filmu, nakręcono nowe sceny), 
by zarobić na związku Bena Afflecka 
i Jennifer Lopez. Poznali się na planie 
tego filmu (2002). Od razu między 
nimi zaiskrzyło, chociaż Jen miała wte-
dy męża. Zakochani w mgnieniu oka 
stali się najpopularniejszą parą w histo-
rii Hollywood. To było festiwal Benni-
fer, jak ich nazwano. Po 18 miesiącach 
(i porażce filmu) rozstali się. W lipcu 
tego roku zeszli się znów, po 20 latach!

Pewnie nie wiesz...
Jennifer Lopez otrzymała za swoją 

rolę 12 milionów dolarów, a Ben Affleck 
12,5 miliona za swoją. 

W obsadzie filmu znalazło się trzech 
zdobywców Oscara: Ben Affleck, Al Pa-
cino i Christopher Walken.

Słowo k..... pada w filmie 124 razy.
Gigli po włosku oznacza lilię, a tak-

że rodzaj makaronu. 

Gigli
TV6 piątek 23.00

Czytanie 
książek 

czyli podpowiadamy  
po jaką pozycję sięgnąć

„.. Małe kino, czy pamiętasz 
małe nieme kino?…”„ … w ma-
łym (starym) kinie, nikt już nie 
gra dzisiaj na pianinie…”  śpiewał 
Mieczysław Fogg 

 Dziś ma się na ogół nie-
pełne pojęcie o tym, czym był 
kult gwiazd filmowych w latach 
dwudziestych ubiegłego wieku. 
Gwiazdy tamtej, złote, epoki fil-
mu miały uwielbienie milionów, 
kult graniczący z religijnym nie-
mal ubóstwieniem. O tym okre-
sie pisze w swoim „Pamiętniku  

…” Pola Negri. Książka  napi-
sana na podstawie autentycz-
nych wspomnień,  to jednak 
relacja subiektywna, obliczona 
na kreowanie własnego mitu. 
„..Myślałam o moim wcze-
snym, ubogim dzieciństwie 
w Warszawie i raz jeszcze 
przebywałam w myślach dro-
gę młodego dziewczęcia wio-
dącą do szkoły baletowej, 
pierwsze niezdarne kroki, 
które doprowadziły w koń-
cu do sukcesów,  jakich na-
wet w najśmielszych marze-
niach nie potrafiłam sobie 
wyobrazić: do życia składa-
jącego się z  tragedii, bogac-
twa i sławy. Byłam przy na-
rodzinach nowej sztuki…. . 
Żyłam w czasach wojen, re-
wolucji i wrogich najazdów.  

Znałam prawie wszystkich 
wielkich artystów pierwszej 
połowy dwudziestego wie-
ku….”  Odnajdujemy jed-
nak wiele ciekawych obser-
wacji i uwag o tamtej epoce, 
nie oszczędzającej złośliwo-
ści swoim koleżankom i ko-
legom za świata filmu. 

Pola Negri  „Pamiętnik 
gwiazdy” olśniewająca, ba-
śniowa niemal kariera, któ-
ra zaprowadziła ją na szczyty 
Hollywoodu w jego najlep-
szych, opromienionych le-
gendą latach, kiedy jeszcze 
było to kino nieme. Żywe 
wcielenie bajki o Kopciuszku: 
dziecko warszawskiego Powi-
śla Apolonia Chałupiec, dzięki 
talentowi i splotowi niezwykle 
sprzyjających okoliczności sta-

je się jedną z czołowych gwiazd 
hollywoodzkich. Wchodzi 
w środowisko najgłośniejszych 
ludzi kina, flirtuje z nią Charlie 
Chaplin, jej kochankiem i narze-
czonym jest Rudolf Valentino 
nazywany „boskim” i uważany 
za najpiękniejszego, najbardziej 
męskiego mężczyznę świata. 
Żyje w luksusie,  posiada olbrzy-
mią fortunę, nabywa wspaniała 
rezydencję w Hollywood i pa-
łac we Francji. Obraca się wśród 
międzynawowej arystokracji, 
a wychodząc za mąż za gruziń-
skiego księcia Mdivani uzyskuje 
tytuł księżnej.

Książkę czyta się z zaintereso-
waniem i nostalgią, nikt już teraz 
takich nie pisze.

    
TERESA RĘBIŚ

Idźmy 
nad rzekę 

Narew
Podziwiajmy nasze miasto  

od strony rzeki.  Nawet najstarsi 
mieszkańcy nie zdają sobie 
sprawy, ile atrakcji oferuje  

rzeka Narew  
i jej wodne szlaki. 

Niezapomniane wrażenia może po-
zostawić bezpośredni kontakt z nabrze-
żem i zakolami rzeki, najlepiej wiosłując 
kajakiem lub płynąc gondolą.  Z per-
spektywy rzeki widok na Łomżę jest 
przepiękny, wiedzą o tym nieliczni.

W Łomży organizowana jest akcja 
„spacery miejskie”.  Jest to rozwinięcie 
projektu „ekospacer”.  Organizatorzy 
przewidzieli trasę na wszystkie wyciecz-
ki,  choć ich przebieg zależy od możliwo-
ści uczestników.  

Z poziomu Narwi oglądamy Łomżę 
z zupełnie innej perspektywy.  Łatwiej 
dostrzec określone detale, znaki wielkiej 
powodzi. Widzimy najważniejsze bu-
dynki i budowle, jak wieża ciśnień.  

Pływanie kajakiem po Narwi jest 
coraz bardziej popularne, coraz więcej 
chętnych ćwiczy na bulwarach, prze-
mierza trasę rowerem lub pieszo do Jed-
naczewa.  Pokonując kilometry spalamy 
kalorie, wygrywamy zdrowie i dobre sa-
mopoczucie. 

Specyfika pływania po wodach Nar-
wi jest inna niż po jeziorach. Wynika 
z tego, że prąd na rzece jest spory, do-
datkowo poznajemy piękne unikalne 
krajobrazy. Kolejna atrakcja, to wypra-
wa gondolą po całkowicie nieznanych 
nam trasach wodnych Narwi.  Bezpo-
średni kontakt z przyrodą, daje możli-
wość poznania wielu gatunków ptaków, 
mających swoje gniazda na jej nad-
brzeżnych skarpach. Okolice Narwi to 
kolejny walor:  specyficzny mikrokli-
mat stwarza warunki leczenia chorób 
reumatologicznych, chorób naczyń ob-
wodowych, nerwicy, podnoszenia od-
porności ogólnej.

Czekamy na szybką realizację dru-
giego etapu budowy bulwarów i moder-
nizację łomżyńskiej plaży przy moście 
Hubala, co spowoduje wzrost aktyw-
nego spędzania wolnego czasu przez 
mieszkańców miasta. Oczekujemy opra-
cowania wieloletniego, wszechstronne-
go pakietu rozwoju miasta, który spełni 

oczekiwania mieszkańców i osób przy-
jezdnych.

W przeszłości impulsem rozwoju 
miasta Łomży stał się rok 1975, miasto 
uzyskało status siedziby województwa. 
Myślimy o dalszym rozwoju naszego 
miasta z myślą o jego mieszkańcach, tj. 
aktywnego wypoczynku, turystyką, za-
biegami leczniczymi.  

Łomżanie potwierdzają, że jeże-
li poświęcimy trochę czasu aby zwrócić 
uwagę na swoje miasto i konsekwentnie 
zaczniemy doszukiwać się w nim swo-
istego piękna, wtedy promyki tego pięk-
na dotkną  także każdego z nas.

SENIOR STANISŁAW KASEJA
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Celine

Królowa 
popu

Historia życia jednej z największych kanadyj-
skich wokalistek, Celine Dion, która zrobiła mię-
dzynarodową karierę. Zaczynając od jej dorastania 
na prowincjach Quebecu, obraz ukazuje rodzinę 
Celine, która tworząc muzykę, inspiruje małą dziew-
czynkę do śpiewu i wystąpień publicznych. Widzi-
my, jak wiele wysiłku kosztowało gwiazdę wspina-
nie się po drabinie kariery show biznesu.

Onet.pl tak przedstawia skrót życia Celine 
Dion: Odkrył i wylansował ją René Angelil. Celi-
ne miała 12 lat, a René 37, kiedy spotkali się po raz 
pierwszy. Menedżer posłuchał występu dziewczyn-

ki w barze – i zaniemówił z wrażenia. Zachwycony 
potężnym głosem, postanowił z niej uczynić gwiazdę 
światowego formatu. Ponieważ nie mógł liczyć na 
wsparcie finansowe rodziców Celine, którzy ledwo 
wiązali koniec z końcem, zastawił swój własny dom 
w Quebecku – i za uzyskane w ten sposób pieniądze, 
wyprodukował w 1981 roku jej debiutancki album.

„Kiedy powiedziałam mamie, że jestem zako-
chana w Rene, próbowała wszystkiego, żeby mnie 
od niego odciągnąć. Chciała, żebym zrozumiała, 
że ten człowiek był dwukrotnie żonaty, ma trój-
kę dzieci, jest nieodpowiedzialny... Nasze uczucie 
było jednak zbyt silne, a potem cała rodzina go 
pokochała, więc i ona nie miała wyboru” –wspo-
minała piosenkarka.

