
„Łomża wojskiem stoi” 
- to powiedzenie było 

powtarzane wielokrotnie 
od 12 do 15 sierpnia,  

bo aż na 4 dni rozłożone 
zostały miejskie 

uroczystości  
związane ze świętem  

Wojska Polskiego. 

Rozpoczęły się od hołdu dla 
marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Tablica upamiętniająca jego 
związki z Łomżą znajduje się 
na Domku Pastora, gdzie - jesz-
cze jako konspirator przeciw-
ko caratowi - przyszły Naczelnik 
Państwa bywał gościem pastora 
Kacpra Mikulskiego. Odbyło się 
także tradycyjne spotkanie władz 
miasta z przedstawicielami woj-
skowych instytucji. Kulmina-
cyjnym dniem łomżyńskich ob-
chodów był piątek 13 sierpnia z 
uroczystym apelem wśród obiek-
tów 18 Pułku Logistycznego. 

- Jesteśmy w ważnej chwili 
dziejów państwa polskiego, dla-
tego na tę uroczystość musimy 
spojrzeć w dwóch wymiarach. 
Pierwszy z nich odnosi się do 
historii i tradycji, zaś drugi do 
współczesności. W wymiarze hi-
storycznym musimy powiedzieć, 
że w Łomży wojsko było od za-
wsze. Po niespełna dwóch latach 
od odzyskania niepodległości 
to nieokrzepłe jeszcze państwo 
polskie dokonało niebywałego 
wysiłku. Zmobilizowało ponad 
milion żołnierzy i oficerów. To 
dzięki polskiej armii i żołnierzom 
obroniliśmy niepodległość - mó-
wił podczas uroczystego apelu 
poseł Lech Antoni Kołakowski. 
- W wymiarze współczesnym te 
działania także znajdują analogię. 
Jeżeli chcemy mieć pokój, musi-
my się zbroić. Musimy przekazy-
wać z budżetu państwa znaczą-
ce środki na obronność. Jest to 
naszym obowiązkiem. Jeżeli nie 
będziemy płacić podatków obca 
armia zwiększy je dwu- , a nawet 

trzykrotnie. Państwo polskie na 
czele z prezydentem, parlamen-
tem, jak również rządem robi 
wszystko, abyśmy byli bezpiecz-
ni, aby granice naszego kraju były 
bezpieczne. Takim gwarantem 
jest także Pakt Północnoatlantyc-
ki, dla którego jesteśmy wysunię-
tą placówką – kontynuował par-
lamentarzysta. 

Tradycje wojskowe, ale także 
lokalnej tożsamości Łomży kon-
centrują się wokół historii 33. 
Pułku Piechoty. Jednostka po-
wstała już w 1918 roku w daw-
nych carskich koszarach przy 
alei Legionów, które stanowią  
obecnie siedzibę 18 Pułku Logi-

stycznego. Natychmiast po sfor-
mowaniu 33 PP pomaszerował 
na front, gdzie brał udział w wal-
kach o kształt wschodnich granic 
odradzającej się Rzeczpospoli-
tej. Mogiły żołnierzy znajdują 
się na Polesiu i w rejonie Lwowa. 
Z Łomżą i Ziemią Łomżyńską 
więzami krwi związał się pułk w 
czasie wojny polsko - bolszewic-
kiej w 1920 roku. Większa część 
jednostki walczyła na froncie 
wschodnim, a w Łomży był tylko 
batalion zapasowy pod dowódz-
twem kapitana Mariana Raga-
nowicza (pośmiertnie awanso-
wany do stopnia generała). Ten 
niewielki oddział zajął pozycje 

obronne na dawnych carskich 
fotach w Piątnicy i na przełomie 
lipca i sierpnia powstrzymał na 
5 dni marsz Armii Czerwonej na 
Warszawę. Czynny udział  wal-
kach, zaopatrywaniu żołnierzy, 
ratowaniu rannych  brali udział 
cywilni mieszkańcy Łomży i 
okolicznych miejscowości. 

- To tu, przez te ziemie, przez 
wieki, przetaczały się armie, 
wielkie armie. Toczyły się woj-
ny, decydujące o losach Europy i 
świata. Tu na naszej ziemi, także 
miało miejsce niezwykle ważne 
wydarzenia. To właśnie zatrzy-
manie bolszewickich hord  za-
owocowało zwycięstwem pod 

Warszawą. Mieszkańcy tej ziemi 
stanęli w obronie ojczyzny. Jak-
że było to oczekiwane zwycię-
stwo, jednak tak bardzo zagrożo-
ne. Dopiero dwie godziny przed 
kluczowym szturmem wojsk ze 
wschodu rozdano amunicję. W 
ostatniej chwili dowieziono 80 
wagonów węgierskiej amunicji  – 
przypominał poseł Lech Antoni 
Kołakowski.

Wraz z innymi działaniami 
wojsk polskich bitwa o Łom-
żę dała czas na przygotowanie 
obrony Warszawy oraz kontro-
fensywy, która zadecydowała o 
losach wojny, obroniła młode 
państwo, a może i całą Europę 
przed zalewem komunizmu. Nie 
ma potwierdzenia, że marszałek 
Józef Piłsudski powiedział, że 
bez „cudu nad Narwią” nie było-
by „cudu nad Wisłą”, ale w Łom-
ży ten cytat ma moc obowiązu-
jącą. Żołnierze 33 PP okryli się 
chwałą także pod Ossowem na 
przedpolach Warszawy pod do-
wództwem podpułkownika Je-
rzego Sawy-Sawickiego (spoczy-
wa na zabytkowym cmentarzu w 
Łomży).

33 PP cały okres międzywo-
jenny stacjonował w Łomży. Jego 
żołnierze walczyli we wrześniu 
1939 roku z wojskami hitlerow-
skimi broniąc m. in. linii Narwi. 
Pułk został rozbity w walkach w 
rejonie Zambrowa, Andrzejewa i 
Łętownicy i praktycznie przestał 
istnieć.              

- Zgodnie z decyzją ministra 
obrony narodowej 18. Pułk Lo-
gistyczny przejął tradycje 33 Puł-
ku: otrzymał wyróżniające okre-
ślenie „Łomżyński”, patronem 
został generał Marian Ragano-
wicz, a święto pułkowe obcho-
dzimy tak, jak nasi poprzednicy 
14 sierpnia. Dzisiaj po raz pierw-
szy robimy to oficjalnie - mówił 
pułkownik Paweł Gałązka, do-
wódca 18. Pułku Logistycznego, 
który stanowi część najnowszej 
w Wojsku Polskim 18. Dywizji 
Zmechanizowanej zwanej „Żela-
zną”. 
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Podczas konferencji przed łomżyńską 
delegaturą Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Białymstoku, 
prof. Małgorzata Dajnowicz poinfor-
mowała o nowym projekcie zamien-
nym rewitalizacji Starego Rynku 
w Łomży. "Jestem pełna optymizmu, 
że wkrótce Państwo zobaczycie efekty 
tego wspaniałego programu dla Łom-
ży." - mówiła wojewódzka konserwa-
tor zabytków.

W centrum Łomży będzie 
więcej zieleni. Nowy projekt za-
mienny zakłada m.in. nowe na-
sadzenia drzew z kratami w na-
wierzchni (7 sztuk) i wymianę 
drzew w zaprojektowanych gazo-
nach (8 sztuk) oraz nowe nasa-
dzenia starymi gatunkami drzew 
- klonami pospolitymi "kulisty-
mi" (15 sztuk) w formie nasa-
dzeń rzędowych z trzech stron 
wewnętrznej płyty placu, równo-
legle do pierzei.

- Rynek w Łomży będzie miał 
charakter przypominający czas 
odległy – również przedwojenny, 
okres, kiedy drzewa były natu-
ralną częścią zagospodarowania 
centrów miast, dostarczały tlenu, 
schronienia przed słońcem, a tak-
że ozdabiały pięknymi koronami 
miasta i miasteczka wpisując się 
w krajobraz kulturowy tych miej-
scowości, dawnych ziem histo-
rycznych  - wyjaśniała prof. Mał-
gorzata Dajnowicz.

Inną zmianą jest korekta na-
wierzchni polegająca na stono-
waniu kolorystycznym posadzki 
przy zachowaniu uzgodnione-
go wcześniej rozwiązania gra-

ficznego. Na łomżyńskim ryn-
ku zostaną wyeksponowane 
podziemne wykopaliska obej-
mujące najlepiej zachowane 
pozostałości podziemi wieży 
ratusza (w postaci tzw. świad-
ka). Projekt przewiduje zabez-
pieczenie pozostałości reliktów 

ratusza, zarówno tych pozosta-
wionych pod nawierzchnią pla-
cu jak i tych, eksponowanych 
bezpośrednio pod szklaną obu-
dową. Projekt zaakceptowany 
przez Podlaskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 
zakłada także odtworzenie stud-

ni - jej renowację i nadbudowę. 
Prace zabezpieczające i roboty 
budowlane związane z budo-
wą posadzki nad reliktami ratu-
sza będą wykonane ręcznie, bez 
użycia ciężkiego sprzętu. W pro-
jekcie jest także uwzględnione 
miejsce na pomnik z podestem, 

jednak kwestia jego formy jak na 
razie jest nierozstrzygnięta - bę-
dzie przedmiotem oddzielnego 
postępowania.

Pierwsze prace związane 
z rewitalizacją Starego Ryn-
ku w Łomży rozpoczęły się już 
w 2019 roku. Przełomowy oka-
zał się ubiegły rok, kiedy zostały 
odkryte relikty ratusza na znacz-
nie większym obszarze niż usta-
lono podczas wcześniejszych 
badań. W toku prowadzonego 
postępowania przeprowadzono 
liczne konsultacje w sprawie ko-
niecznych zmian w projekcie za-
miennym, uwzględniając przede 
wszystkim potrzebę nasadzenia 
zieleni. 

Prof. Małgorzata Dajnowicz 
podziękowała podczas konferen-
cji kierownik łomżyńskiej dele-
gatury WUOZ w Białymstoku, 
Irenie Iwaniuk za bezpośredni, 
rzetelny nadzór konserwatorski 
nad realizacją projektu rewitali-
zacji łomżyńskiego rynku.

Nowy projekt zamienny jest 
zgodny z zaleceniami general-
nej konserwator zabytków prof. 
Magdaleny Gawin odnośnie za-
bytkowej zieleni i zagospodaro-
wania historycznych układów za-
bytkowych. 
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Atom String Quartet, Royal Baroque Ensemble, Po-
lish Violin Duo czy skrzypek Jakub Jakowicz, to tylko 
niektórzy z beneficjentów programu Scena Muzyki 
Polskiej. Nagrodzeni artyści wystąpią w salach: Fil-
harmonii Narodowej, Krakowskiej oraz na scenie 
łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej.

– Zostaliśmy zaproszeni do programu po 
raz pierwszy i jest to dla nas wielki zaszczyt. 
– mówi dyrektor Filharmonii Kameralnej im. 
Witolda Lutosławskiego w Łomży Jan Miłosz 
Zarzycki. – Dzięki temu nasz sezon artystycz-
ny będzie bogatszy o występy wspaniałych 
artystów wytypowanych przez konkursową 
komisję, w której miałem przyjemność uczest-
niczyć. Teraz będziemy mogli jeszcze lepiej 
upowszechniać piękno polskiej muzyki, a to 
jest przecież naszą misją – dodaje.

Scena Muzyki Polskiej to program, któ-
rego organizatorem jest Narodowy Instytut 
Muzyki i Tańca, a jego celem jest promowa-
nie polskiej twórczości muzycznej. W skład 
komisji oceniającej wnioski weszli przedsta-
wiciele Filharmonii Narodowej, Filharmo-
nii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 
oraz Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lu-
tosławskiego w Łomży. 

– Nasz zespół staje w jednym rzędzie z naj-
ważniejszymi instytucjami kultury w Polsce, 

co nie dziwi w kontekście jego ostatnich do-
konań, jak nagradzane płyty czy koncerty 
w Studiu Polskiego Radia S1 oraz na Zam-
ku Królewskim w Warszawie – podkreśla Jan 
Miłosz Zarzycki.

Koncerty zwycięzców programu odbę-
dą się w Filharmonii Kameralnej im. Witol-
da Lutosławskiego w Łomży w sezonie arty-
stycznym 2021/2022.