W 1994 roku, Celine i René wzięli wystawny 
ślub w montrealskiej katedrze Notre Dame, który 
był transmitowany na całą Kanadę przez telewizję. 
Wszystko wyglądało jak w bajce – a jej główną boha-
terką był Kopciuszek, który dzięki pracy i talentowi 
opuścił biedny dom, by zyskać sławę, majątek i przy-
stojnego księcia.

W 1998 roku okazało się, że menedżer ma raka 
krtani. Piosenkarka przerwała wszystkie muzycz-
ne działania i zajęła się opieką nad mężem. Podda-
ła się też kuracji hormonalnej – a jej efektem był 
urodzony w 2001 roku syn. W 2010 roku Dion, po 
zapłodnieniu in vitro, urodziła bliźniaczki – Nel-
sona i Eddiego.

Dion nie odstępowała męża na krok, dając tym 
samym dowód nie tylko swej miłości, ale również 
poświęcenia. Chorego męża przez prawie dwa lata 
trzeba było karmić przez rurkę. W styczniu 2016 
roku Angelil zmarł.

Celine
WP1 sobota 21.50, niedziela 18.25

Moje skarby

Rodzinny 
skok

Gwiazda francuskiego kina Jean 
Reno w roli ojca wprowadzającego parę 
swoich uroczych córek – Reem Kherici 
i Camille Chamoux – w tajniki złodziej-
skiego fachu.

Carole pracuje jako informatycz-
ka, jest skromna i zamknięta w sobie. 
Wciąż mieszka z matką, choć dawno 
skończyła studia, a wysoka pensja po-
zwala jej żyć na własny rachunek. Z ko-
lei pewna siebie Caroline nigdy nie my-
ślała o podjęciu uczciwej pracy. Od lat 
zajmuje się złodziejskim fachem. To 
kieszonkowiec i błyskotliwa włamy-
waczka, która działa przede wszyst-

kim na terenie ekskluzywnych hoteli 
na Riwierze Francuskiej. Kobiety nie 
wiedzą o swoim istnieniu. Mają jednak 
coś wspólnego – obie nie poznały do-
tąd swojego ojca, bowiem mężczyzna 
zniknął, zanim się urodziły. 

Pewnego dnia kontaktuje się z nimi 
prawnik, który informuje, że odziedzi-
czyły po ojcu chatę w górach. Siostry 
jadą obejrzeć spadek. Na miejscu prze-
konują się, że obcy im rodzic żyje i ma 
wobec nich pewne plany. Mężczyzna 
jest doświadczonym złodziejem, któ-
rego poszukują policjanci wielu krajów. 
Postanowił nadrobić stracony czas i ra-
zem z córkami dokonać brawurowego 
włamania. Zamierza ukraść pilnie 
strzeżonego, wartego piętnaście milio-
nów dolarów stradivariusa.

Moje skarby
TV Puls niedziela 18.25

Gigli

Niezła
parka

Warto obejrzeć, bo to pierwszy 
film w historii, który zdobył Złote 
Maliny we wszystkich głównych kate-
goriach (najgorszy film, najgorszy re-
żyser, najgorszy aktor, najgorsza aktor-
ka, najgorsza para filmowa, najgorszy 
scenariusz).

Drobny kanciarz Larry Gigli (Ben 
Affleck) otrzymuje zadanie porwania 
Briana, nastoletniego brata znanego 
prokuratora, który jest oskarżycielem 
w procesie szefa mafii. Brian przeby-
wa w ośrodku dla niepełnosprawnych 
umysłowo. Gigli'emu udaje się zdobyć 
jego zaufanie i nakłonić do opuszcze-
nia ośrodka. Przewozi chłopaka do 
swojego mieszkania i przetrzymuje 
w nim, czekając na dalsze polecenia. 
Jak się okazuje, boss nie do końca ufa 
bohaterowi i przydziela mu do pomo-
cy Ricky ( Jennifer Lopez). Jest ona 
pracującym z wolnej stopy zabójcą. 
Wkroczenie do akcji pięknej dziew-
czyny mocno komplikuje prostą z po-
zoru sprawę. 

Dlaczego film poniósł taka po-
rażkę? Film miał opowiadać o mafii. 
Wytwórnia przekształciła go w roman-
tyczną komedię (wycięto 40 minut go-
towego filmu, nakręcono nowe sceny), 
by zarobić na związku Bena Afflecka 
i Jennifer Lopez. Poznali się na planie 
tego filmu (2002). Od razu między 
nimi zaiskrzyło, chociaż Jen miała wte-
dy męża. Zakochani w mgnieniu oka 
stali się najpopularniejszą parą w histo-
rii Hollywood. To było festiwal Benni-
fer, jak ich nazwano. Po 18 miesiącach 
(i porażce filmu) rozstali się. W lipcu 
tego roku zeszli się znów, po 20 latach!

Pewnie nie wiesz...
Jennifer Lopez otrzymała za swoją 

rolę 12 milionów dolarów, a Ben Affleck 
12,5 miliona za swoją. 

W obsadzie filmu znalazło się trzech 
zdobywców Oscara: Ben Affleck, Al Pa-
cino i Christopher Walken.

Słowo k..... pada w filmie 124 razy.
Gigli po włosku oznacza lilię, a tak-

że rodzaj makaronu. 

Gigli
TV6 piątek 23.00
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Brygada ponad prawem

Skuteczni
Legenda francuskiej policji Serge Buren ( Jean Reno) 

stosuje nietuzinkowe metody dochodzenia, balansując na 
granicy prawa. Skupił wokół siebie młodych i zdolnych gli-
niarzy, których niekonwencjonalne metody zatrzymań, ko-
rzystanie z kijów bejsbolowych i nadużywanie siły budzą 
sprzeciw komendantury. Jednak to właśnie nieokrzesana 
banda Serge'a ma najlepsze wyniki w całej paryskiej policji. 
Wkrótce w stolicy Francji pojawiają się niebezpieczni ban-
dyci, którzy terroryzują miasto seriami brutalnych napadów 
na sklepy z biżuterią i banki i brutalnie mordują każdego, 
kto stanie im na drodze. Policja wydaje się bezradna. Jedyną 
szansą na powstrzymanie gangsterów jest Serge Buren i jego 
niekonwencjonalne działania.

„Jean Reno, jeden z najbardziej lubianych francuskich 
aktorów z rzeszą fanów na całym świecie, wniósł całą swoją 
charyzmę w postać Burena, twardego policjanta, który jest 
zdecydowany zrobić wszystko, aby złapać złoczyńców” – re-
klamowała film Charlotte Boucon, szefowa SND, najwięk-
szego  dystrybutora filmów we Francji.

World War Z

Na tropie 
zombie

Gerry Lane (Brad Pitt) jest byłym 
śledczym ONZ, obecnie mieszkającym 
w Filadelfii wraz z żoną Karin (Mireille 
Enos) i dwiema córeczkami. Pewnego 
dnia, stojąc w ulicznym korku, jest świad-
kiem wybuchu tajemniczej zarazy. Nie-
opodal grupa zombie wskakuje na auta, 
rozbija szyby i atakuje pasażerów. Chwilę 
później pogryzieni ludzie zamieniają się 
w zombie i atakują następnych. Miasto 
ogarnia panika. Gerry kontaktuje się ze 
swoim znajomym z ONZ Thierrym Umu-
tonim (Fana Mokoena), który sprowadza 
go wraz z rodziną na znajdujące się w bez-
piecznej odległości od brzegu okręty. Na 
miejscu okazuje się, że zmieniający ludzi 
w zombie wirus szaleje na całym świecie, 
zagrażając istnieniu ludzkości. Aby za-
pewnić swoim bliskim miejsce na okrę-
cie, Gerry zgadza się dołączyć do zespołu 
mającego za zadanie ustalić pochodzenie 
epidemii.

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

540 mln dolarów, kosztował 190 mln.

H Odległość pomiędzy Koreą i Izraelem 
wynosi około 8000 km, co znacznie przekra-
cza zasięg samolotów AN-12 i C-130.

H W trakcie produkcji filmu scenarzyści, 
na polecenie wytwórni, napisali nowy trzeci 
akt. Przeróbki objęły ponad 60 stron scenariu-
sza i kosztowały dodatkowe 20 milionów dola-
rów. Zmieniono także początek filmu i dodano 
nowe sceny (rodzinne śniadanie z wiadomo-

ściami o zombie, atak astmy Rachel i telefon 
Gerry'ego do Karen w trakcie lotu).

H Władze węgierskie skonfiskowały 85 
sztuk broni palnej, przysłanej na plan filmu, 
bo łatwo można było je przerobić na spraw-
ną broń.

H Na głoszenie poszukiwania staty-
stów, którzy zagraliby zombie zgłosiło się 
3000 osób.

H Brad Pitt jednego dnia był na pre-
mierach filmu w czterech amerykańskich 
miastach: w Atlancie, Filadelfii, Chicago, 
Austin. Dwa dni wcześniej Pitt był w Berli-
nie, jeszcze wcześniej w Londynie, a później 
w Paryżu.

World War Z
Polsat piątek 22.00

Hudson Hawk

Super 
złodziej

Oryginalny, zabawny, ponadczasowy, 
choć zjechany przez krytykę!