Łomżyńska Filharmonia Kameralna  

w prestiżowym gronie 

PROF. MAŁGORZATA DAJNOWICZ O REWITALIZACJI STAREGO RYNKU W ŁOMŻY 
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- Nasza misja to dbanie o 
tradycje, ale przede wszystkim 
stałe doskonalenie: realizacja 
zadań niezbędnych w czasach 
pokoju, kryzysu i na wypadek 
wojny. Robimy to w koszarach, 
na placach ćwiczeń, a także 
biorąc udział w międzynaro-
dowych ćwiczeniach pod egi-
dą NATO jak Dragon 21. Nie 
byłoby to możliwe bez wspar-
cia władz, samorządów i przy-
jaciół, których przez dwa lata 
pozyskaliśmy. 

Jako zadania na przyszłość 
pułkownik Paweł Gałązka wska-
zał przede wszystkim dokończe-
nie formowania pułku w 2022 
roku, zadania inwestycyjne zwią-
zane z niezbędną infrastrukturą 
jednostki, która ma m. in. dbać o 
remonty. Na początku września 
ważnym wydarzeniem będzie 
przekazania pułkowi sztandaru 
ufundowanego m. in. przez sa-
morząd Łomży. 

- Dziękuję lokalnej społecz-
ności wszystkim żołnierzom i 
pracownikom pułku. Niech to 
nasze pierwsze święto będzie 
czasem wspólnego radosnego ce-
lebrowania i okazywania dumy  - 
dodał dowódca 18. Pułku Logi-
stycznego.      

Awanse, odznaczenia i na-
grody otrzymała podczas uro-
czystości liczna grupa żołnierzy 
i cywilnych pracowników pułku. 
Nominacje pułkownik Gałązka 

„zatwierdzał” własnymi ramio-
nami.

Szczególnie wzruszającym 
momentem było wręczenie pro-
mocji na stopień oficerski Ste-
fanowi Kownackiemu (rocznik 
1930), pseudonim „Gołąb”, który 
jako nastolatek był łącznikiem w 
partyzantce, a po wojnie walczył 
w podziemiu niepodległościo-
wym, w oddziale Hieronima Ro-
gińskiego „Roga” w rejonie Kolna.        

Wojskowym w Łomży ży-
czenia, gratulacje oraz podzię-
kowania za dbałość o tradycje 
przekazali m. in. biskup Tadeusz 
Bronakowski, senator Marek Ko-
morowski, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego Marek Ol-
bryś, zastępca prezydenta Łomży 
Andrzej Stypułkowski, starosto-
wie Lech Marek Szabłowski z 
Łomży i Jarosław Szlaszyński z 
Augustowa.   

- Cieszę się, że wojska przy-
bywa w Łomży. Obchodzimy 
święto 18 pułku i myślę, że całe 
miasto i region mogą  być dum-
ne, że jest tu logistyczna jed-
nostka, związana z najnowszymi 
osiągnięciami techniki, zatrud-
niająca fachowców najwyższej 
klasy w różnych dziedzinach 
wojskowości. Żołnierzom i pra-
cownikom cywilnym pułku i po-

zostałych instytucji wojskowych 
w mieście oraz ich rodzinom ży-
czę wszystkiego najlepszego - 
powiedział wicemarszałek Ma-
rek Olbryś. 

Decyzją pułkownika Pawła 
Gałązki uczestnicy uczcili minutą 
ciszy pamięć szeregowca 18 puł-
ku, który zginął w wypadku dro-
gowym. Była także salwa z dział-
ka, wojskowa defilada i pokazy 
sztuk walki.

Uroczystości w koszarach 
18 Pułku Logistycznego miały 
swój dalszy ciąg w piątek wie-
czorem, przy pomniku żołnie-
rzy 33 Pułku Piechoty. To ory-
ginalny monument utworzony 
z fragmentu jednego ze schro-
nów bojowych z okolic No-
wogrodu, w których walczyli z 
agresją niemiecką we wrześniu 
1939. Kilka kroków od niego, 
na ścianie budynku koszarowe-
go znajduje się tablica upamięt-
niająca Legionistów marszałka 
Józefa Piłsudskiego internowa-
nych tam w latach I wojny świa-
towej. To właśnie tam odbył się 
uroczysty capstrzyk, w trakcie 
którego odczytano Apel Pole-
głych i złożono kwiaty przed 
pomnikiem. 

Natomiast w sobotnie po-
łudnie na grobie płk. Jerzego 
Sawy - Sawickiego, znajdują-
cym się na cmentarzu przy ul. 
Mikołaja Kopernika, przedsta-
wiciele wojska, harcerzy i władz 
samorządowych złożyli kwiaty i 
zapalili znicze.

W ostatni, czwarty dzień ob-
chodów Święta Wojska Polskiego 
złożono kwiaty pod Pomnikiem 
Żołnierzy 33. Pułku Piecho-
ty na Pl. Papieża Jana Pawła II. 
Hołd bohaterom oddali m.in. 
przedstawiciele wojska, komba-
tantów, Starostwa Powiatowego, 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego, służb 
mundurowych i Instytutu Pa-
mięci Narodowej. Miasto Łom-
ża reprezentował prezydent Ma-
riusz Chrzanowski.

W niedzielę w Parku Jana 
Pawła II – Papieża Pielgrzyma 
odbył się także piknik pt. ,,Woj-
sko na swojsko”. Musztra wojsko-
wa, saperski tor przeszkód, pre-
zentacja wyposażenia żołnierzy, 
militarne gry i zabawy, stoiska 
służb mundurowych i prawdzi-
wa wojskowa grochówka. To tyl-
ko kilka spośród licznych atrak-
cji, które czekały na uczestników 
pikniku. Niedzielny piknik za-
kończyło wspólne śpiewanie pie-
śni patriotycznych. 

Nasza historia i tradycja, a także współczesność 

należą do Wojska Polskiego 
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"Zostań Żołnierzem 
Rzeczypospolitej" - pod tym 

hasłem odbyło się w kraju w dniu 
Święta Wojska (15 sierpnia)  

30 festynów. W Kolnie, samorząd  
województwa reprezentowali 
Marek Olbryś, Wicemarszałek 

Województwa Podlaskiego oraz 
Adam Wojciech Sekściński,  

radny Sejmiku.
- W imieniu zarządu woje-

wództwa, radnego Adama Woj-
ciech Sekścińskiego i własnym 
gratuluję i dziękuję za przygoto-
wanie tak wspaniałego wizerun-
ku Wojska Polskiego. Dziękuję 

także za przechowywanie pamię-
ci o żołnierzach z przeszłości, 
szacunek dla ich mogił i miejsc 
uświęconych krwią. Jestem pe-
wien, że społeczeństwo to widzi 
i docenia - powiedział wicemar-
szałek Marek Olbryś

Dodał do tego gratulacje dla 
ministra obrony Mariusza Błasz-
czaka, za przybliżenie wojska do 
mieszkańców mniejszych miej-
scowości. 

Współgospodarzami festynu 
byli pułkownik Paweł Gałązka, 
dowódca 18. Pułku Logistycz-
nego w Łomży i komendant 
Garnizonu Osowiec, Andrzej 
Duda, burmistrz Kolna oraz Ire-
neusz Mieczkowski, znany spo-
łecznik kierujący w mieście ko-
łem Związku Oficerów Rezerwy 
Rzeczpospolitej Polskiej. im. Jó-
zefa Piłsudskiego. Udział w fe-
stynie wzięli m. in. poseł Lech 
Antoni Kołakowski, liczne gro-
no samorządowców powiatu 

kolneńskiego, reprezentanci jed-
nostek i instytucji wojskowych, 
m. in. z Wesołej, Rzeszowa, 
Łomży, Giżycka, Suwałk, Wę-
gorzewa, Orzysza, 1 Podlaskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej  
i innych służb mundurowych.

- Chciałbym przypomnieć, 
że na cmentarzu w Kolnie spo-
czywają  żołnierze, którzy zginę-
li pod Lemanem z rąk oddziałów 
bolszewickich wycofujących  się 
po Bitwie Warszawskiej - pod-
kreślił burmistrz Andrzej Duda. 
- Składam serdeczne podzięko-
wania współczesnym żołnierzom 
wszystkich formacji. Wiemy bar-
dzo dobrze jak niebezpieczna 
i trudna potrafi być żołnierska 
służba. Saperzy z Orzysza wielo-
krotnie przychodzili nam z po-
mocą, gdy dochodziło do zagro-
żenia  - dodał.

Wojskowe święto w Kol-
nie rozpoczęła msza w kościele 
św. Anny, a po jej zakończeniu 
uczestnicy z kwiatami i zniczami 
odwiedzili kilka miejsc pamię-
ci  Potem "rządy" na centralnym 
placu miasta przejęły zielone 
mundury. 

- Serdecznie dziękuje wszyst-
kim, którzy sercem i duchem są 
z wojskiem polskim. Żołnierzy 
nie zawsze widać, ale szkolą się 
i pracują, aby się przygotować na-
wet na najgorsze. Służba wojsko-
wa się cały czas zmienia, ale moim 
zdaniem na lepsze. W takim dniu 
jak dziś, możemy to przybliżyć 
wszystkim - powiedział pułkow-
nik Paweł Gałązka, który podkre-
ślił  jak silnie w tej dziedzinie prze-
szłość wiąże się z przyszłością.      

Wokół placu w centrum Kol-
na rozstawiły swoje atrakcje jed-
nostki wojskowe. Można było 
zobaczyć (a nawet zajrzeć do 
środka) transporterów, haubic, 
wyrzutni rakiet i innych wojsko-
wych pojazdów, porozmawiać 
z żołnierzami, ale także zaszcze-
pić się, wziąć udział w spisie po-
wszechnym, posmakować woj-
skowej grochówki, posłuchać 
kolneńskich Dziewczyn z Plusem 
i innych zespołów muzycznych.    

Wojsko opanowało Kolno
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Przebyli 435 kilometrów. Mierzyli się z różną aurą pogo-
dową. Modlili się i śpiewali. Codziennie uczestniczyli we 
Mszy Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Słu-
chali konferencji, budowali pielgrzymkową wspólnotę. 
13 sierpnia dotarli do duchowej stolicy naszej ojczyzny, 
by u stóp Najświętszej Marii Panny umocnić swoją wiarę 
i przedstawić najgłębiej skrywane intencje. Pielgrzymi 
Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę. 

37. Piesza Łomżyńska Pielgrzymka na Jasną 
Górę wyruszyła, jak co roku, 1 sierpnia po Mszy 
Świętej sprawowanej przez pasterza diecezji łom-

żyńskiej biskupa Janusza Stepnowskiego w kate-
drze łomżyńskiej. Pielgrzymi, którzy zapisywali 
się w tym roku w Łomży, Ostrołęce, Wyszkowie, 
Ostrowi Mazowieckiej, Zambrowie i Kolnie mieli 
do przebycia 435 kilometrów.

Pielgrzymom, jak miało to miejsce w latach 
ubiegłych, duchowo towarzyszyli wierni, którzy 
w parafiach naszej diecezji gromadzili się wieczo-
rami na Apelach Jasnogórskich, by duchowo łączyć 
się z Jasną Górą i z pielgrzymami, którzy pieszo szli 
do Pani Jasnogórskiej.

Odszedł Marek Minda, 
łomżyński doktor Judym 

Był cenionym łomżyńskim chirurgiem, przez wielu 
nazywanym doktorem Judymem. A to za sprawą 
pomocy, którą bezinteresownie okazywał potrze-
bującym.  Znaczną część jego życia zajmowała 
działalność charytatywna. Przemierzał kilometry 
jeżdżąc ze wsi do wsi, by leczyć ludzi, którzy bali 
się, wstydzili lekarza czy po prostu nie mieli pienię-
dzy by dotrzeć do przychodni. Był także senatorem 
III kadencji. Marek Minda odszedł 13 sierpnia 2021 
roku, w wieku 71 lat. 

Dr Marek Minda urodził się w 1950 roku 
w Starachowicach. W 1967 ukończył Tech-
nikum Mechaniczne w Skarżysku-Kamien-
nej, w 1978 - studia na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w Białymstoku. 
W latach 1969-1972 pracował jako robotnik 
w Zakładach Metalowych i PKP w Skarży-
sku-Kamiennej. Po studiach medycznych 
rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Łomży. Od 1984 był zastęp-
cą dyrektora, zaś w latach 1986 -1989 - dy-
rektorem szpitala. 

W latach 1993 -1997 sprawował mandat 
senatora III kadencji z ramienia Unii Pracy 
z województwa łomżyńskiego. Natomiast 
w 2011 roku objął mandat radnego woje-
wództwa podlaskiego. W Sejmiku pracował 
krótko. 

Uroczystości pogrzebowe dr. Marka 
Mindy odbędą się 20 i 23 sierpnia. 20 sierp-
nia (piątek) w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego, o godzinie 15:00 odbędzie się wy-
stawienie, a następnie o godzinie 16:00 zo-
stanie odprawiona Msza Święta Pogrzebo-
wa. Pogrzeb natomiast odbędzie 23 sierpnia 
w Skarżysku-Kamiennej. Tam, w rodzinnym 
grobowcu spocznie ciało dr. Marka Mindy.

Zakończyli 13-dniową wędrówkę. 

Dotarli do Matki
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Ja tu 
jestem 

– szanuj 
mnie 

Fundacja DR OTIS zaprasza na wystawę zdjęć 
I Konkursu Fotograficznego dla ludzi z pasją, 
profesjonalistów i amatorów „Ja tu jestem- sza-
nuj mnie”. Osoby zainteresowane przekonają 
się na własne oczy o niepowtarzalnym efekcie 
starań autorów. Wydarzenie zorganizowane zo-
stało w ramach Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu. 

- Wypełnia nas radość z przepięk-
nych fotografii, wyrażających głębię uczuć 
i utożsamienie się z osobami dotkniętymi 
niepełnosprawnością i zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu. Nasi laureaci oddali 
cząstkę swej artystycznej duszy. Dziękuje-
my im, że mieli odwagę, by pokazać świa-
tu swój potencjał i wrażliwość.Wszystkie 
prace są wyjątkowe, dlatego czujemy się 
spełnieni jako inicjatorzy I Konkursu Fo-
tograficznego dla ludzi z pasją, amatorów 
i profesjonalistów. Fotografie oddają in-
dywidualizm autorów, ale łączy je hasło 
„Ja tu jestem- szanuj mnie” oraz empatia, 
tolerancja i solidaryzacja z osobami z za-
burzeniami ze spektrum autyzmu i innymi 
niepełnosprawnościami – mówi Agniesz-
ka Wądołowska z Fundacji Dr Otis.

I miejsce z wyjątkowym zdęjciem 
,,Chwila zadumy” zdobyła grupa ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Sokółce: Pani Grażyna Ty-

moszuk, Marta Kawrygo-Leonowicz, Ewa 
Wińska oraz Oliwia B. Bilmin. Fotografia 
obrazuje chłopca zapatrzonego w świat 
przed nim, pełnego powagi, dostojeństwa 
i pewności siebie. II miejsce zajęła Pani 
Katarzyna Oweska - Góral, która zgłosiła 
fotografię „O poranku”. Uwieczniła swoje-
go syna Franciszka, ucznia Szkoły Podsta-
wowej Specjalnej Dla Dzieci z Autyzmem 
i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi 
Fundacji DR OTIS w Łomży, który stoi 
zanurzony w swoich myślach na łonie na-
tury otaczającej go zewsząd. Franek jest 
jej centralnym punktem, a reszta stano-
wi jego uzupełniające tło. Razem tworzą 
nieskazitelną i harmonijną stałość. Trze-
cie miejsce zajęły dwie fotografie: „Nasz 
wspólny, wodny świat” autorstwa Doroty 
Krawczyńskiej oraz „Świat dziecka z auty-

zmem” Andrzeja Skrodzkiego. Oba zdjęcia 
są wspaniałym dziełem sztuki. Pierwsza 
fotografia ukazuje dwoje młodych ludzi: 
dziewczynkę i chłopca spędzających czas 
wśród lśniących, niebieskich przepięk-
nych rybek znanych z bajki „Gdzie jest 
Dory?”- pokolców królewskich. Oboje są 
zafascynowani obserwowanym światem 
pomimo różnic w jego odbiorze powo-
dowanym niepełnosprawnością chłopca. 
Drugie zdjęcie przedstawia dziewczynkę: 
córkę Pana Andrzeja, która z radością na 
twarzy bawi się w okrągłym otworze na 
placu zabaw. Szczęście z beztroskiego spę-
dzania czasu wydobywa się na pierwszy 
plan ujęcia.

Wyróżnione zostały prace Lucyny 
Śliżewskiej „Ważne sprawy” oraz Marii 
Skrodzkiej „Z autyzmem w przyszłość”. 

Pierwsze zdjęcie przedstawia chłopca 
z dłuższymi, blond włosami o imieniu Jo-
achim. Starannie wykonuje on pracę pla-
styczną: orła w godle Polski. Pomimo 
swego zaburzenia wartość, taka jak: patrio-
tyzm jest dla niego ważna. Druga z wyróż-
nionych fotografii jest ciepła i bije od niej 
miłość: miłość matki i córki, miłość bez-
warunkowa, której autyzm nie jest w sta-
nie zmienić. Kobiety stoją razem, wtulone 
w siebie, ich oczy się spotykają. 

- Rozpiera Nas duma, że tak wiele osób, 
firm i organizacji włączyło się i faktycznie 
tworzyło to wydarzenie. Dla nas jako Fun-
dacji, która za priorytet ma niesienie po-
mocy osobom w trudnej sytuacji życio-
wej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób, a także działalność na rzecz nie-
pełnosprawnych jest to niezwykle istot-
ne. Dziękujemy z całego serca sponsorom, 
bez których nie udałoby się zorganizować 
I Konkursu Fotograficznego dla ludzi z pa-
sją, amatorów i profesjonalistów: współor-
ganizatorowi Urzędowi Miasta Łomża, Pre-
zydentowi Miasta Łomża dr Mariuszowi 
Chrzanowskiemu, Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarska Piątnica, firmie Ubezpieczenia 
AKAgnieszka Kuczyńska, Zabielski Zabez-
pieczenia Łomża, Wiceprzewodniczącemu 
RadyMiejskiej Maciejowi Borysewiczowi, 
Wójtowi Gminy Piątnica Arturowi Wierz-
bowskiemu,Hexa Bankowi Spółdzielcze-
mu w Piatnicy, Międzynarodowemu Festi-
walowi Komiksu i Gier wŁodzi, Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz Miss 
Ziemi Łomżyńskiej. Zapraszamy na wysta-
wę do samego centrum miasta, by w nie-
zwykłej aranżacji dawnej Hali Targowej 
ujrzeć efekty starań autorów fotografii – 
podsumowuje Agnieszka Wądołowska 
z Fundacji Dr Otis.

Wystawę oglądać można w Hali Kultu-
ry, ul. Stary Rynek 6 w Łomży do końca 
sierpnia. 

Po krótkiej wakacyjnej przerwie Teatr Lalki i Aktora 
w Łomży rozpoczyna kontynuację projektu pt. „Pod-
laskie Zasilane Kulturą”, podczas którego odwiedza 
miejscowości posiadające unikalny urok – miejsca 
skupiające niczym w soczewce cechy, takie jak: wie-
lokulturowość, religia, historyczne zakręty, różne 
języki oraz autentyczny patriotyzm. 

Pierwszy spektakl w ramach projektu od-
był się w Nowogrodzie w ramach Dni Kultury 
Kurpiowskiej. Dzięki współpracy nawiązanej 
z partnerami teatr zagości w najbliższym cza-
sie w naszej rodzinnej Łomży, Ciechanowcu 
oraz Zbójnej. Projekt zakończymy natomiast 
w Drozdowie. Wszystkie spektakle w ramach 
projektu PODLASKIE ZASILANE KULTU-
RĄ odbywają się w plenerze i są bezpłatne. 

- Będzie nam niezmiernie miło, jeśli przyj-
miecie nasze zaproszenie i tłumnie, całymi 
rodzinami, będziecie uczestniczyć w propo-
nowanych przez nas wydarzeniach – mówi Ja-
rosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki i Ak-
tora w Łomży, zapraszając na spektakle. 

21.08 - godz. 15:00 - Port Łomża // Szewc 
Kopytko i Kaczor Kwak

22.08 - godz. 15:00 - Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu // Szewc Kopytko i Kaczor 
Kwak

28.08 - godz. 13:00 - Gminny Ośrodek 
Kultury w Zbójnej // Mała Syrenka

To jednak nie koniec dobrych wieści! 

- Bardzo doceniamy Państwa zaintere-
sowanie spektaklami w naszym teatrze, któ-
re niezmiennie motywuje nas do pracy arty-
stycznej. W sierpniu odbędą się zatem dwa 
specjalne spektakle – zapowiada Jarosław An-
toniuk. 

19.08 - godz. 17:00 // Koziołek Matołek
27.08 - godz. 17:00 // Mała Syrenka
W związku z obowiązkiem dostosowania 

się do warunków prezentacji wydarzeń arty-
stycznych teatr informuje, że na spektakle ma 
dostępną ograniczoną liczbę miejsc na sali 
widowiskowej. Zwraca się zatem z uprzejmą 
prośbą o wcześniejszą telefoniczną rezerwację 
biletów. Rezerwacje przyjmuje Biuro Organi-
zacji Widowni pod numerem: 86 216 31 93.

Podlaskie Zasilane Kulturą wraca na szlak, 

Teatr wraca na scenę
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Tego dnia strażacy  ochotnicy z Janko-
wa-Skarbowa i Jankowa-Młodziano-
wa (gm. Nowogród) oraz "Jankowian-
ki" z miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich zaplanowali sobie beztroski 
festyn rodzinny i podejmowanie go-
ści, wśród których byli Marek Olbryś, 
Wicemarszałek Województwa Pod-
laskiego i Piotr Modzelewski, radny 
Sejmiku. Ale życie napisało inny sce-
nariusz - część druhów musiała wstać 
od stołów i popędzić tam, gdzie ktoś 
był w niebezpieczeństwie.

Czarny dym nad horyzontem 
zauważyły "Jankowianki" przy-
gotowujące pyszny rejbak, fasze-
rowaną rybę, pierogi, kanapki i 
ciasta dla gości. Wóz OSP, który 

miał być festynową atrakcją dla 
najmłodszych, włączył syrenę i 
"koguty" i pojechał do akcji.

Na szczęście to nie było zda-
rzenie z rodzaju najtragiczniej-
szych. Na pobliskiej drodze za-
paliło się siano na przyczepie. 
Strażacy z Nowogrodu, Mątwi-
cy i Jankowa szybko uporali się z 
problemem.

- Mieliśmy zatem bardzo 
mocny dowód, jak niezbędne są 
jednostki OSP i jak bardzo trzeba 
o nie dbać - mówił wicemarsza-
łek Marek Olbryś, który przyje-
chał na festyn głównie po to, aby 
oficjalnie przekazać strażakom 
sprzęt, który zakupiony został za 

tegoroczną dotację (nieco pond 
29 tysięcy złotych) dla jedno-
stek OSP w gminie Nowogród  z 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podlaskiego.

- Samorząd województwa jest 
szczególnie otwarty na pomoc 
środowiskom, które angażują się 
w ważne lokalne przedsięwzięcia. 
To najczęściej są jednostki OSP i 
Koła Gospodyń Wiejskich. Two-
rzą piękny świat wspólnych dzia-
łań nie dla własnych korzyści, 
ale dla dobra całych miejscowo-
ści czy gmin. Ludzie się jedno-
czą, aby uprzyjemniać i ułatwiać 
sobie nawzajem życie - powie-
dział wicemarszałek Marek Ol-
bryś podkreślając rolę Lokalnych 
Grup Działania skupiających lu-
dzi aktywnych. 

Jak dodał radny Piotr Mo-
dzelewski, samorząd wojewódz-

twa chętnie wspiera różnorod-
ne działania lokalne: od budowy 
remiz strażackich czy świetlic po 
organizację koncertów i festy-
nów.     

Burmistrz Nowogrodu 
Grzegorz Palka (także stra-
żak ochotnik) mógł  poinfor-
mować w Jankowie o dwóch 
"marszałkowskich podarun-
kach": sprzęt strażacki zaku-
piony z dotacji trafi do wszyst-
kich jednostek OSP w gminie, 
natomiast mieszkańcy Janko-
wa-Skarbowa i Jankowa-Mło-
dzianowa będą się - może już 
za rok - cieszyć z ośrodka ak-
tywności społecznej. Budowę 
miejsca, gdzie znajdą warunki 
do działania OSP, Koło Gospo-
dyń i wszyscy mieszkańcy obu 
miejscowości oraz całej gminy 
realizujący swoje zainteresowa-

nia. "Nasze dwie wsie grają jak 
jedna maszyna" - cieszył się Ja-
nusz Dzbeński, szef strażaków z 
Jankowa.      