Bruce Willis to Eddie Hawk Haw-
kins, legendarny włamywacz, światowej 
sławy Człowiek Pająk, który po dziesię-
ciu latach spędzonych w więzieniu, znów 
wchodzi do gry. Zostaje zmuszony do 
kradzieży kilku rzeźb autorstwa Leonar-
da da Vinci. Jedna ze statuetek znajduje 
się w Watykanie. Aby zapobiec kradzież 

Kościół wysyła na misję „zakonnicę do 
zadań specjalnych”. Podczas próby kra-
dzieży Hawk zakochuje się w pięknej, 
lecz chorej na schizofrenię zakonnicy 
(Andie MacDowell). 

Akcja zapiera dech w piersiach, gdy 
Hawk ratuje świat, zdobywa dziewczynę 
i zbiera oklaski.

„Film niezasłużenie zjechany i zapo-
mniany. Jest niezwykle pomysłowym po-
łączeniem kina sensacyjnego z brawurową 
komedią o włamywaczu-dżentelmenie. 
Akcja non stop, gag goni gag, film jest za-
bawny, zagrany na luzie, przyjemnie sie 
ogląda, a w niektórych momentach moż-
na się popłakać ze śmiechu...” - to jedna 
z recenzji.

Pewnie nie wiesz...
H Bruce Willis sam napisał wstępną wer-

sję scenariusza. Przez 12 lat, jak powiedział, 
wymyślał przygody super złodzieja. Na planie 
ciągle coś zmieniał, poprawiał, dodawał i dla-
tego bez przerwy scenariusz ulegał zmianom.

H Choć film jest komedią, to dzięki roli 
Bruce'a Willisa w „Szklanej pułapce 2”, któ-
ra odniosła sukces rok wcześniej, reklamo-
wano go jako film akcji. 

H Hudson Hawk z zamkniętymi ocza-
mi ma odróżnić sztabkę ołowiu od sztabki 
złota. Złoto ma o 70 proc. większą gęstość 
od ołowiu, więc ich ciężar byłby łatwy do 
odróżnienia.

H W trakcie kręcenia ekipa zwiedziła 
wiele krajów europejskich, gdzie czasami nie 
miała wcześniej przygotowanych noclegów 
ani zaplecza technicznego.

H Liczba ofiar: 22.

Hudson Hawk
Zoom TV sobota 20.00, niedziela 14.30

Brygada ponad prawem
TV Puls niedziela 22.00
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Shrek Trzeci

Kłopotliwa korona
Shrek wiedzie spokojne i szczęśliwe życie u boku Fiony. 

Tymczasem król Zasiedmiogórogrodu, Harold, przeczuwa-
jąc zbliżającą się śmierć, zamierza przekazać mu królewskie 
obowiązki. Ogr, któremu nie przypada do gustu rola wład-
cy, postanawia znaleźć kogoś na swoje miejsce. Najlepszym 
kandydatem wydaje się zbuntowany kuzyn Fiony, tchórzliwy 
książę Arcio. Shrek w towarzystwie Osła i Kota w Butach wy-
rusza w podróż, by sprowadzić go z odległego Worcestershire. 
Nieobecność ogra zamierza wykorzystać Książę z Bajki, który 
planuje zamach stanu.

Shrek Trzeci
Polsat piątek 20.00, niedziela 13.25

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian

Powrót do 
zaczarowanej 

krainy
W pierwszej ekranizacji – „Lwie, czarownicy 

i starej szafie” – dziecięce rodzeństwo Łucja, Zuzan-
na, Edmund i Piotr odnajdywało drogę do zamiesz-

kałego przez dziwne stwory i mówiące zwierzęta 
świata baśni. Tutaj pomagało jego prawowitemu 
władcy, lwu Aslanowi, pokonać złą Białą Czarowni-
cę. W „Księciu Kaspianie”, dzieci, już wydoroślałe, 
zgodnie z obietnicą Aslana wracają do zaczarowa-
nej krainy, którą władać powinien tytułowy bohater, 
młody książę Kaspian. Ale odkąd jego wuj, okrutny 
uzurpator Miraz, ma potomka, nie tylko władanie, 
ale i życie księcia jest w niebezpieczeństwie. Dobro 
musi znów stoczyć walkę ze złem, rzecz jasna z po-
mocą spragnionego przygód rodzeństwa.

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian
Polsat niedziela 9.55

Wilk w owczej skórze

Zaskakujące 
przebudzenie

Wilk Szary, syn charyzmatycznego wodza stada, wcale 
nie garnie się do tego, aby zostać jego następcą. Interesują go: 
dobra zabawa, tańce i wycie do Księżyca z kolegami, szalone 
pościgi za owcami i wylegiwanie się na słonecznych polanach. 
Jednak pewnego dnia, za sprawą niefortunnego zaklęcia, jego 
beztroskie życie wywróci się do góry nogami. Pewny siebie 
wilczek obudzi się… w owczej skórze! Jeżeli chce wrócić do 
dawnego życia, musi nauczyć się żyć wśród stada sympatycz-
nych, ale strasznie rozbrykanych owieczek. 

Wilk w owczej skórze
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 12.45

Duszek

W samo południe
Pewien duszek od bardzo dawna mieszka na poddaszu zamku. Jak 

wszystkie duchy wstaje o północy i nie ma pojęcia, jak wygląda świat 
w świetle dziennym. Pewnego wieczoru do zamczyska przybywa trójka 
dzieci – Karl, Hannes oraz Marie. Nazajutrz duszek niespodziewanie 
budzi się w południe. Podekscytowany postanawia wyjść na zewnątrz 
i ruszyć do wioski. Niestety, sieje popłoch wśród jej mieszkańców. 
Zrozpaczony i zagubiony postanawia poprosić dzieci o pomoc.

Duszek
TV6 sobota 9.20
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Shrek Trzeci

Kłopotliwa korona
Shrek wiedzie spokojne i szczęśliwe życie u boku Fiony. 

Tymczasem król Zasiedmiogórogrodu, Harold, przeczuwa-
jąc zbliżającą się śmierć, zamierza przekazać mu królewskie 
obowiązki. Ogr, któremu nie przypada do gustu rola wład-
cy, postanawia znaleźć kogoś na swoje miejsce. Najlepszym 
kandydatem wydaje się zbuntowany kuzyn Fiony, tchórzliwy 
książę Arcio. Shrek w towarzystwie Osła i Kota w Butach wy-
rusza w podróż, by sprowadzić go z odległego Worcestershire. 
Nieobecność ogra zamierza wykorzystać Książę z Bajki, który 
planuje zamach stanu.

Shrek Trzeci
Polsat piątek 20.00, niedziela 13.25

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian

Powrót do 
zaczarowanej 

krainy
W pierwszej ekranizacji – „Lwie, czarownicy 

i starej szafie” – dziecięce rodzeństwo Łucja, Zuzan-
na, Edmund i Piotr odnajdywało drogę do zamiesz-

kałego przez dziwne stwory i mówiące zwierzęta 
świata baśni. Tutaj pomagało jego prawowitemu 
władcy, lwu Aslanowi, pokonać złą Białą Czarowni-
cę. W „Księciu Kaspianie”, dzieci, już wydoroślałe, 
zgodnie z obietnicą Aslana wracają do zaczarowa-
nej krainy, którą władać powinien tytułowy bohater, 
młody książę Kaspian. Ale odkąd jego wuj, okrutny 
uzurpator Miraz, ma potomka, nie tylko władanie, 
ale i życie księcia jest w niebezpieczeństwie. Dobro 
musi znów stoczyć walkę ze złem, rzecz jasna z po-
mocą spragnionego przygód rodzeństwa.

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian
Polsat niedziela 9.55

Wilk w owczej skórze

Zaskakujące 
przebudzenie

Wilk Szary, syn charyzmatycznego wodza stada, wcale 
nie garnie się do tego, aby zostać jego następcą. Interesują go: 
dobra zabawa, tańce i wycie do Księżyca z kolegami, szalone 
pościgi za owcami i wylegiwanie się na słonecznych polanach. 
Jednak pewnego dnia, za sprawą niefortunnego zaklęcia, jego 
beztroskie życie wywróci się do góry nogami. Pewny siebie 
wilczek obudzi się… w owczej skórze! Jeżeli chce wrócić do 
dawnego życia, musi nauczyć się żyć wśród stada sympatycz-
nych, ale strasznie rozbrykanych owieczek. 

Wilk w owczej skórze
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 12.45

Duszek

W samo południe
Pewien duszek od bardzo dawna mieszka na poddaszu zamku. Jak 

wszystkie duchy wstaje o północy i nie ma pojęcia, jak wygląda świat 
w świetle dziennym. Pewnego wieczoru do zamczyska przybywa trójka 
dzieci – Karl, Hannes oraz Marie. Nazajutrz duszek niespodziewanie 
budzi się w południe. Podekscytowany postanawia wyjść na zewnątrz 
i ruszyć do wioski. Niestety, sieje popłoch wśród jej mieszkańców. 
Zrozpaczony i zagubiony postanawia poprosić dzieci o pomoc.

Duszek
TV6 sobota 9.20
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Automatyczny zewnętrzny defibryla-
tor AED trafił do Łomży. Zostanie on 
zamontowany na terenie Centrum 
Przesiadkowo -Komunikac yjnego 
(Miejskiego Dworca Autobusowego). 
Urządzenie miasto otrzymało w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Bezpiecz-
na Autostrada”, z rąk przedstawicieli 
organizatorów wydarzenia, czyli 
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A. i Centrum Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w Łodzi.

Automatyczny zewnętrzny 
defibrylator AED to urządzenie, 
które w przypadku zagrożenia 
życia umożliwia przeprowadze-
nie akcji reanimacyjnej. Jest sku-
teczne, bezpiecznie i łatwe w uży-

ciu. Dokładne słuchanie poleceń 
głosowych to klucz do obsłu-
gi AED. Urządzenie podpowia-
da nam, co po kolei powinniśmy 
zrobić w przypadku zagrożenia 
życia. Podaje impuls elektryczny 
w przypadku zatrzymania krąże-
nia. Czas reakcji ma w tym przy-
padku olbrzymie znaczenie. Wraz 
z uciekającymi sekundami poja-
wia się stres i nerwowość. Precy-
zyjne instrukcje pomagają jednak 
opanować emocje i co najważ-
niejsze uratować komuś życie. 
Defibrylator został zamontowany 
na terenie Centrum Przesiadko-
wo-Komunikacyjnego (Miejskie-
go Dworca Autobusowego). 

– Wydawałoby się, że taką akcję 
robimy gdzieś daleko od autostrady, 
ale okazuje się, że wszyscy korzysta-
my z tych dróg, w związku z czym 
chcemy przygotować uczestników 
ruchu drogowego do bezpiecznej 
i spokojnej jazdy po autostradach. 
Ale poruszamy tu nie tylko kwe-
stie dotyczące bezpieczeństwa ru-
chu drogowego ale też sprawy obej-
mujące pierwszą pomoc jako tego 
elementu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego – mówił Tadeusz Za-
gajewski, prezes zarządu Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go w Łodzi, dodając, ze w ramach 
akcji odbywają się prezentacje co 
robić, by ratować człowieka, jak za-
chować się w sytuacji pandemicz-
nej, ale też przeprowadzany jest 
szereg badań dla kierowców, ma-
jących na celu zwiększanie bezpie-
czeństwa na drogach. - To jest tylko 
otoczka tego, z czym przyjechali-
śmy do Łomży. Wspólnie z Com-
pensa Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A. przekazujemy automatycz-
nych zewnętrzny defibrator, który 
będzie dostępny przez całą dobę 
dla wszystkich. Oby nie był wyko-
rzystany, ale tych urządzeń nigdy 
za wiele, gdyż one naprawdę ratu-
ją życie – podkreślał Tadeusz Zaga-
jewski.

W imieniu władz Łomży de-
fibrylator odebrał zastępca pre-
zydenta Łomży Andrzej Garlicki. 

- To co państwo robicie jest 
niezwykle cenne. Sprowadza się 

to tego, jak bezpiecznie poru-
szać się po drogach i jak zacho-
wać się w sytuacji zagrożenia oraz 
jak udzielać pierwszej pomo-
cy. Są to dwie kluczowe sprawy 
dla kierowców i uczestników ru-
chu drogowego – mówił Andrzej 

Garlicki dziękując za otrzymane 
urządzenie, które jest bezcenne 
w sytuacjach wymagających rato-
wania życia. Zastępca prezydenta 
wziął również udział w prezenta-
cji udzielania pierwszej pomocy 
z użyciem defibrylatora.

Łomża

II Łomżyński 
Turniej Boule. 

Znamy zwycięzców!
12 osób w systemie grupowym i pucharowym rywalizowało w II 
Łomżyńskim Turnieju Boule na terenie kompleksu sportowo-re-
kreacyjnego „Moje boisko Orlik 2021”. 

Rozgrywki wystartowały 23 lipca, kiedy, to zgroma-
dzeni zawodnicy rozlosowali miejsca do poszczególnych 
grup. W zawodach wzięli udział wszyscy finaliści zeszło-
rocznej, debiutanckiej edycji turnieju. Po zaciętych poje-
dynkach grupowych do półfinałów awansowało czterech 
najlepszych zawodników. W pierwszym spotkaniu rywa-
lizowali Arkadiusz Jasionowski i Marek Galanek, którzy 
pewnie zwyciężyli wszystkie spotkania grupowe. W tym 
roku zwycięsko ze starcia wyszedł ten drugi, który mimo 
szybkiego zwycięstwa 5:0 w pierwszej partii, ostatecznie 
musiał ciężko walczyć o awans do finału, gdyż spotkanie 
zakończyło się wynikiem 2:1 (5:0; 2:5, 5:3). W drugim 
półfinale zwyciężył Artur Galanek, który pewnie, bo 2:0, 
pokonał zeszłorocznego mistrza Artura Nadolnego.

W meczu o trzecie miejsce spotkali się więc zawodni-
cy, którzy w ubiegłej edycji kończyli na pierwszym i trze-
cim miejscu. Gra choć wyrównana, to wygrana dzięki po-

dwójnemu punktowaniu, poprzez dostawianie swojej kuli 
w momencie, gdy przeciwnik wykorzystał wszystkie swo-
je ruchy. Możemy mówić o niespodziance, gdyż po raz 
drugi po brązowy medal sięgnął Arkadiusz Jasionowski, 
który pokonał zdetronizowanego mistrza 2:0 (5:3; 5:3).

W spotkaniu finałowym spotkała się rodzina! Już od 
początku jednak było widać, że ani syn, ani ojciec nie za-
mierza dać drugiemu jakichkolwiek forów. W pierwszej 
partii, wygrał Artur Galanek, który wykorzystał swoją 
przewagę w grze na krótkim dystansie. Drugą rundę le-
piej zaczął jednak Marek Galanek, który już w pierwszej 
grze zdobył 2-punktowe prowadzenie. W drugiej grze, tuż 
po ustawieniu "świnki", ujemny punkt zdobywa młodszy 
z rodu, który przy swoim rzucie wybił "świnkę". Osta-
tecznie dochodzi do wyrównania w partiach, gdyż kolej-
ne dwie gry pewnie zwycięża Marek Galanek. W trzeciej, 
decydującej o mistrzostwie partii górą okazał się starszy 
z zawodników, który od samego początku panował nad 
przebiegiem gry, ostateczny wynik 2:1 (3:5; 8:0; 5:1).

Końcowa klasyfikacja:
I. Marek Galanek
II. Artur Galanek
III. Arkadiusz Jasionowski
IV. Artur Nadolny
Trofea oraz nagrody rzeczowe wręczył dyrektor Miej-

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Andrzej Mo-
dzelewski. Najlepszych z miejsc 1-4 nagrodzono pucha-
rami, medalami, voucherami do Game Room-u VR, oraz 
zestawem do gry w Boule.

Szpital Wojewódzki w Łomży wznawia 
działalność Poradni Reumatologicznej. 
Świadczenia medyczne będą realizo-
wane przez lekarzy specjalistów z za-
kresu reumatologii. Jak informuje Jo-
lanta Gryc, Pełnomocnik Dyrektora 
ds. Jakości Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży, placówka uzyskała zgodę 
POW NFZ i jest w trakcie dopełnia-
nia końcowych formalności, aby na 
początku sierpnia rozpocząć przy-
jęcia pacjentów.

Do poradni wymagane jest 
skierowanie od lekarza POZ 
lub lekarza specjalisty.

Godziny pracy Poradni 
Reumatologicznej:

Wtorek 14.00-18.00
Środa 10.30- 13.30 
Piątek 8.00- 13.00

Godziny pracy rejestracji:
codziennie 7.00-14.30.

Szpital Wojewódzki im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży zachęca do rejestracji 
telefonicznej w godzinach 10.00-
14.00 lub e-rejestracji dostępnej na 
portalu pacjenta.

Poradnia Reumatologiczna  
w szpitalu wojewódzkim  

w Łomży wznawia działalność 

Defibrylator dla Łomży.  
Został zamontowany na dworcu
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Z bezpłatnych warsztatów, staży za-
wodowych oraz dodatkowych zajęć 
skorzystają uczniowie i nauczyciele 
Technikum Informatycznego w Aka-
demickiej Szkole Ponadpodstawowej 
przy Wyższej Szkole Agrobiznesu 
w Łomży. To dzięki ponad 1,5-miliono-
wej dotacji z funduszy europejskich. 
Na tym jednak nie koniec. Pracownia 
szkoły zostanie doposażona w nowo-
czesny sprzęt. Mowa tu na przykład 
o drukarkach 3D czy dronach. 

- Młodzież się rozwija, po-
znaje nowinki, stara się wcielać 
je w życie, a to przedsięwzięcie 
i pieniądze na pewno przysłu-
żą się rozwojowi łomżyńskiego 
Technikum Informatycznego - 
mówił Marek Olbryś, wicemar-
szałek województwa.

Jak przyznaje profesor Ro-
man Engler, rektor Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu w Łomży, 
dzięki tego typu wsparciu mło-
dzież zyskuje unikalne w ska-
li kraju warunki kształcenia, co 
przekłada się na wyniki chociaż-
by w postaci zdawalności matur. 
Dziś Technikum informatyczne 
należy do ścisłego grona techni-
ków w Polsce. 