- Witamy na imprezie dwóch 
aktywnych miejscowości. Nie-
dziela na świętego Rocha to 
termin tradycyjnego festynu 
Nowogrodzie, ale ponieważ 
Skansen nic tym razem nie or-
ganizował, mieszkańcy  Jan-
kowa wykorzystali termin na 
piękną imprezę. Dziękuję panu 
wicemarszałkowi Markowi Ol-
brysiowi i radnemu Piotrowi 
Modzelewskiemu za stałą życz-
liwość dla naszych inicjatyw 
i  obecność wśród nas - mówił 
burmistrz Grzegorz Palka.

Materialnym wyrazem 
wdzięczności były drewnia-
ne rzeźby miejscowego artysty. 
Marek Olbryś otrzymał figurkę 
urzędnika z teczką, Piotr Modze-
lewski - chłopa z wiadrami. We-
dług ofiarodawców, w obu przy-
padkach to sugestia, aby teczka i 

wiadra napełniane były kolejny-
mi dotacjami dla Nowogrodu.  

Goście społeczności Janko-
wa, w tym uczestnicy rowero-
wego rajdu z Łomży i Nowogro-
du, po królewsku zostali przyjęci 
przez strażaków i "Jankowianki". 
Była muzyka, przepyszne swoj-
skie jadło, pokazy rękodzieła,  za-
bawy dla dzieci pod okiem facho-
wej animatorki, ale także okazja 
do zaszczepienia się przeciw CO-
VID-19.     

- Szczepienie jest ważne, żeby 
się razem bawić, żeby jeden dru-
giego nie bał się. Fajnie tak się 
spotkać  - stwierdziła Agnieszka 
Dąbkowska, prezes stowarzysze-
nia "Jankowianki". - Ludzie mie-
li dość siedzenia w domu. Przyda 
się trochę rozrywki, trochę inne-
go nabrania powietrza w płuca - 
dodała Dorota Kadela. 

Marszałek wspiera aktywnych

Od lewej wicemarszałek Marek Olbryś, radny województwa Piotr Modzelewski i prezes OSP Jankowo Janusz Dzbeński
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W Rosji dochodzi do wojskowej rebelii pod dowódz-
twem nacjonalisty Radczenki. Sytuacja staje się groź-
na, gdy buntownicy przejmują kontrolę nad bazą łodzi 
podwodnych na Dalekim Wschodzie i kodami, które są 
potrzebne do przeprowadzenia ataku nuklearnego. Nie 
zawahają się użyć broni atomowej przeciwko USA. Ame-
rykanie są przerażeni.

Amerykański okręt podwodny Alabama zostaje wy-
słany, by na Pacy� ku patrolować wody terytorialne Rosji. 
W razie konieczności ma uprzedzić atak Radczenki. Ala-
bama to okręt klasy Ohio przenoszący pociski jądrowe 
Tridant IC-4. Ukryty głęboko pod wodą odbiera niewy-
raźny rozkaz, który być może sugeruje rozpoczęcie ataku 
nuklearnego. Jednak, by sprawdzić, jaka jest jego praw-
dziwa treść, musiałaby wynurzyć się i zdradzić swoją 
pozycję. Dowódca statku przygotowuje się do odpalenia 
rakiet. Jednak pierwszy o� cer ma wątpliwości. Dochodzi 
do kon� iktu między komandorem Frankiem Ramseyem 
(Gene Hackman) i jego pierwszym o� cerem Ronem 
Hunterem (Denzel Washington), który zastanawia się 
nad słusznością wydanego rozkazu. Nie wiadomo, czy 
rozkaz został potwierdzony, czy na świecie wybuchła III 
wojna światowa, czy też zarządzono odwołanie odpale-
nia rakiet. 

Nieustępliwy legalista Hunter ściera się z agresyw-
nym Ramseyem, doświadczonym żołnierzem, posłusz-
nym instynktowi walki. Wkrótce także załoga dzieli się na 
dwie grupy, rozdarta pomiędzy lojalnością dla zaufanego 
kapitana, a wątpliwościami natury etycznej, przedstawio-
nymi przez nowego pierwszego o� cera, nie cofającego 
się nawet przed zapoczątkowaniem buntu na pokładzie. 
Kon� ikt o� cerów dzieli załogę.

„Autorzy thrillerów i scenarzyści � lmowi z dużą rado-
ścią straszą nas perspektywą kon� iktu nuklearnego. Ro-
bią to w sposób mniej lub bardziej udany. W przypadku 
„Karmazynowego przypływu” jest to zrobione w absolut-
nie profesjonalnie. Naprawdę, jest na co popatrzeć..."

Jeden z zaledwie kilku � lmów tak widowiskowo 
i szczegółowo ukazujący historię rozgrywającą się na po-

kładzie okrętu podwodnego. Klaustrofobiczne wnętrza, 
rozgrywka psychologiczną pomiędzy dwoma głównymi 
bohaterami i wiszący nad głową kon� ikt nuklearny sku-
teczne przyciągają naszą uwagę. 

Reżyser, Tony Sco�  z wielkim wyczuciem dozuje 
napięcie. Spięcie pomiędzy kapitanem, a porucznikiem 
już od samego początku wisi w powietrzu. Małe, ciasne 
pomieszczenia łodzi jeszcze bardziej zagęszczają atmos-
ferę. Napięcie w tym � lmie jest tak duże, że nie ma szans, 
byście odwrócili wzrok od ekranu. Akcja goni akcję. Nie 
wiemy, jaki będzie kolejny krok dowódców. Nie wiemy 
także, który z nich ma rację.

Sugestywność obrazu Sco� a jest możliwa dzięki 
znakomitym kreacjom � lmowym dwóch głównych 
bohaterów. W ich grze nie ma ani krzty sztuczności. 
Ich pojedynek to pojedynek teorii z praktyką. Kapitan 
Ramsey ma za sobą wieloletnią służbę i nigdy jak do tej 
pory się nie pomylił. Dobrze zna wszystkie reguły i za-
łogę, którą musi dowodzić. Hunter to niedoświadczony 
przez wojnę intelektualista. Wszystko, co wie o wojnie, 
wie z podręczników. Jest jednak opanowany i pewny 
siebie.

To kawał świetnego kina. Wszystko gra na najwyż-
szym poziomie. Akcja � lmu nie zwalnia tempa aż do 
samego końca. Niczym rollercoaster pędzi z dużą pręd-
kością, pokonując kolejne zakręty i wzniesienia. Film 
trzyma za gardło do... napisów końcowych. Adrenalina na 
najwyższym poziomie.

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 157 milionów dola-

rów, kosztował 53 miliony.
★ Dlaczego taki tytuł? Nazwa okrętu to Alabama. Uni-

wersytet w Alabamie ma sławną drużynę sportową, która od 
początku XX wieku nazywa się „Karmazynowy Przypływ”. 

★ Drużynę niegdyś trenował Paul „Niedźwiedź”Bry-
ant. W � lmie pies kapitana nazywa się „Niedźwiedź”.To 
przedstawiciel rasy Jack Russell Terrier.

★ Konsultantem technicznym � lmu był kapitan Skip 
Beard, który dowodził prawdziwym okrętem USS Alabama 
w czasie pięciu rejsów w latach 1986-1989 r.

★ USS Alabama to potężny atomowy okręt o długości 
168 metrów, 6 piętrach wysokości i 12 metrach szerokości, 
wyposażony w cztery wyrzutnie rakietowe i przenoszący 24 
pociski, z których każdy ma 8 głowic jądrowych. 

★ Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych odmó-
wił jakiejkolwiek pomocy w kręceniu � lmu. Krytykowała 
przedstawienie buntu na pokładzie łodzi podwodnej i to 
takiego, który może doprowadzić do nuklearnego kon� iktu. 
Francuska marynarka wojenna zezwoliła na użycie jednego 
ze swoich okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi 
wraz z lotniskowcem Foch w kilku scenach.

★ Tony Sco�  zdobył materiał � lmowy przedstawiający 
prawdziwą Alabamę opuszczającą Pearl Harbor nielegalny-
mi środkami. Płatny informator poinformował o terminie 
wyjścia Alabamy z portu. Sco�  miał w pogotowiu łodzie 
z kamerami i helikopter. Kapitan zorientował się, że łódź 
jest � lmowana i wcześniej niż przewidywał plan wydał roz-
kaz zanurzenia. Na to tylko czekał Sco� , miał zdjęcia z za-
nurzenia prawdziwej Alabamy!

★ Kiedy komandor porucznik Hunter zostaje zwol-
niony ze służby, kapitan Ramsey mówi: „Sprowadź tu po-
rucznika Zimmera!” Hans Zimmer skomponował ścieżkę 
dźwiękową � lmu wykorzystując syntezatory zamiast trady-
cyjnych instrumentów orkiestrowych. 

★ Film jest inspirowany wydarzeniami z sowieckiego 
okrętu podwodnego podczas kryzysu kubańskiego. Pierw-
szy o� cer Wasilij Arkhipow zapobiegł wojnie nuklearnej, 
powstrzymując kapitana i o� cera politycznego przed od-
paleniem rakiet po tym, jak stracili kontakt z bazą w ZSRR 
i przypuszczali, że rozpoczęła się wojna. Trzech ludzi mu-
siało zatwierdzić użycie broni jądrowej. Arkhipow sprzeci-
wił się i wojna została zażegnana. 

Karmazynowy przypływ 
TV Puls piątek 23.50

Karmazynowy przypływ

Bunt na 
pokładzie
Znakomicie zrealizowany 
thriller akcji, do dziś robi wrażenie 
(premiera w 1995 roku). 
Świetna dramaturgia, 
doskonały pojedynek aktorski 
Washington–Hackman. 
A to wszystko okraszone 
znakomitą muzyką 
Hansa Zimmera.

Facet  
z ogłoszenia

wybierz  
coś  

dla siebie

Nie można pocałować panny młodej

Porwanie  
w tropikach

Bryan Lighthouse jest zawodowym fotografem, 
dopóki pies klienta nie okaleczył kota. Kot należał 
do żony chorwackiego gangstera Vlatko Nikitina, 
a ten zamiast zabić Bryana, proponuje mu poślu-
bienie córki Maszy. Ojciec chce, aby Masha została 
pełnoprawną obywatelką USA, a ślub z Bryanem po-
zwoli jej na otrzymanie zielonej karty i zamieszkanie 
w Ameryce. Małżeństwo ma być oczywiście pozoro-
wane – Bryanowi nie wolno nawet pocałować żony, 
w przeciwnym razie naraziłby się na zemstę Nikitina. 
Młodzi wybierają sie w podróż poślubną. Były chło-
pak Maszy, Brick, który jest w niej zakochany (cho-
ciaż ona nie odwzajemnia tego uczucia), podąża za 
nimi do tropikalnego kurortu.

Po tym, jak Masha przyłapuje Bryana na tańcu 
z hotelową kelnerką, odchodzi, ponieważ nienawidzi 
kobieciarzy. Bryan zabiera „żonę” na romantyczną 
wycieczkę na sekretną plażę otoczoną tropikalnym 
lasem deszczowym. Tam Masza zostaje porwana.

Nie można pocałować panny młodej
TV4 niedziela 20.00

Trzydziestokilkuletnia przedszkolanka, Sarah 
Nolan (Diane Lane), rozwiodła się osiem miesię-
cy temu. Mając na względzie wyłącznie jej dobro 
rodzina chce, by poszukała sobie partnera. W wy-
siłkach przodują siostry Sarah: Carol i Christine 
oraz owdowiały ojciec Bill (Christopher Plummer), 
wspaniały przykład na to, że internetowe randki 
mogą zakończyć się sukcesem. Bill niedawno zaczął 
spotykać się z Dolly (Stockard Channing), którą 
poznał w internecie, a jego córki nie są już w stanie 
zapamiętać imion innych kobiet, poznanych w ten 
sposób przez ich ojca. 

Carol i Christine, podszywając się pod Sarah, 
umieszczają jej profil w internecie z informacją: 
„Smakowita, zmysłowa, czarująca i zabawna, roz-
wiedziona kobieta szuka mężczyzny, z którym spę-
dzałaby noce pod rozgwieżdżonym niebem. Musi 
lubić psy”. 