- Nasza młodzież jest napraw-
dę bardzo uzdolniona. Drugi rok 
z rzędu 100 procent absolwen-

tów Technikum Informatycznego 
zdało maturę. Teraz nasi ucznio-
wie będą mieli jeszcze większe 
możliwości, żeby ten potencjał 
wykorzystać. Współpraca z urzę-
dem marszałkowskim, wykorzy-
stanie środków unijnych przynosi 
świetne efekty. Mam nadzieję, że 

ta współpraca będzie coraz lepsza 
- podkreślał Roman Engler, rek-
tor WSA w Łomży. - Dzięki temu 
możemy stworzyć bardzo dobre 
warunki do tego, aby Techni-
kum Informatyczne było wiodą-
cym technikum informatycznym 
w Polsce – kontynuował.

Choć projekt przewiduje 
kompleksowe wsparcie dla 30 
osób i pięciu nauczycieli, liczba 
osób, która z niego skorzysta jest 
znacznie większa. 

-  Tak naprawdę ponad 400 
uczniów szkół średnich, gdzie or-
ganem założycielskim jest Wyż-

sza Szkoła Agrobiznesu oraz 
ponad 1000 studentów skorzy-
sta z tego projektu. Dodatkowo 
najlepsze pracownie w regionie, 
stworzone dzięki tym środkom, 
przysłużą się studentom  Uniwer-
sytetu Złotego Wieku – wyjaśnia 
profesor Roman Engler, rektor 
WSA. 

Całkowita wartość projektu 
to przeszło 1,6 mln zł. Za jego 
obsługę odpowiedzialna jest 
Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Łomży.

- Ta kwota dofinansowania 
rozkłada się na naprawdę duże 
grono uczniów i studentów. Jest 
to niezwykle istotne, ponieważ 
są to drogie urządzenia, a tem-
po rozwoju technologii jest za-
wrotne – przyznaje Sławomir 
Szulc, prezes Agencji Rozwoju 
Regionalnego w Łomży. - Dzię-
ki współpracy z Wyższą Szkołą 
Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży uczniowie mogą 
korzystać z tej najnowocześniej-
szej technologii, ale także wie-
dzy. To w połączeniu ze sobą 
daje naprawdę wspaniałe efekty 
– dodaje.

Projekt realizowany będzie 
do września 2022 roku. 

Lepszy start w zawodową przyszłość. Ponad 1,5 mln zł 
dla Technikum Informatycznego w Łomży

Studiuj 
prawo  

w Łomży
Prawo to prestiż, dobre perspektywy 
i duże możliwości. Prawo na PWSIiP 
w Łomży to komfort studiów, prak-
tyczne przygotowanie i wysoki po-
ziom w jednym.

Trzecia w kraju

Państwowa Wyższa Szkoła 
Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży to młoda, dyna-
micznie rozwijająca się uczelnia. 
W tym roku zajęła trzecie miej-
sce w kraju w kategorii wyższych 
uczelni zawodowych w prestiżo-
wym Rankingu Szkół Wyższych 
Fundacji Perspektywy. Misją 
PWSIiP jest kształcenie prakty-
ków na potrzeby gospodarki re-
gionu. Dlatego na prawie, tak jak 
na innych kierunkach, stworzo-
no optymalne warunki nie tyl-
ko do zdobywania wiedzy teo-
retycznej, ale i ugruntowania jej 
w praktyce.

- Wykładowcami są zarówno 
najlepsi profesorowie, jak i świet-
ni praktycy - adwokaci, sędzio-
wie, radcowie prawni z Łomży, 
Białegostoku, z dużym doświad-
czeniem i stale czynni w zawodzie 
– wylicza dr Cezary Waldziń-
ski z Katedry Nauk Prawnych 
w PWSIiP. – Kładziemy nacisk na 
praktyczne poznawanie zawodu, 
dlatego wiele czasu poświęcamy 
na naukę pisania projektów pism 
procesowych, decyzji, omawia-

my wzory dokumentów zawarte 
w programie Lex, który jest do-
stępny dla wszystkich studentów.

Przyszli prawnicy mają 
w PWSIiP zapewnioną doskona-
łą praktykę w warunkach akade-
mickich – salę symulacji rozpraw 
oraz salę mediacji. Tam spraw-
dzają czy odnajdą się w zawodzie. 
Podczas ćwiczeń studenci przyj-
mują role sędziego, adwokata, 
prokuratora, poznają procedury 
sądowe, uczą się argumentowa-

nia i logiki procesowej, a także 
nabywają umiejętność szybkiej 
reakcji w warunkach stresu. Ko-
lejnym etapem zdobywania do-
świadczenia są półroczne prak-
tyki – w sądach, prokuraturach, 
kancelariach prawnych. Uczel-
nia pomaga studentom znaleźć 
praktykę tak, aby każdy odbywał 
ją zgodnie z wybraną ścieżką roz-
woju: cywilno – gospodarczą, 
karnistyczną, mediacyjno – ad-
ministracyjną.

Po pierwsze: student

Największymi atutami pra-
wa na PWSIiP w Łomży według 
studentów jest dostępność kadry 
naukowej i elastyczne indywidu-
alne podejście. Tu nie ma maso-
wości jak w dużych ośrodkach 
akademickich, więc słuchacze 
mają częsty kontakt z wykładow-
cami, korzystają z konsultacji, są 
wspierani w trudniejszych mo-
mentach. Mała grupa to też lep-
sze utrwalenie wiedzy.

- Dotąd ćwiczyliśmy pisma 
procesowe, aż nauczyliśmy się je 
przygotowywać. Podczas mojej 
praktyki w kancelarii adwokac-
kiej wszyscy byli zdumieni, że 
student tyle umie w praktyce – 

mówi Sebastian Grabowski z IV 
roku prawa na PWSIiP. Wybrał 
Łomżę, choć dostał się na Uni-
wersytet Wrocławski.  – Znajo-
mi na innych uczelniach mają na 
prawie po kilkaset osób na roku. 
Ludzie nawet się nie znają, co 
mówić o relacji student – wykła-
dowca!

- Prawo w Łomży to prestiżo-
wy wybór – dodaje Klaudia Ku-
ligowska, jego koleżanka z roku. 
– Profesjonalna kadra dydaktycz-
na, nacisk na ćwiczenia praktycz-
ne – to wszystko zagwarantuje 
w niedalekiej przyszłości dobrze 
płatną pracę.

Nie wszyscy wybiorą aplika-
cję radcowską, adwokacką czy 
notarialną. Jednak prawo daje 
wiele możliwości – prowadzenie 
własnej firmy, zatrudnienie w ad-
ministracji samorządowej i rzą-
dowej, instytucjach bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego czy 
też w organizacjach pozarządo-
wych.

Dodatkowym atutem 
PWSIiP jest też wysoki poziom 
lektoratów. Studenci opanowują 
język obcy ze specjalistycznym 
słownictwem, na poziomie, któ-
ry daje możliwość wykonywania 
zawodu.

Od lewej: Sławomir Szulc, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży, profesor Roman Engler, rektor WSA i Marek Olbryś 
wicemarszałek województwa  podlaskiego
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad oddział w Białymstoku 
ogłosiła przetarg, który wyłoni no-
wego wykonawcę obwodnicy Łom-
ży, czyli prawie 13-kilometrowego 
odcinka drogi ekspresowej S61 od 
węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. 
W maju GDDKiA odstąpiła od umo-
wy z poprzednim wykonawcą, firmą 
TOTO.

Zadaniem nowego wykonaw-
cy będzie dokończenie projekto-
wania oraz optymalizacja wyko-
nanych wcześniej projektów wraz 
z wybudowaniem drogi ekspre-
sowej S61 z drogą krajową nr 64 
i całą infrastrukturą, uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na użytko-
wanie oraz oddanie do użytku 
nowego odcinka drogi ekspreso-
wej S61 oraz drogi krajowej nr 64.

Wykonawca, który nie chciał budować
Inwestycja prowadzona była 

przez włoską firmę TOTO w sys-
temie "Projektuj i buduj" od 31 
października 2018. Dotychczaso-
wy wykonawca opracował doku-
mentację potrzebną do uzyska-
nia decyzji ZRID, złożył wniosek, 
a Wojewoda Podlaski wydał decy-
zję ZRID w dniu 12 listopada 2020 
r. Potem jednak wykonawca nie 

poczynił żadnych postępów w za-
kresie przygotowania frontu robót 
i mimo dwóch kolejnych wezwań 
do rozpoczęcia konkretnie wska-
zanych prac – robót nie rozpoczął. 
W związku z tym GDDKiA 14 
maja br., powiadomiła o zamiarze 
odstąpienia od umowy, a z końcem 
maja ostatecznie od niej odstąpiła.

Nowy przetarg - terminy…
W nowym przetargu, GDD-

KiA wymaga, aby prace projekto-
we (w zakresie optymalizacji i wy-
konania brakujących projektów) 
oraz roboty wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na użytko-
wanie zostały ukończone w ter-
minie nie dłuższym niż 30 miesię-
cy od daty zawarcia umowy. Do 
czasu objętego projektowaniem 
wlicza się okresy zimowe (od 16 
grudnia do 15 marca), natomiast 
nie wlicza się ich do etapu robót.   
Wśród kryteriów pozacenowych 
jest m.in. możliwość skrócenia 
terminu wykonania zadania mak-
symalnie o 3 miesiące, za co są 
przyznawane dodatkowe punkty.

… warunki
Natomiast wśród warunków 

przetargu jest kilka punktów zwrot-

nych w realizacji kontraktu, tzw. ka-
mieni milowych. Jednym z nich jest 
- wykonanie robót oraz uzyskanie 
- w imieniu i na rzecz GDDKiA, 
jako inwestora - wszelkich wyma-
ganych przepisami decyzji umożli-
wiających udostępnienie do ruchu 
minimum jednej jezdni drogi S61 
(w przekroju 1x2) na całej długości 
trasy głównej w terminie 18 miesię-
cy od podpisania umowy.

Innym kamieniem milowym 
jest rozpoczęcie, wykonanie 
i uzyskanie pozwolenia na użyt-
kowanie węzła Łomża Zachód 
w terminie 9 miesięcy od daty 
podpisania umowy. Umożliwi to 
jak najszybsze połączenie sąsied-
niego odcinka budowanej drogi 
ekspresowej S61 Łomża Połu-
dnie – Łomża Zachód (ma być 
gotowy w marcu 2022), z istnie-
jącą drogą krajową nr 61.

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych I Autostrad zakłada, że 
przetarg zostanie rozstrzygnięty 
do końca bieżącego roku, a umo-
wa podpisana w pierwszych mie-
siącach przyszłego roku.

Obwodnica o parametrach „eski”
Odcinek Łomża Zachód - wę-

zeł Kolno stanowiący kluczową 

część obwodnicy Łomży będzie 
miał długość 12,92 kilometra i po-
wstanie jako dwujezdniowa dro-
ga ekspresowa z dwoma pasami 
ruchu w każdą stronę, rodzaj na-
wierzchni wybierze wykonawca.

Inwestycja obejmuje też 
budowę dodatkowych jezdni, 
chodników, ciągów pieszo-ro-
werowych, ścieżek rowerowych, 
a także urządzeń ochrony śro-
dowiska (ekranów akustycznych 
i przeciwolśnieniowych, urzą-
dzeń oczyszczających (separato-
ry) czy przejść dla zwierząt). Wy-
budowane zostaną tu trzy węzły 
drogowe: Łomża Zachód, Nowo-
gród i Łomża Północ oraz nowy, 
1200-metrowy most nad doliną 
Narwi.

W ramach zadania powstanie 
również fragment jednojezdnio-
wej drogi krajowej nr 64 na od-
cinku od węzła Łomża Północ do 
Elżbiecina o długości 6,96 km. 
Odcinek drogi krajowej nr 64 bę-
dzie miał jedną jezdnię, skrzyżo-
wania w postaci rond z istnieją-
cą drogą krajową nr 61 w rejonie 
miejscowości Marianowo oraz 
z istniejącą drogą krajową nr 64 
w rejonie miejscowości Elżbie-
cin. Rodzaj nawierzchni wybie-
rze wykonawca.

Dzięki budowie obwodnicy 
miasta zwiększy się bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego i komfort 
życia mieszkańców Łomży, przez 
której centrum dzisiaj prowadzi 

cały ruch tranzytowy w kierunku 
państw bałtyckich i Rosji (Ob-
wodu Kaliningradzkiego).

Kluczowy odcinek – przejezdność 
grudzień 2023

Realizacja drogi ekspreso-
wej S61 jest inwestycją istotną 
nie tylko dla sieci dróg w Pol-
sce, ale ma też znaczenie eu-
ropejskie – łącząc się z drogę 
ekspresową S8 Wrocław – War-
szawa – Białystok, tworzy mię-
dzynarodowy korytarz trans-
portowy Via Baltica. Docelowo 
przejmie on ruch tranzytowy 
pomiędzy krajami bałtyckimi 
i Europą Zachodnią.

Jak przekonuje Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad to właśnie szybka i spraw-
na realizacja odcinka S61 stano-
wiącego obwodnicę Łomży, ma 
sprawić, że ruch po Via Baltice 
- od grudnia 2023 roku - będzie 
odbywał się bez większych pro-
blemów na całej jej długości. Na-
tomiast budowa drugiej jezdni 
i zakończenie budowy odcinka 
od węzła Łomża Zachód do wę-
zła Kolno nastąpi w 2024 roku.

Realizacja S61 Łomża Za-
chód - Kolno, tak jak pozo-
stałych odcinków pomiędzy 
Podborzem a Stawiskami, jest 
współfinansowana z funduszy 
Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko.

na drogach

S61 Stawiski - Szczuczyn.  
Ruch po nowych jezdniach,  

ale z ograniczeniami

Na odcinku przyszłej drogi ekspresowej S61 Stawiski – Szczuczyn nastąpiła 
zmiana organizacji ruchu. Pojazdy zostały przekierowane na wykonane już 
jezdnie S61. To techniczna zmiana w związku z kolejnym etapem prac. Będzie 
tam obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h. 

Jak informuje białostocki oddział GDDKiA przełożenie ruchu po-
zwoli na wykonanie ostatnich już prac, takich jak np. połączenie ogro-
dzeń, barier i wykonanie nawierzchni dróg bocznych i serwisowych, 
po których do tej pory odbywał się ruch.

Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
apelujemy do kierowców o przestrzeganie limitu prędkości oraz za-
chowanie wzmożonej ostrożności z uwagi na prowadzone jeszcze ro-
boty i możliwość lokalnych zawężeń do jednego pasa ruchu.

Udostępnienie pełnego przekroju drogi klasy S oraz zdjęcie 
ograniczenia prędkości do 70 km/h planowane jest na przełom 
lipca i sierpnia, razem z otwarciem sąsiedniego odcinka S61 Kol-
no – Stawiski. Wtedy kierowcy zyskają łącznie prawie 44 km trasy 
ekspresowej od węzła Kolno, na północ od Łomży, do końca ob-
wodnicy Szczuczyna. 

GDDKiA ogłosiła  
drugi przetarg  

na obwodnicę Łomży 
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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

Sprzedam kuchenkę gazową 4 - palniko-
wą (sprawną), butle gazową 11 kg (prze-
wód i reduktor) oraz sprężarkę  warsz-
tatową (uszkodzoną) i zegar z kukułką 
(sprawny). Tel. 721 997 017.

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.

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

Tel. 512 560 894.

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.

Dwa mieszkania do wynajęcia w centrum 
Łomży 100 m2, I piętro, wysoki standard, 

wyposażone, parking, centrum, bez-
czynszowe 2000 zł oraz II piętro 70 m2 
o niższym standardzie, bezczynszowe 
1500 zł. Tel. 737 164 200.

Kupię lasy, nieużytki, łąki, pole orne. Wa-
runek musi sąsiadować z rzeką. Tel. 737 
164 200.

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: pokry-
cia dachowe, 
wymiana kon-
strukcji dachowych, kominy z klinkie-
ru, podbitki, montaż okien dachowych 
i włazów, materiały. Łomża, Boguszyce 
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, Łom-
ża, ul. Wesoła 18B 

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

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

Wesela, imprezy okolicznościowe, 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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- Przychodzimy z Polskim Ładem do 
samorządów podlaskich, żeby dać 
nadzieję na lepszą przyszłość dla 
wszystkich mieszkańców miast i wsi 
- mówił na spotkaniu z samorządow-
cami w Kolnie premier Mateusz Mora-
wiecki podczas, którego przedstawił 
założenia nowego programu rozwoju 
kraju. Samorządowców do Kolna, 
na spotkanie z premierem, zaprosi-
li marszałek Artur Kosicki i Andrzej 
Duda, burmistrz tego miasta. Był to 
pierwszy punkt wizyty szefa rządu 
w regionie.

- Panie premierze, to ogrom-
ny zaszczyt gościć pana w na-
szych progach - przywitał pre-
miera Andrzej Duda, burmistrz 
Kolna.

Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego, mó-
wił o „dynamicznie rozwijającym 
się regionie” dzięki polityce rzą-
du i za to dziękował premierowi.

- Nigdy nie było u nas takie-
go potencjału, nie notowaliśmy 
takiego rozwoju, jak teraz. Jeste-
śmy w stanie doścignąć wysoko 
rozwinięte kraje europejskie - za-
powiedział Marek Olbryś. - Je-
steśmy regionem, który zajmuje 
2. pozycję w skali kraju w wyko-
rzystywaniu środków unijnych 
i grantów krajowych. Regionem 
rolniczym, który może pochwa-
lić się najlepszymi mleczarniami 
w Polsce, ale i wysoko rozwinię-
tym przemysłem metalowym. Li-
czymy na ład gospodarczy, który 
pomoże nam dogonić czołówkę 
europejską.

Przemawiając do podlaskich 
samorządowców premier wyja-
śniał, że program jest dedykowa-
ny dla wszystkich, a w szczegól-
ności dla tych miast, miasteczek 
i wsi, których wcześniej nie było 
na mapie inwestycji, dla woje-
wództw takich, jak podlaskie. 

- Polski Ład jest programem 
ambitnym, ale policzonym, prze-
analizowanym, przemyślanym, 
budującym perspektywę rozwo-
ju dla podlaskiego i dla Polski: 
dla Kolna, Suwałk, Augustowa, 
Suchowoli, dla wszystkich miej-
scowości na najbliższą dekadę 
- stwierdził Mateusz Morawiec-
ki. - Naszym celem jest dogonić, 
a nawet przegonić tych najlep-
szych.

Inwestycje w ochronę zdro-
wia, nowe możliwości budowy 
bez zezwoleń domów do 70 m2., 
podniesienie do 30 tys. zł kwo-
ty wolnej od podatku, budowa 
i modernizacja sieci ciepłowni-
czej, dróg powiatowych i gmin-
nych, linii kolejowych - te zmiany 
najbardziej odczują mieszkańcy 

regionów takich jak nasz, gdzie, 
jak zaznaczył premier, do tej pory 
było mniej inwestycji.