Sarah czeka teraz seria randek. Spotyka intry-
gującego i nieco dziwnego konstruktora łodzi, Jake 
Andersona ( John Cusack). W międzyczasie w pra-
cy pojawia się kolejna okazja– Bob Connor (Der-
mot Mulroney) świeżo po separacji ojciec jednego 
z dzieci, którymi opiekuje się Sarah. Czarujący i opa-
nowany Bob zdaje się być tym idealnym mężczyzną.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 58 milionów 

dolarów, kosztował 30 milionów.
H Główną psią rolę zagrały dwa 6-miesięczne no-

wofundlandy: Molly i Meave, które pod koniec zdjęć 
wziął do siebie reżyser Gary David Goldberg.

H Reżyser dał scenariusz Johnowi Cusackowi mó-
wiąc mu, iż może zmienić dialogi granego przez niego 
bohatera, by bardziej mu odpowiadały. Był zdziwiony, 
gdy dostał od aktora nowy tekst na ponad trzydziestu 
stronach.

H Kijki przez które przeskakują dzieci na po-
czątku filmu, to tradycyjny taniec filipiński tinikling. 
Polega na przesuwaniu bambusowych kijów przez 
które przeskakują tancerze. Ich ruchy naśladują ruch 
tiklingów, ptaków chodzących między gałęziami i ło-
dygami traw.

Facet z ogłoszenia
TVN7 piątek 23.30

 

Wybrać  
tego jednego Likwidator

TV Puls piątek 20.00
Sensacyjny. Szeryf Owens (Arnold Schwa-

rzenegger) wiedzie spokojny żywot stróża prawa 
w mieścinie na granicy z Meksykiem. Jego spo-
kojna egzystencja kończy się, gdy z rąk FBI zosta-
je odbity jeden z najniebezpieczniejszych mafio-
sów. „Naprawdę porządny kawał kina akcji”.

Wytańczyć miłość
Zoom TV piątek 20.00

Dramat miłosny. Elektryzująca opowieść 
o namiętności, wybaczeniu i tańcu. Historia 
pary, która otrzymała od losu wyjątkowy dar, 
drugą szansę na uratowanie miłości. Czy nieufna 
i wrażliwa Cassie zaufa mężczyźnie, który nie-
gdyś podle potraktował jej uczucia? 

Kogel-mogel
TVP Kultura piątek 20.00, sobota 14.45

Kultowa polska komedia z 1988 roku. Po-
chodząca ze wsi Kasia Solska zdaje egzaminy na 
studia w Warszawie. Tymczasem rodzina dziew-
czyny, bez jej wiedzy, aranżuje małżeństwo z bo-
gatym sąsiadem. Zdesperowana Kasia ucieka do 
stolicy, gdzie znajduje pracę jako niania.

Heartbreaker.  
Licencja na uwodzenie

Stopklatka sobota 17.50
Komedia romantyczna. 30-letni Alex Lippi 

świadczy usługi polegające na rozbijaniu nie-
udanych związków. Uwodzi zakochane kobiety 
tkwiące w relacjach niedających nadziei na uda-
ną więź. W trakcie 10-letniej kariery nie poniósł 
żadnej porażki. 

Replikanci
TVP1 sobota 21.35, niedziela 23.10

SF. Gdy żona i trójka dzieci neurobiologa 
Willa Fostera (Keanu Reeves) giną w wypadku 
samochodowym, zdesperowany naukowiec po-
stanawia wykorzystać wiedzę, by przywrócić ich 
do życia. Walczy z czasem i agencjami chcącymi 
przejąć wyniki jego pracy.

Pachnidło: 
Historia mordercy

Stopklatka niedziela 20.00
Thriller. Obdarzony genialnym węchem 

Grenouille, opętany ideą stworzenia zapachu do-
skonałego, którego najcenniejszym składnikiem 
jest woń dziewczęcego ciała, zaczyna uśmiercać 
młode kobiety.
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W Rosji dochodzi do wojskowej rebelii pod dowódz-
twem nacjonalisty Radczenki. Sytuacja staje się groź-
na, gdy buntownicy przejmują kontrolę nad bazą łodzi 
podwodnych na Dalekim Wschodzie i kodami, które są 
potrzebne do przeprowadzenia ataku nuklearnego. Nie 
zawahają się użyć broni atomowej przeciwko USA. Ame-
rykanie są przerażeni.

Amerykański okręt podwodny Alabama zostaje wy-
słany, by na Pacy� ku patrolować wody terytorialne Rosji. 
W razie konieczności ma uprzedzić atak Radczenki. Ala-
bama to okręt klasy Ohio przenoszący pociski jądrowe 
Tridant IC-4. Ukryty głęboko pod wodą odbiera niewy-
raźny rozkaz, który być może sugeruje rozpoczęcie ataku 
nuklearnego. Jednak, by sprawdzić, jaka jest jego praw-
dziwa treść, musiałaby wynurzyć się i zdradzić swoją 
pozycję. Dowódca statku przygotowuje się do odpalenia 
rakiet. Jednak pierwszy o� cer ma wątpliwości. Dochodzi 
do kon� iktu między komandorem Frankiem Ramseyem 
(Gene Hackman) i jego pierwszym o� cerem Ronem 
Hunterem (Denzel Washington), który zastanawia się 
nad słusznością wydanego rozkazu. Nie wiadomo, czy 
rozkaz został potwierdzony, czy na świecie wybuchła III 
wojna światowa, czy też zarządzono odwołanie odpale-
nia rakiet. 

Nieustępliwy legalista Hunter ściera się z agresyw-
nym Ramseyem, doświadczonym żołnierzem, posłusz-
nym instynktowi walki. Wkrótce także załoga dzieli się na 
dwie grupy, rozdarta pomiędzy lojalnością dla zaufanego 
kapitana, a wątpliwościami natury etycznej, przedstawio-
nymi przez nowego pierwszego o� cera, nie cofającego 
się nawet przed zapoczątkowaniem buntu na pokładzie. 
Kon� ikt o� cerów dzieli załogę.

„Autorzy thrillerów i scenarzyści � lmowi z dużą rado-
ścią straszą nas perspektywą kon� iktu nuklearnego. Ro-
bią to w sposób mniej lub bardziej udany. W przypadku 
„Karmazynowego przypływu” jest to zrobione w absolut-
nie profesjonalnie. Naprawdę, jest na co popatrzeć..."

Jeden z zaledwie kilku � lmów tak widowiskowo 
i szczegółowo ukazujący historię rozgrywającą się na po-

kładzie okrętu podwodnego. Klaustrofobiczne wnętrza, 
rozgrywka psychologiczną pomiędzy dwoma głównymi 
bohaterami i wiszący nad głową kon� ikt nuklearny sku-
teczne przyciągają naszą uwagę. 

Reżyser, Tony Sco�  z wielkim wyczuciem dozuje 
napięcie. Spięcie pomiędzy kapitanem, a porucznikiem 
już od samego początku wisi w powietrzu. Małe, ciasne 
pomieszczenia łodzi jeszcze bardziej zagęszczają atmos-
ferę. Napięcie w tym � lmie jest tak duże, że nie ma szans, 
byście odwrócili wzrok od ekranu. Akcja goni akcję. Nie 
wiemy, jaki będzie kolejny krok dowódców. Nie wiemy 
także, który z nich ma rację.

Sugestywność obrazu Sco� a jest możliwa dzięki 
znakomitym kreacjom � lmowym dwóch głównych 
bohaterów. W ich grze nie ma ani krzty sztuczności. 
Ich pojedynek to pojedynek teorii z praktyką. Kapitan 
Ramsey ma za sobą wieloletnią służbę i nigdy jak do tej 
pory się nie pomylił. Dobrze zna wszystkie reguły i za-
łogę, którą musi dowodzić. Hunter to niedoświadczony 
przez wojnę intelektualista. Wszystko, co wie o wojnie, 
wie z podręczników. Jest jednak opanowany i pewny 
siebie.

To kawał świetnego kina. Wszystko gra na najwyż-
szym poziomie. Akcja � lmu nie zwalnia tempa aż do 
samego końca. Niczym rollercoaster pędzi z dużą pręd-
kością, pokonując kolejne zakręty i wzniesienia. Film 
trzyma za gardło do... napisów końcowych. Adrenalina na 
najwyższym poziomie.

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 157 milionów dola-

rów, kosztował 53 miliony.
★ Dlaczego taki tytuł? Nazwa okrętu to Alabama. Uni-

wersytet w Alabamie ma sławną drużynę sportową, która od 
początku XX wieku nazywa się „Karmazynowy Przypływ”. 

★ Drużynę niegdyś trenował Paul „Niedźwiedź”Bry-
ant. W � lmie pies kapitana nazywa się „Niedźwiedź”.To 
przedstawiciel rasy Jack Russell Terrier.

★ Konsultantem technicznym � lmu był kapitan Skip 
Beard, który dowodził prawdziwym okrętem USS Alabama 
w czasie pięciu rejsów w latach 1986-1989 r.

★ USS Alabama to potężny atomowy okręt o długości 
168 metrów, 6 piętrach wysokości i 12 metrach szerokości, 
wyposażony w cztery wyrzutnie rakietowe i przenoszący 24 
pociski, z których każdy ma 8 głowic jądrowych. 

★ Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych odmó-
wił jakiejkolwiek pomocy w kręceniu � lmu. Krytykowała 
przedstawienie buntu na pokładzie łodzi podwodnej i to 
takiego, który może doprowadzić do nuklearnego kon� iktu. 
Francuska marynarka wojenna zezwoliła na użycie jednego 
ze swoich okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi 
wraz z lotniskowcem Foch w kilku scenach.

★ Tony Sco�  zdobył materiał � lmowy przedstawiający 
prawdziwą Alabamę opuszczającą Pearl Harbor nielegalny-
mi środkami. Płatny informator poinformował o terminie 
wyjścia Alabamy z portu. Sco�  miał w pogotowiu łodzie 
z kamerami i helikopter. Kapitan zorientował się, że łódź 
jest � lmowana i wcześniej niż przewidywał plan wydał roz-
kaz zanurzenia. Na to tylko czekał Sco� , miał zdjęcia z za-
nurzenia prawdziwej Alabamy!

★ Kiedy komandor porucznik Hunter zostaje zwol-
niony ze służby, kapitan Ramsey mówi: „Sprowadź tu po-
rucznika Zimmera!” Hans Zimmer skomponował ścieżkę 
dźwiękową � lmu wykorzystując syntezatory zamiast trady-
cyjnych instrumentów orkiestrowych. 

★ Film jest inspirowany wydarzeniami z sowieckiego 
okrętu podwodnego podczas kryzysu kubańskiego. Pierw-
szy o� cer Wasilij Arkhipow zapobiegł wojnie nuklearnej, 
powstrzymując kapitana i o� cera politycznego przed od-
paleniem rakiet po tym, jak stracili kontakt z bazą w ZSRR 
i przypuszczali, że rozpoczęła się wojna. Trzech ludzi mu-
siało zatwierdzić użycie broni jądrowej. Arkhipow sprzeci-
wił się i wojna została zażegnana. 

Karmazynowy przypływ 
TV Puls piątek 23.50

Karmazynowy przypływ

Bunt na 
pokładzie
Znakomicie zrealizowany 
thriller akcji, do dziś robi wrażenie 
(premiera w 1995 roku). 
Świetna dramaturgia, 
doskonały pojedynek aktorski 
Washington–Hackman. 
A to wszystko okraszone 
znakomitą muzyką 
Hansa Zimmera.
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Nie można pocałować panny młodej

Porwanie  
w tropikach

Bryan Lighthouse jest zawodowym fotografem, 
dopóki pies klienta nie okaleczył kota. Kot należał 
do żony chorwackiego gangstera Vlatko Nikitina, 
a ten zamiast zabić Bryana, proponuje mu poślu-
bienie córki Maszy. Ojciec chce, aby Masha została 
pełnoprawną obywatelką USA, a ślub z Bryanem po-
zwoli jej na otrzymanie zielonej karty i zamieszkanie 
w Ameryce. Małżeństwo ma być oczywiście pozoro-
wane – Bryanowi nie wolno nawet pocałować żony, 
w przeciwnym razie naraziłby się na zemstę Nikitina. 
Młodzi wybierają sie w podróż poślubną. Były chło-
pak Maszy, Brick, który jest w niej zakochany (cho-
ciaż ona nie odwzajemnia tego uczucia), podąża za 
nimi do tropikalnego kurortu.