Na zakończenie spotkania 
burmistrz Kolna Andrzej Duda 
oraz wójt Turośni Kościelnej 
i jednocześnie przewodniczą-
cy Związku Gmin Wiejskich 
woj. podlaskiego, Grzegorz Ja-
kuć wręczyli premierowi prezen-
ty związane z regionem, który 
odwiedził.  Od samorządu Kol-
na premier otrzymał statuetkę 
św. Floriana, którego wizerunek 
widnieje w herbie miasta, książkę 
„Kolno na Mazowszu” autorstwa 
Czesława Brodzickiego oraz al-
bum fotograficzny „Kozioł i Zie-
mia Kolneńska w Dolinie Pisy” 
Sylwestra Nicewicza. Po spotka-
niu z samorządowcami premier 
Mateusz Morawiecki udał się 
pod Pomnik Józefa Piłsudskiego, 
na rogu ul. Wojska Polskiego i M. 
Konopnickiej.

W spotkaniu uczestniczyli sa-
morządowcy z całego wojewódz-
twa podlaskiego, a także   m.in.: 
Adam Andruszkiewicz, sekretarz 
stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, Dariusz Piontkowski 
wiceminister Edukacji i Nauki, 
Piotr Müller rzecznik rządu, po-
słowie: Kazimierz Gwiazdowski, 
Jarosław Zieliński, Lech Antoni 
Kołakowski, senatorowie: Ma-
riusz Gromko i Marek Adam Ko-
morowski oraz wojewoda pod-
laski Bohdan Józef Paszkowski. 
Byli na nim obecni także radni 
wojewódzcy, powiatowi, miejscy 
oraz gminni.

Inwestycje bliskie mieszkańcom
Łagodzenie skutków pande-

mii COVID-19 to także cel Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych - bezzwrotne środki 
z budżetu państwa trafiły do sa-

morządów na inwestycje bliskie 
mieszkańcom. Jedną z nich jest 
przebudowa centrum Grajewa, 
na którą władze miasta dostały 
z RFIL 4 mln zł. Przede wszyst-
kim mieszkańcy zyskają nowe 
przyjemne miejsce do wypoczyn-
ku i spędzania czasu wolnego. Na 
Placu Niepodległości stanie fon-
tanna oraz nowe ławki. Oprócz 
tego nie zabraknie zieleni.

– Dla mnie niezwykle waż-
ne jest, aby tworzyć w naszych 
miastach miejsca spokoju, w któ-
rych natura i kultura będą ze sobą 
współgrały. Gdzie będzie jak naj-
więcej zieleni, ławek, miejsc spo-
tkań, które będą przypominały 
nam o pięknej historii – podkre-
ślił w Grajewie premier Mateusz 
Morawiecki.

To nie jedyne zmiany w mie-
ście. W ramach inwestycji prze-
budowanych zostanie część ulic 
– Kilińskiego i Traugutta. Zapla-
nowana jest wymiana nawierzchni 
i chodników, a także oświetlenia.

Zmiany widać także w Czar-
nej Białostockiej, którą również 
odwiedził prezes Rady Mini-
strów. Od miesiąca dzieci i mło-
dzież mogą trenować na nowo 
otwartym boisku piłkarskim. 
Obiekt został wyposażony w nie-
zbędny sprzęt, taki jak zadaszo-
ne boksy dla zawodników rezer-
wowych i sztuczne oświetlenie. 
Dzięki remontowi budynku po 
starej kotłowni, obok boiska do-
stępne są też dwie szatnie. Inwe-
stycja została wsparta z budżetu 
państwa - przeznaczono na nią 
ponad 1,2 mln zł.

– Czasami jestem pytany, dla-
czego inwestujemy w mniejszych 
miejscowościach w infrastruktu-
rę sportową. Przypominają się mi 
słowa Kuby Błaszczykowskiego, 
że jeśli taki Kuba Błaszczykowski 

ze wsi Truskolasy może osiągnąć 
to co osiągnął, to każdy powinien 
iść za swoimi marzeniami – pod-
kreślił premier.

To jednak nie koniec dobrych 
wiadomości sportowych dla mia-
sta! W trakcie budowy jest pełno-
wymiarowa hala sportowa. Jest to 
pierwsza tego typu duża inwesty-
cja w gminie, którą rząd również 
dofinansował kwotą ok. 5 mln zł.

Wspierać rolnika i polskie rolnictwo
Białousy koło Sokółki były 

kolejnym przystankiem podczas 
wizyty premiera Morawieckiego 
w Podlaskiem.

- Jesteśmy w gospodarstwie 
pana Wilczewskiego. Ten go-
spodarz uprawia borówkę ame-
rykańską na 600 hektarach. Jest 
wielkim eksporterem. Eksport 
polskiego rolnictwa to bardzo ja-
sno świecąca gwiazda. Poprzez 
to dokonujemy jednocześnie 
przyciągnięcia kapitału do Pol-
ski, a także wzbogacają się pol-
scy rolnicy – powiedział premier 
Mateusz Morawiecki. – Oczkiem 
w głowie naszego planu dla rol-
nictwa są rodzinne gospodarstwa 
rolne – zdrowa żywność, która 
ma krótką drogę “od pola do sto-
łu” – dodał.

Polski Ład dla rolnictwa to 
program, który pozwoli na szereg 
korzystnych zmian dla małych, 
średnich i dużych gospodarstw 
rolnych w całej Polsce. Wyższa 
stawka dopłat za paliwo rolnicze 
ze 100 do 110 zł za ha, ustawa 
o rodzinnym gospodarstwie rol-
nym, możliwość sprzedaży swo-
ich produktów przez rolników 
w całej Polsce (do 100 tys. zł taka 
sprzedaż będzie nieopodatkowa-
na) – to tylko niektóre zmiany, ja-
kie zostały zapowiedziane w Pol-
skim Ładzie dla rolnictwa.

Rozwijać kulturę
Szef rządu zwiedził siedzibę 

Teatru Dramatycznego im. Alek-
sandra Węgierki w Białymstoku, 
który podlega pod samorząd wo-
jewództwa podlaskiego, a gdzie 
rozpoczął się długo wyczekiwany 
remont i modernizacja. Szacun-
kowy koszt inwestycji to 58 mln 
zł - aż 26 mln zł pochodzi z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych.

– Teatr Dramatyczny ma 
wspaniała historię i niesamowity 
potencjał. Potencjał, który w cią-
gu dwóch lat zostanie wydobyty. 
To taka regionalna perła, która 
w ramach Polskiego Ładu wzbo-
gaci całą polską kulturę i woj. 
podlaskiego, z Białymstokiem na 
czele – powiedział premier Mate-
usz Morawiecki.

Bryła budynku zostanie 
przebudowana i rozbudowana. 
Wnętrza zostaną wyremonto-
wane, a z zewnątrz teatr zosta-
nie docieplony. Zaplanowano 
wymianę instalacji wewnętrz-
nych, tj. wodno-kanalizacyj-
no-ciepłowniczych, elektrycz-
nych, telekomunikacyjnych, 
wentylacji mechanicznej, kli-
matyzacyjnej oraz wymianę 
stolarki i ślusarki. Wokół bu-
dynku teren zostanie zagospo-
darowany. Budynek ma być go-
towy na początku 2023 r.

Tłumy w Tykocinie
Wizytę premiera Mateusza 

Morawieckiego w wojewódz-
twie podlaskim zakończył Pik-
nik Rodzinny w Tykocinie. 
Były rozmowy o Polskim Ła-
dzie i codziennych sprawach 
mieszkańców. Spotkanie cie-
szyło się dużą frekwencją - cały 
tykociński rynek był wypeł-
niony ludźmi. Nie zabrakło 
regionalnych potraw, zabaw 
dla dzieci, były pokazy filmów 
5D, konkursy z nagrodami. Fe-
styn zorganizowało Wojewódz-
two Podlaskie i Urząd Miejski 
w Tykocinie.

Hołd bohaterom podlaskiej ziemi
W imieniu premiera Mora-

wieckiego przedstawiciele Pod-
laskiego Urzędu Wojewódzkiego 
złożyli kwiaty w miejscach pamię-
ci w regionie: pod pomnikiem 
Bitwy pod Lemanem w Kolnie, 
pomniku bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki w Suchowoli, pomnikiem 
Zesłańców Sybiru w Sokółce, po-
mnikiem 40-lecia Solidarności 
w Czarnej Białostockiej oraz Po-
mnikiem Ofiar Katastrofy Smo-
leńskiej w Białymstoku.

region

Premier Mateusz Morawiecki  
z wizytą w województwie podlaskim 
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Kolejny już raz na nadnarwiańskich 
bulwarach w Łomży tytuł Mistrza 
Nurtu Pradoliny Narwi zdobył Marian 
Drozdowski.  Z czasem 4 minuty 22 se-
kundy pokonał rzeczny bieg sprinter-
ski na dystansie 500 m (250 metrów 
z nurtem i 250 metrów pod prąd). 