Po tym, jak Masha przyłapuje Bryana na tańcu 
z hotelową kelnerką, odchodzi, ponieważ nienawidzi 
kobieciarzy. Bryan zabiera „żonę” na romantyczną 
wycieczkę na sekretną plażę otoczoną tropikalnym 
lasem deszczowym. Tam Masza zostaje porwana.

Nie można pocałować panny młodej
TV4 niedziela 20.00

Trzydziestokilkuletnia przedszkolanka, Sarah 
Nolan (Diane Lane), rozwiodła się osiem miesię-
cy temu. Mając na względzie wyłącznie jej dobro 
rodzina chce, by poszukała sobie partnera. W wy-
siłkach przodują siostry Sarah: Carol i Christine 
oraz owdowiały ojciec Bill (Christopher Plummer), 
wspaniały przykład na to, że internetowe randki 
mogą zakończyć się sukcesem. Bill niedawno zaczął 
spotykać się z Dolly (Stockard Channing), którą 
poznał w internecie, a jego córki nie są już w stanie 
zapamiętać imion innych kobiet, poznanych w ten 
sposób przez ich ojca. 

Carol i Christine, podszywając się pod Sarah, 
umieszczają jej profil w internecie z informacją: 
„Smakowita, zmysłowa, czarująca i zabawna, roz-
wiedziona kobieta szuka mężczyzny, z którym spę-
dzałaby noce pod rozgwieżdżonym niebem. Musi 
lubić psy”. 

Sarah czeka teraz seria randek. Spotyka intry-
gującego i nieco dziwnego konstruktora łodzi, Jake 
Andersona ( John Cusack). W międzyczasie w pra-
cy pojawia się kolejna okazja– Bob Connor (Der-
mot Mulroney) świeżo po separacji ojciec jednego 
z dzieci, którymi opiekuje się Sarah. Czarujący i opa-
nowany Bob zdaje się być tym idealnym mężczyzną.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 58 milionów 

dolarów, kosztował 30 milionów.
H Główną psią rolę zagrały dwa 6-miesięczne no-

wofundlandy: Molly i Meave, które pod koniec zdjęć 
wziął do siebie reżyser Gary David Goldberg.

H Reżyser dał scenariusz Johnowi Cusackowi mó-
wiąc mu, iż może zmienić dialogi granego przez niego 
bohatera, by bardziej mu odpowiadały. Był zdziwiony, 
gdy dostał od aktora nowy tekst na ponad trzydziestu 
stronach.

H Kijki przez które przeskakują dzieci na po-
czątku filmu, to tradycyjny taniec filipiński tinikling. 
Polega na przesuwaniu bambusowych kijów przez 
które przeskakują tancerze. Ich ruchy naśladują ruch 
tiklingów, ptaków chodzących między gałęziami i ło-
dygami traw.

Facet z ogłoszenia
TVN7 piątek 23.30

 

Wybrać  
tego jednego Likwidator

TV Puls piątek 20.00
Sensacyjny. Szeryf Owens (Arnold Schwa-

rzenegger) wiedzie spokojny żywot stróża prawa 
w mieścinie na granicy z Meksykiem. Jego spo-
kojna egzystencja kończy się, gdy z rąk FBI zosta-
je odbity jeden z najniebezpieczniejszych mafio-
sów. „Naprawdę porządny kawał kina akcji”.

Wytańczyć miłość
Zoom TV piątek 20.00

Dramat miłosny. Elektryzująca opowieść 
o namiętności, wybaczeniu i tańcu. Historia 
pary, która otrzymała od losu wyjątkowy dar, 
drugą szansę na uratowanie miłości. Czy nieufna 
i wrażliwa Cassie zaufa mężczyźnie, który nie-
gdyś podle potraktował jej uczucia? 

Kogel-mogel
TVP Kultura piątek 20.00, sobota 14.45

Kultowa polska komedia z 1988 roku. Po-
chodząca ze wsi Kasia Solska zdaje egzaminy na 
studia w Warszawie. Tymczasem rodzina dziew-
czyny, bez jej wiedzy, aranżuje małżeństwo z bo-
gatym sąsiadem. Zdesperowana Kasia ucieka do 
stolicy, gdzie znajduje pracę jako niania.

Heartbreaker.  
Licencja na uwodzenie

Stopklatka sobota 17.50
Komedia romantyczna. 30-letni Alex Lippi 

świadczy usługi polegające na rozbijaniu nie-
udanych związków. Uwodzi zakochane kobiety 
tkwiące w relacjach niedających nadziei na uda-
ną więź. W trakcie 10-letniej kariery nie poniósł 
żadnej porażki. 

Replikanci
TVP1 sobota 21.35, niedziela 23.10

SF. Gdy żona i trójka dzieci neurobiologa 
Willa Fostera (Keanu Reeves) giną w wypadku 
samochodowym, zdesperowany naukowiec po-
stanawia wykorzystać wiedzę, by przywrócić ich 
do życia. Walczy z czasem i agencjami chcącymi 
przejąć wyniki jego pracy.

Pachnidło: 
Historia mordercy

Stopklatka niedziela 20.00
Thriller. Obdarzony genialnym węchem 

Grenouille, opętany ideą stworzenia zapachu do-
skonałego, którego najcenniejszym składnikiem 
jest woń dziewczęcego ciała, zaczyna uśmiercać 
młode kobiety.
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Mitch Rapp (Dylan O'Brien) w mło-
dym wieku stracił rodziców w wypad-
ku samochodowym, a teraz ukochaną 
w ataku terrorystycznym. Od tej chwili 
jego jedynym celem jest zemsta. Ofi-
cer szkoleniowy CIA Stan Hurley (Mi-
chael Keaton) wie, że taki człowiek to 
dla agencji skarb. Szczególnie jeśli uda 
się go wzbogacić o pewien szczególny 
zestaw umiejętności, który uczyni go 
maszyną do zadań specjalnych. Hurley 
potrafi tego dokonać. Zanim szkolenie 
dobiegnie końca Mitch będzie miał oka-
zję wykazać się w akcji. Według danych 
wywiadu grupa terrorystów planuje atak 
z użyciem ładunku atomowego. Wiele 
wskazuje na to, że jednym z nich jest 
dawny uczeń Hurleya. Kogoś takiego 
może wytropić i zneutralizować tylko 
ktoś taki jak Mitch Rapp.

Pewnie 
nie wiesz...

H Film zarobił w kinach na świecie 66,5 
miliona dolarów, kosztował 33 miliony.

H Polska oczami twórców to wschod-
nioeuropejska dziura, gdzie na bazarze 
w centrum Warszawy handluje się rosyjskim 
plutonem, a policja rozkazuje terrorystom 
przeparkować busa, gdyż „zaraz przyjedzie 
kardynał”.

H Dylan O'Brien wygrał rolę Mitcha 
Rappa, pokonując starszych i znanych ak-
torów. Będąc w wieku około 20 lat, aktor 
miał nadzieję, że będzie grał w następnych 
filmach tej serii.

H „American Assassin” to jedna z pięt-
nastu powieści Vince'a Flynna. Każda książ-

ka była bestsellerem. Seria sprze-
dała się w ponad 20 milionach 
egzemplarzy.

H Statek marynarki wo-
jennej pod koniec filmu nosi 
nazwę „USS Flynn”, nazwany 
tak na cześć Vince'a Flynna, 
twórcy postaci Mitcha Rappa.

American Assassin

Agent do zadań 
specjalnych

American Assassin
TV Puls sobota 20.00

Krytyczna decyzja

Dlaczego 
porwano 
samolot?

Trzymająca w napięciu histo-
ria porwania Boeinga 747 lecącego 
osiem tysięcy metrów nad Atlanty-
kiem, z czterystoma pasażerami na 
pokładzie. Samolot zostaje porwany 
przez jednego z najgroźniejszych ter-
rorystów, Hassana. Prawdopodobnie 
będzie chciał uwolnienia przywódcy 
grupy, uwięzionego w Anglii i cze-
kającego na ekstradycję do Stanów. 
Z przypuszczeniem tym nie zgadza 
się agent amerykańskiego wywiadu, 
David Grant, który twierdzi, że Has-
san chce wysadzić samolot nad No-
wym Jorkiem i za pomocą trującego 
gazu, który ma w bagażu, zabić milio-
ny osób. Podpułkownik Travis proponuje 
wysłanie na pokład Boeinga grupy spe-
cjalnej. Do tego celu zostanie użyty pro-
totypowy samolot wykorzystywany przez 
armię do wymiany załóg bombowców na 
dużej wysokości. 

W tym filmie jest tylko czysta sensacja 
obliczona na to, by widzowi siedzącemu 
przed telewizorem podskoczył poziom 
adrenaliny. Pierwszym sygnałem, że bę-
dzie ostro, jest obecność Stevena Seagala. 
Ale w tym filmie liczyć się będzie także 
spryt i inteligencja. A nią dysponuje Kurt 
Russell. A dla ozdoby Hally Berry, jeszcze 
nie jako wielka gwiazda.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 122 

miliony dolarów, kosztował 55 milionów.

H Halle Berry odmówiła zagrania w fil-
mie. Zmieniła zdanie, gdy zaoferowano jej 
milion dolarów. Był to pierwszy milion jaki 
Berry dostała za rolę w filmie.

H Kurt Russell jest licencjonowanym 
pilotem posiadającym uprawnienia Federal-
nej Administracji Lotnictwa na pilotowanie 
kilku typów samolotów.

H Kurt Russell i Whip Hubley (filmo-
wy sierżant Baker) byli szwagrami, Kurt 
był kiedyś żonaty z siostrą Whipa, Season 
Hubley. 

H W połowie lat 90. wokół Stevena Se-
agala zaczęły krążyć pogłoski o molestowa-
niu seksualnym i przemocy domowej. Z tego 
powodu nie jest wymieniony w napisach po-
czątkowych.

Krytyczna decyzja
TVN7 sobota 20.00

Bad Company

Brat 
bliźniak 

Komedia Joela Schumachera, 
w której podwójną rolę odtwarza 
czarnoskóry komik Chris Rock.

Dwaj agenci CIA Kevin Pope 
i Gaylord Oakes usiłują rozpraco-
wać gang handlarzy bronią. W trak-
cie jednej z akcji ginie Kevin, który 
jako jedyny cieszy się zaufaniem ro-
syjskiego gangstera Vasa. Szefowie 
CIA nie chcą zrezygnować z prawie 
wykonanego zadania, angażują do 
współpracy brata bliźniaka Kevina 
– Jake'a.

Bracia różnią się od siebie jak 
dzień i noc. Jake Hayes nigdy nie pra-
cował dla służb specjalnych. Nawet 
nie wie, że miał brata. Kevin skończył 
Harvard i wychowywał się w przy-
branej rodzinie. Jake nie ma stałej 
pracy. Zarabia na życie grając w sza-
chy na pieniądze, handlując biletami. 
Dorywczo jest też disc jockeyem. 
Jego dziewczyna, Julie, ma dość tej 
sytuacji. Wyjeżdża do Seattle, gdzie 

zaproponowano jej lepszą pracę. Aby 
ją zatrzymać, Jake musi sie zmienić. 
Przyjmuje propozycje CIA. Prze-
chodzi błyskawiczne przeszkolenie, 
podszywa się pod nieżyjącego brata 
i wspólnie z Gaylordem Oakesem 
rusza dokończyć negocjacje z rosyj-
skimi handlarzami bronią. 

Film jest wyraźnie podzielony na 
dwie części – komediową i sensacyj-
ną. Pierwsza jest oparta o zabawne 
dialogi i kontrast między braćmi, 
druga natomiast to porządne kino 
akcji z prostą i sprawdzoną fabułą. 

Pewnie nie wiesz...
H Był to jeden z ostatnich filmów 

kręconych w World Trade Center
H W wywiadzie Anthony Hopkins 

przyznał, że uważa film za zły i zgo-
dził się wystąpić w nim tylko dlatego, 
że jego agent uważał, że powinien wy-
stąpić w przeboju kasowym.

H Film zarobił w kinach na świe-
cie 70 milionów dolarów.

H Warto zwrócić uwagę na zna-
komite zdjęcia Pragi Dariusza Wol-
skiego. 

Bad Company
Super Polsat piątek 20.00
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Łomża leży nad   Narwią. Jest mia-
stem, które przyciąga swoją historią, 
zabytkami i ciekawymi atrakcjami 
oraz bliskością natury. Dużą atrakcją 
dla mieszkańców i turystów są Bul-
wary oraz Port Rzeczny. W piątkowe 
popołudnie grupa łomżyńskich senio-
rów z redakcji Gazety Seniora ,,Srebr-
ni”, w towarzystwie bliskich i przyja-
ciół, wybrała się na rejs gondolą po 
Narwi.  Pani redaktor Marlena Siok 
zorganizowała warsztaty literackie 
w plenerze   właśnie na bulwarach 
w pobliżu portu rzecznego, które są 
wizytówką naszego miasta. Zapew-
niła nam rejs gondolą po Narwi. Po 
co mieliśmy jechać aż do Wenecji, aby 
popływać gondolą skoro można po 
naszej Narwi. 

Wypłynęliśmy z Portu Łomża 
w kierunku plaży miejskiej, mi-
nęliśmy plażę i most. Przepłynę-
liśmy przy przepompowni wody. 
Dotarliśmy do wzgórza św. Waw-
rzyńca, a za nim do Grodziska. 
Na wysokości Grodziska zawró-

ciliśmy i wróciliśmy do portu. Po 
drodze zachwycaliśmy się nar-
wiańskimi załomami, obserwo-
waliśmy podpływające do gon-
doli ptaki wodne. 

Rejs miał charakter krajo-
znawczy i biesiadny. Był to nie-
zwykle przyjemny sposób na 

spędzenie godziny, szansa na zo-
baczenie Narwi  i Łomży z innej 
perspektywy. Gondole sprowa-
dził do Łomży przed kilku laty 
Jerzy Lipiński. Drewniane, sty-
lizowane łodzie silnikowe, czy-
li narwiańskie gondole, cumują 
na przystani miejskiej przy uli-

cy Zjazd, dawnej siedzibie Łom-
żyńskiego Towarzystwa Wioślar-
skiego. Na rejs można wybrać się 
z Panem Marcinem, który ser-
decznie zaprasza na wyprawę. 
Wystarczy zadzwonić pod nu-
mer: 607  973  327 i ustalić datę 
niesamowitej przygody. Łódź 
jest przestronna i stabilna, napę-
dzana silnikiem spalinowym. Na 
pokładzie znajduje się kilkana-
ście ławek z oparciem, aby wy-
godnie usiąść oraz daszek, który 
chroni zarówno przed deszczem 
jak i słońcem. Śmiało można 
wyruszać także w gorące i upal-
ne dni, bo na wodzie poczujecie 
przyjemną, chłodną bryzę. 

Uczestnicy warsztatów przy-
nieśli ze sobą koszyczki wypeł-
nione pachnącym jedzonkiem. 
Czego w nich nie było: pasztet 
z cukinii, wędlinki, paszteciki 
z warzywami, mięskiem, smal-
czyk, kwaszone i gruntowe ogó-
reczki, ciasta, ciasteczka różnego 
gatunku. To był wspaniały pik-
nik.  

Przeżyliśmy wspaniałą przy-
godę, miło i przyjemnie spędzi-
liśmy czas w gronie znajomych. 
Pani redaktor bardzo serdecz-
nie dziękujemy za tak wspaniałą 
przygodę.

REGINA GRZYMEK
MARIA ROMANOWSKA

Płynie Narew płynie po podlaskiej dolinie,  
zobaczyła Łomżę pewnie jej nie minie...
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Wczasy 
w Ustce

Ustka leży w północnej Polsce, w wo-
jewództwie pomorskim, w powiecie 
słupskim,  nad Bałtykiem w zachod-
niej części Wybrzeża Słowińskiego. 
Jest miastem portowym, uzdrowisko-
wym. Jako miasto uzdrowiskowe po-
siada dużo ośrodków wypoczynkowo 
-rehabilitacyjnych. Jednym z nich jest 
ośrodek ,,Pomorze", do którego wy-
brała się grupa nauczycieli czynnych 
i emerytów. Ośrodek znajduje się za-
ledwie 100 metrów od plaży i  prome-
nady nadmorskiej. 

Zakwaterowano nas w po-
kojach dwuosobowych. Kuch-
nia ośrodka oferowała nam śnia-

dania i kolacje w formie bufetu 
oraz obiady w postaci zupy, dru-
giego dania i deseru. Korzystali-
śmy  z szerokiej i bardzo bogatej 
bazy zabiegowej takiej jak: kine-
zoterapia, masaże, borowina, łóż-
ko wodne, mała tężni solankowa 
i wiele innych zabiegów. Ośrodek 
nie zapomniał o wieczorkach ta-
necznych, wspólnym ognisku   
z kiełbaską i wycieczkach. Były 
to bardzo ciekawe i   interesują-
ce wycieczki. Zwiedziliśmy Mu-
zeum Chleba, Bursztynu czy 
Bunkry Bluchera. Część uczest-
ników zainteresowała wycieczka   
do Parku Słowińskiego, jeszcze 
inni podziwiali Dolinę Charloty 
albo akrobacje delfinów. Nie za-
brakło spacerów piękną prome-
nadą  bulwarami i brzegiem  mo-
rza wśród fal Bałtyku. Wszyscy 

kupowali prezenty dla swoich 
najbliższych.

Oto spostrzeżenia niektórych 
uczestników turnusu

Alicja i Józef oraz Alina i Basia
Ustka to   jedno z najpiękniej-

szych miejsc na ziemi. Kto nie był, 
niech żałuje. Z wielką przyjemno-
ścią wracamy tutaj aby ,,nałado-
wać swoje akumulatory''. Piękna 
promenada zachęca do spacerów. 
Plaża i płytki brzeg morza zachę-
cają do kąpieli słonecznych i wod-
nych. Ośrodek ,,Pomorze'' troszczy 
się o nasze zdrowie, dobre samopo-
czucie i nasze żołądki.

Ula 
Pobyt w ośrodku ,,Pomorze' 

'należy do najbardziej udanych 
moich wyjazdów wypoczynko-

wych. Skorzystałam z komforto-
wego zakwaterowania, zapewnio-
ne zostały mi zabiegi polepszające 
mój stan zdrowia, a do tego pysz-
ne posiłki  oraz możliwość udzia-
łu w wycieczkach. Korzystałam 
z klimatu morza .Uważam swój 
pobyt za udany.

Irena i Małgorzata
W sławetnej Ustce - Ośrodek 

,,Pomorze" wspaniały wypoczy-
nek zapewnić Ci może. Zaiste, 
my też tego doświadczyłyśmy, do-
mowe obiadki z apetytem jadły-
śmy. A zabiegi lecznicze -to relaks 
i odprężenie. Szczególnie przypa-
dło nam do gustu łóżko lecznicze 
wodne masaż od stóp aż do głów 
jak marzenie. Wirówka w wodzie 
również niczego sobie, prądy bo-
rowina i boa-polecamy też Tobie. 
Słońce, wiatr i piasek, morze i jod 
bez końca, nadmorskie spacery 
i cudowne zachody słońca. Warto 
tu było przyjechać by naładować 
akumulatory, poprawić swą kon-
dycję ,odpocząć do woli.

Mieszkanki pokoju nr 14   Re-
nia, Krysia i ta trzecia tak piszą 
:Do Ustki dotarliśmy po 10-go-
dzinnej jeździe. W ośrodku   ko-
rzystaliśmy z zabiegów rehabili-
tacyjnych i z zajęć świetlicowych. 
Uczestniczyłyśmy w   wieczorkach 
muzycznych, spotkaniach przy 
grillu. Ustka jest piękna. Posiada 
wspaniałą,  najpiękniejszą plażę 
nad Bałtykiem. Braliśmy udział 
w wycieczkach   np. do Parku Sło-
wińskiego, niektóre osoby szły po 
wydmach piaszczystych pokonując 
kilka kilometrów pieszo. Na trasie 
spotykaliśmy bardzo sympatycz-
nych ludzi. Po kolacji spacerowali-
śmy po plaży słuchając szumu mo-
rza i śpiewu mew.

Marta i Basia napisały bardzo 
krótko: Pobyt w Ustce był bardzo   
udany. Morze blisko, wyżywienie 
wspaniałe. Mamy zamiar  tam 
wrócić. 

Ośrodek ,,Pomorze'' dzięku-
je za wspólnie spędzony czas, ma 
nadzieję, że za rok się spotkamy.

 Morze,  
nasze morze

Związek Nauczycielstwa Polskiego z Łomży zor-
ganizował wczasy emerytowanym nauczycie-
lom nad polskim morzem - w Ustce, która umie 
pokazać swoje walory. 

Ustka jest miejscowością o statusie 
uzdrowiska. Tu się leczy schorzenia reu-
matyczne, układu krążenia i przemiany 
materii. Zaletą jest nadmorskie powietrze 
bogate w jod, sole wapnia i magnezu. Aero-
zol morski stanowi naturalny czynnik  w le-
czeniu dróg oddechowych i alergicznych. 

Na nasz kwaterunek wybrano Ośro-
dek ,,Pomorze" w odległości 100 metrów 
od morza. Byliśmy zakwaterowani w po-
kojach dwuosobowych ze wszelkimi wy-
godami, mieliśmy trzy posiłki dziennie. 
Sama prezes związku, koleżanka Ewa pilo-
towała naszą grupę na tym turnusie. Wy-
godny autokar, karteczki z nazwiskami 
na siedzeniach, by uniknąć zamieszania. 

W budynku naszego zakwaterowania jest 
mała tężnia solna, podłoga wysypana solą 
pochodzącą z kopalni z Wieliczki. Chętnie 
korzystaliśmy z tego zabiegu .Zapewnio-
no nam inne ciekawe zabiegi oraz ciekawe 
imprezy. 

Kolejką bajkową  z przewodnikiem prze-
mierzaliśmy  uliczki kurortu. Promenada 
nadmorska tętni życiem .Wzdłuż traktu sto-
ją ławeczki, na których można odpocząć, 
posłuchać  szumu morza oraz różnej muzy-
ki, a na straganach kupić ciekawe upominki. 
Promenadą dochodzi się do latarni  morskiej 
i zwodzonego mostu, który przepuszcza 
przepływające statki. Wielką atrakcją jest 
rejs statkiem pirackim w głąb morza. Przy 
promenadzie na ławeczce siedzi "kobieta, 
pracująca", czyli aktorka Irena Kwiatkowska, 
z którą można zrobić zdjęcie. Z Ustki prowa-
dzą różne ścieżki turystyczne   Skorzystali-
śmy z takiej możliwości, trochę autobusem, 
trochę pieszo po piaszczystych wydmach. 

Czas szybko minął szkoda, że do Ustki 
nie ma bezpośredniego połączenia z Łomży.       

HALINA GERWAT           
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Podzielam opinię Ministra 
Finansów, który podkreśla pod-
wyżkę kwoty wolnej od podat-
ku, podniesienie progu podat-
kowego.  Polski Ład wprowadza 
również niekorzystne zmiany 
w zasadach odliczania składki 
zdrowotnej. Oznacza to wyższe 
podatki dla dużej części przed-
siębiorców i osób z wyższymi za-
robkami.  Zdaniem ministra, jest 
to wyrównywanie zasad płacenia 
składki zdrowotnej pomiędzy 
pracownikami i przedsiębiorca-
mi.  Ma stanowić element soli-
darności społecznej. Czy tak bę-
dzie?

Obecny system obliczenio-
wy składki zdrowotnej jest nie-
sprawiedliwy, wręcz patolo-
giczny.  Jak jest?   Rolnicy płacą 
grosze, pracownik na poborach 
minimalnych płaci dużo wyż-
szą składkę niż lepiej zarabiający 

przedsiębiorca.  Pracownik za-
rabiający średnią krajową płaci 
obecnie 411,00 zł., a przedsię-
biorca ryczałt 381,00 zł,  nieza-
leżnie od dochodów.  Wzrost pła-
cy pracownika, powoduje wzrost 
składki.  Taki system zniechęca 
ludzi aby pracować,  również nie 
likwiduje oczywistych niespra-
wiedliwości w naszym systemie 
podatkowym, w którym osoby 
najbogatsze płaciły procentowo 
mniejsze podatki i składki,  niż 
osoby najuboższe.  Jaka to podat-
kowa uczciwość, skoro dochody 
pasywne z nieruchomości, akcji, 
dywidend, w przeciwieństwie do 
dochodów z pracy czy działalno-
ści gospodarczej,  nie będą obcią-
żane składką zdrowotną w wy-
sokości 9%?  Składka zdrowotna 
obciąża tylko dochody aktywne 
z pracy i przedsiębiorstw.  Skład-
ka zdrowotna w proponowanym 
rozwiązaniu, niczym nie różni się 
od podatku, skoro trafia do orga-
nu państwowego, jakim jest Na-
rodowy Fundusz Zdrowia.