W rywalizacji pychówek, któ-
re zorganizowane zostały już po 
raz szósty, wzięło udział czterech 
uczestników. Wśród nich znaleź-
li się nie tylko ci, którzy na drew-
nianych łodziach pływają od 
dziecka, ale także amatorzy chcą-
cy spróbować swoich sił w tym 
wyścigu. Mieli za zadanie wyka-
zać się zręcznością i siłą w kiero-
waniu łodzią z prądem rzeki, pod 
prąd i w slalomie, parami i sprin-
tersko. Pierwszym wicemistrzem 
został Zbigniew Listowski, zaś 
drugim wicemistrzem Mariusz 
Butrymowicz. 

Czterech śmiałków wzięło 
udział w sumie w czterech kon-
kurencjach. Mowa tu o slalomie, 
zarówno na siedzącą, jak i sto-
jąco, na dystansie 100 metrów 
z nurtem i 100 metrów pod prąd. 
Spływie w parze 100 metrów 
w dół i w 100 metrów w górę rze-
ki , a także rzecznym biegu sprin-
terskim na dystansie 500 metrów 
(250 metrów z nurtem i 250 me-
trów pod prąd).  Trud zawodni-
ków docenili mieszkańcy głośno 
dopingując odważnych ,,flisa-
ków”. 

Wyniki kompletu przeprowa-
dzonych konkurencji prezentują 
się następująco: 

Slalom pychówką (na stoją-
co) na dystansie 200 m.

1. Mariusz Butrymowicz (1 
min. 57,15 s.)

2. Zbigniew Listowski (2 
min. 7,45 s.)

3. Marian Drozdowski (2 
min. 22,51 s.)

4. Marcin Bruszkiewicz (2 
min. 22,95 s.)

Slalom pychówką (na siedzą-
co) na dystansie 200 m.

1. Mariusz Butrymowicz (1 
min. 58,22 s.)

2. Marian Drozdowski (2 
min. 8,50 s.)

3. Zbigniew Listowski (2 
min. 10,90 s.)

4. Marcin Bruszkiewicz (2 
min. 12,25 s.)

Wyścig par pychówek na dy-
stansie 200 m.

1. Mariusz Butrymowicz – 

Marcin Bruszkiewicz (2 min. 
49,87 s.)

2. Marian Drozdowski – Zbi-
gniew Listowski (2 min. 50,84 s.)

Sprinterski wyścig finałowy 
pychówek na dystansie 500 m. 
o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny 
Narwi – 2021

1. Marian Drozdowski (4 
min. 22,50 s.) Mistrz

2. Zbigniew Listowski (4 
min. 25,37 s.) I Wicemistrz

3. Mariusz Butrymowicz (4 
min. 32,91 s.) II Wicemistrz

4. Marcin Bruszkiewicz (4 
min. 38,10 s.)

Jak się okazuje Narew nie za-
wsze jest rzeką łatwą do pokona-

nia. Ma swoje kaprysy i naturę. 
Jak zgodnie przyznają uczestnicy 
wyścigu przez to, że jest ona nie-
uregulowana zawsze pozostawia 
niepewność tego, co może skry-
wać dno.

Po wręczeniu nagród na roz-
stawionej w okolicy Portu Łom-
ża sceny wybrzmiały klimatycz-
ne nuty szantowe. Utytułowane 
licznymi festiwalowymi nagroda-
mi zespoły „Mechanicy Shanty“, 
„Szkocka trupa” i „Flash Creep“, 
wykonały cały szereg standardów 
pieśni żeglarskiej.

Wodniacki piknik zorganizo-
wany został przez LOT Ziemia 
Łomżyńska w partnerstwie MO-
SiR Łomża. 

sport

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

Kolejny bardzo dobry występ za-
notowali lekkoatleci Klubu Sporto-
wego Prefbet-Sonarol. Tym razem 
zawodnicy startowali w Suwałkach 
w Mistrzostwach Polski  U23 (mło-
dzieżowych). - Start wypadł bardzo 
dobrze, obaj nasi zawodnicy zamel-
dowali się w czołówce ustanawiając 
jednocześnie  rekordy życiowe – re-
lacjonuje Andrzej Korytkowski, pre-
zes i szkoleniowiec Klubu Sportowe-
go Prefbet-Sonarol.

Najpierw z bardzo dobrej 
strony pokazał się podopieczny 
trenera Marka Mierzejewskiego, 
trójskoczek Przemysław Łyska-
wy, który dwukrotnie poprawiał 
rekord życiowy a jego końcowy 
wynik to 14,63m (poprzedni - 
14,41m). 

- Ten wynik pozwolił Przem-
kowi zająć 4. lokatę a do medalu 
zabrakło 25 centymetrów. Na-
stępnie do rywalizacji na 3000 
metrów z przeszkodami przy-
stąpił Rafał Pogorzelski, który 
od początku biegł w czołówce. 
Bieg był prowadzony w szyb-
kim tempie, a po przebiegnięciu 
2200 metrów faworyt Mikołaj 
Czeronek jeszcze „podkręcił” 
tempo biegu co spowodowało 
niewielką stratę Rafała do pro-
wadzącej dwójki zawodników  
- uzupełnia Andrzej Korytkow-
ski.  - Na okrążenie do mety sta-
ło się jasne, że nasz zawodnik  
nie poprawi 3. miejsca, a bie-
gnący z tyłu rywale raczej nie 
będą w stanie mu odebrać brą-
zowego medalu. Tak też się sta-

ło i ostatnie 200 metrów to już 
było tylko pilnowanie miejsca 
na podium co się udało. Na me-
cie zegar pokazał czas 9:05,27 
co jest nowym rekordem życio-
wym Rafała Pogorzelskiego po-
prawionym o 7 sekund.

Zarówno Przemysław Łyska-
wy, jak i Rafał Pogorzelski to ab-
solwenci łomżyńskiego Liceum 
Mistrzostwa Sportowego oraz 
obecnie studenci PWSIiP Łom-
ża.

- Nasi zawodnicy dzięki wy-
sokim miejscom uzyskali 34 
punkty do współzawodnictwa 
Sport dzieci i młodzieży – infor-
muje prezes KS Prefbet-Sonarol.

Poza Mistrzostwami Polski 
Młodzieżowców kilkoro zawod-
ników KS Prefbet-Sonarol star-
towało też w innych imprezach. 
Piotr Łobodziński zwyciężył 
w Tatra Trail Zakopane, gdzie 
trasa liczyła 20 km (600 me-
trów przewyższeń) i prowadziła 
w okolicach Gubałówki i Buto-
rowego Wierchu. W tych samych 
zawodach drugą lokatę wywal-

czyła Iwona Wicha (prywatnie 
żona Piotra). 

Mateusz Niemczyk zajął 
drugą lokatę na dystansie 10 
km (czas 32.16 min.) w zawo-
dach o nazwie Borowiacka Dy-
cha rozegranych w miejscowości 

Ostrowite na Kociewiu.
Natomiast Sandra Micha-

lak zwyciężyła w nocnym biegu 
w Piekarach Śląskich- Nocna Za-
Dyszka, osiągając na 10 km czas 
37,33min. Start do tych zawo-
dów był o godzinie 22.00. 

Prefbet-Sonarol z kolejnym 
medalem Mistrzostw Polski 

70-letni Marian Drozdowski Mistrzem Nurtu Pradoliny Narwi 2021 
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PODLASKI 
UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU
we współpracy z
PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ 
SZKOŁĄ INFORMATYKI  
i PRZEDIĘBIORCZOŚCI  
w Łomży  
zaprasza seniorów 60+ 
do zgłaszania się do 
projektu: „Akademia 
Zdrowego Seniora”.

BEZPŁATNE szkolenia odbywać się będą  
od czerwca do września 2021.  
Miejsce: Pensjonat Jędrusiowa Dolina,  
ul. Stawiskowska 59, 18-421 PIĄTNICA.

TEMATY SZKOLEŃ:
MODUŁ I: Profilaktyka zdrowotna seniorów 
i chorób cywilizacyjnych
MODUŁ II: Dietetyka i zdrowe odżywianie
MODUŁ III: Opieka Geriatryczna i stan 
psychofizyczny seniorów
MODUŁ IV: Wpływ zajęć sportowych 
i aktywności fizycznej na stan zdrowia osób 
starszych
MODUŁ V: Zasady higieny i bezpieczeństwa 
w dobie wirusa SARS-COV
MODUŁ VI: Korzystanie z narzędzi 
cyfrowych w czasie pandemii

KONTAKT ws. zapisywania się na szkolenia:
Budynek NOT ŁOMŻA, ul. Polowa 45, 
Koordynator: Marta WIATR, 
e-mail: lomza.szkolenia@gmail.com, 
tel. 507 065 957 (chętni z Łomży i pow. 
łomżyńskiego).

Zambrów, ul. Fabryczna 3 lok. 121,  
Ewa ŚLESIŃSKA tel. 507 798 165  
(chętni z pow. zambrowskiego).
Kolno, ul. 11 Listopada 1 lok. 15,  
Krystyna JANKOWSKA tel. 661 021 171  
(chętni z pow. kolneńskiego i grajewskiego).

UWAGA: Przyjmujemy zgłoszenia grupowe 
do 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy do podjęcia współpracy  
i na nasz portal:  

www.podlaskisenior.com

507 065 957
lomza.szkolenia@gmail.com

Łomża, 
budynek NOT ŁOMŻA 

ul. Polowa 45 
(na parterze)