Zgodnie z intencją twórców, 
składka zdrowotna powinna być 
przeznaczona w całości  na na-
sze bezpośrednie leczenie i skie-
rowana do instytucji Samorzą-
dowej Kasy Chorych.  Pomimo, 
że składka zdrowotna nie trafia 
wprost do budżetu, jest wykorzy-
stywana na inne cele.  To kwestia 
czysto techniczna.  Zgodne z art. 
68 Konstytucji „władze publicz-

ne zapewniają równy dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej, fi-
nansowanej ze środków„.  Nale-
ży rozumieć, że opieka zdrowot-
na jest finansowana z dochodów 
państwa, czyli podatków, nie-
zależnie jaką nazwę im nadamy.  
Wyodrębnienie składki zdrowot-
nej ma spowodować poprawę za-
rządzanie finansowaniem służby 
zdrowia.

Składka zdrowotna była cał-
kowicie odliczana od podatku, a 
więc nieodczuwalna dla podat-
ników.  Kolejne ekipy rządowe 
wprowadzały kolejne niedobre 
zmiany, które doprowadziły do 
niesprawiedliwego obecnego sta-
nu, w którym składka zdrowotna 
stanowi dodatkowe obciążenie 
w wysokości 9%.  Proponowa-
ne zmiany w podatkach i skład-
kach zdrowotnych w założeniu 
Polskiego Ładu, stanowią do-
datkowe obciążenie pracowni-
ków i przedsiębiorców. Najwię-
cej zyskają osoby najbogatsze i 
emeryci.  Ten fakt potwierdza 
Ministerstwo Finansów. Na pro-
ponowanych zmianach skorzysta 
około 90% emerytów, 70% eme-
rytów i rencistów, którzy w ogóle 
nie zapłacą PIT.  Za taką  pomoc 
pięknie dziękujemy.

Pytamy, dlaczego obciąża się 
dochody z pracy? Również sami 
przedsiębiorcy są dzieleni,  np. 
karta podatkowa ma być zamro-
żona z dniem 1 stycznia 2022 

roku dla „ małych” przedsiębior-
ców.  Czyli jedna fryzjerka będzie 
mogła być na karcie przez kolej-
ne lata, zaś inna, która rozpocz-
nie swą działalność po 1 stycznia 
2022 roku, traci prawo do zło-
żenia wniosku o zastosowanie 
opodatkowania w formie kar-
ty podatkowej.  Rząd w projek-
cie odstąpił od zmian w składce 
zdrowotnej dla bogatszych rol-
ników.  Polski Ład w stosunku 
do rolników nie wprowadza żad-
nych zmian, nie podnosząc im 
symbolicznie opłacanej dotych-
czas składki zdrowotnej.

Budżet państwa ma dołożyć 
w przyszłym roku do Polskie-
go Ładu 7,2 mld zł. Samorządy, 
na skutek zmniejszonych wpły-
wów z podatku PIT, stracą około 
14 mld zł. W celu zniwelowania 
ubytku z dochodów dla jedno-
stek samorządowych, planowa-
ne jest wprowadzenie nowej sub-
wencji na cele inwestycyjne.  
Takie rozwiązanie spowoduje 
całkowite uzależnienie samorzą-
dów od polityków.  To nie jest 
sprawiedliwość w podatkach, to 
będzie taktyka polityczna każ-

dego rządu.  Pokorni pieniądze 
dostaną, niepokorne samorządy 
rządzone przez opozycję, nieko-
niecznie.

Sprawiedliwym rozwiąza-
niem byłoby zwiększenie pro-
centowego udziału samorządów 
w podziale podatku PIT.  Po-
trzebna jest stabilność prawa.  
Porządny program naprawy służ-
by zdrowia i wymiaru sprawie-
dliwości.  Jesteśmy za tym, by 
politycy i urzędnicy porządnie 
zarabiali. Są to osoby podejmu-
jące decyzje wpływające na ży-
cie nas wszystkich. Wynagrodze-
nie winno być proporcjonalne 
do wynagrodzenia minimalnego 
oraz do wagi odpowiedzialności 
i jakości służby społeczeństwu, 
jaka na nich ciąży.

Większość z nas jest prze-
konana, że decydenci odpowie-
dzialni za nas, którzy tworzą 
prawo i rzeczywistość, są pozba-
wieni wad.  Stąd mamy bezkry-
tyczną wiarę i brak skłonności 
do przemyśleń, analiz, wątpliwo-
ści do wprowadzanych reform i 
zmian.

Senior STANISŁAW KASEJA

Święto Wojska 
Polskiego

Święto Wojska Polskiego, to święto 
sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej 
obchodzone 15 sierpnia na pamiąt-
kę zwycięskiej bitwy warszawskiej 
w 1920 roku, stoczonej w czasie woj-
ny polsko-bolszewickiej. Jak wiemy 
święto to przypada w dniu wolnym 
od pracy, ponieważ 15 sierpień jest 
również liturgicznym świętem Wnie-
bowzięcie Najświętszej Marii Panny. 
W dniu tym wojsko i społeczeństwo 
polskie czci chwałę oręża polskiego. 

W rocznicę rozgromienia na-
wały bolszewickiej pod Warsza-
wą święci się pamięć poległych 
w walkach o niepodległość. Obec-

ne cele i zadania sił zbrojnych to 
zwiększenie liczebności wojska 
polskiego, modernizacja woj-
ska polskiego co stanowi odpo-
wiedź na zmiany uwarunkowań 
współczesnego pola walki oraz 
integracja z sojusznikami. Pol-
ska w NATO i Unii Europejskiej 
wnosi swój wkład w bezpieczeń-
stwo państwa poprzez obecność 
wojska polskiego w miejscach 
i ćwiczeniach zagranicznych. 

Przy tej okazji, my seniorzy 
wyrażamy słowa szacunku i uzna-
nia Polakom i Polkom, którzy 
swój los związali z wojskiem pol-
skim. Słowa uznania kierujemy 
do wszystkich żołnierzy Narodo-
wych Sił Zbrojnych.

JANINA GÓRSKA

Polski Ład 
sprawiedliwe 

podatki
Nowy program 
podatkowy zawarty 
w Polskim Ładzie ma 
wprowadzić sprawiedliwe 
zasady.  Tymczasem Prezydent 
Andrzej Duda rozporządzeniem 
podwyższa radykalnie 
zarobki polityków i wysokich 
urzędników.  Realizację 
Polskiego Ładu politycy zaczęli 
od siebie.  Potwierdza to niskie 
poczucie wstydu wybranych 
przez nas polityków oraz 
wysokich urzędników państwa.  
Polski Ład ma natomiast 
podnieść standard życia 
Polaków do poziomu państw 
zachodnich.
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„Podnosimy kompetencje 
opiekunów osób 
niepełnosprawnych – kurs dla 
mieszkańców Łomży 2021” -  pod 
taką nazwą Fundacja „Pomóż 
Im” zrealizuje we wrześniu br. 
szkolenie, w którym mogą wziąć 
udział osoby zamieszkałe na 
terenie miasta Łomża. Dzięki 
współfinansowaniu zadania 
przez Miasto Łomża udział 
w kursie jest bezpłatny. 

24-godzinny kurs zostanie 
poprowadzony w formie ON-
LINE i dedykowany jest miesz-
kańcom Łomży.  Organizator 
kieruje go do osób, które na co 
dzień opiekują się osobami nie-
pełnosprawnymi – dorosłymi 
lub dziećmi – w szczególności 
obłożnie chorymi lub osób pla-
nujących w najbliższym czasie 
podjąć się tego zadania. Kurs 
nie daje kwalifikacji do wykony-
wania zawodu opiekuna czy asy-
stenta osoby niepełnosprawnej. 
Jego celem jest ułatwienie człon-
kom rodzin, w których znajduje 

się osoba chora, sprawowania co-
dziennej opieki nad nią.  

- Kurs kierujemy m.in. do 
tych, którzy mają w swoim oto-
czeniu osoby chore od urodze-
nia, po udarach, ciężkim prze-
biegu Covid, po wypadku, czy 
osoby starsze cierpiące na wie-
le schorzeń - informuje Ewa Sa-
dowska, wiceprezes Fundacji 
„Pomóż Im”. - Nasza organizacja 
od 12 lat prowadzi hospicjum dla 
dzieci w formie domowej, mamy 
wykwalifikowany i doświadczony 
personel medyczny, pracowni-
ków socjalnych, dietetyka i psy-
chologów, którzy chętnie podzie-
lą się z uczestnikami kursu swoją 
wiedzą i doświadczeniem – do-
daje. - Chcemy nie tylko przeka-
zać kursantom teorię, ale też po-
kazać, jak w praktyce zajmować 
się osobą niepełnosprawną – do-
rosłym czy dzieckiem, jak ją pie-
lęgnować, jak wykonywać proste 
zabiegi, czy podawać leki. Służyć 
będą temu m.in. filmy instrukta-
żowe, czy prezentacje pielęgnia-
rek i fizjoterapeutów – kontynu-
uje Ewa Sadowska.  

Uczestnicy kursu poznają 
problemy medyczne i etyczne 
na jakie napotykają opiekunowie 

osób niepełnosprawnych, przy-
sługujące im uprawnienia i źródła 
wsparcia w zaopatrzeniu w nie-
zbędny sprzęt medyczny i reha-
bilitacyjny. Poznają psycholo-
giczne aspekty funkcjonowania 
osoby niepełnosprawnej, zasady 
pielęgnacji (m.in. profilaktyka 
przeciwodleżynowa, codzienne 
zabiegi higieniczne, postępowa-
nie  z sondą, gastrostomią, inne) 
i zabiegi usprawniające. Jeden 
z paneli kursu dotyczyć będzie 
również  zasad i sposobów żywie-
nia osoby niepełnosprawnej. 

Kurs zostanie zrealizowany 
w ciągu 5 dni szkoleniowych, 
w formie online. Początek za-
planowany jest na 14 września 
br.  Program kursu i informacje 
o zgłoszeniach dostępny jest na 
www.pomozim.org.pl.  Zgłosze-
nia można kierować drogą e-ma-
il na adres: kurs@pomozim.org.
pl do dnia 2 września 2021.

Organizatorem kursu jest 
Fundacja „Pomóż Im” na rzecz 
Dzieci z Chorobami Nowotwo-
rowymi i Hospicjum dla Dzie-
ci z siedzibą w Białymstoku. 
Kontakt do koordynatora pro-
jektu: 85 66 22 003 lub 663 
350 840. 

Srebrni

Toni Braxton:  
nie łam mi serca

Trudna  
kariera

Blaski i cienie show-biznesu w filmowej biografii Toni Braxton – gwiazdy 
współczesnego rhythm and bluesa, gatunku muzyki rozrywkowej wywodzą-
cej się z jazzu, bluesa i pieśni religijnych. 

W latach 80. XX w. młoda Toni planuje studia pedagogiczne i występuje 
z siostrami w zespole The Braxtons. Gdy otrzymuje propozycję solowego kon-
traktu płytowego, jej zżyta i konserwatywna rodzina ostatecznie zgadza się na 
samodzielną karierę, która nabiera błyskawicznego tempa. 

W czasie jednego z ogromnych koncertów Toni Braxton mdleje na scenie. 
Artystka wydaje się być w fatalnej formie. Co do tego doprowadziło?

Toni Braxton zmuszona była zmagać się nie tylko z sukcesem, ale poważnymi 
kłopotami osobistymi: mocno nagłośnionym przez media rozwodem, kłopota-
mi z autystycznym synem oraz rodzinne konflikty, rozstania i powroty. Wreszcie 
choroba: toczeń rumieniowaty układowy, który uszkadza wielu tkanek i narzą-
dów: skórę, stawy i nerki, ale zmiany chorobowe mogą dotyczyć każdego narzą-
du i tkanki.

Artystka sprzedała ponad 70 milionów płyt na całym świecie, w tym 41 mi-
lionów albumów, i jest jedną z najlepiej sprzedających się artystek rhythm and 
bluesa w historii.

Toni Braxton: nie łam mi serca
WP1 sobota 21.50, niedziela 14.55

Siostra Betty

Ukochany 
z serialu
„Rewelacyjna Renée Zellwe-

ger, świetny scenariusz i utalen-
towany reżyser. Będziesz śmiał 
się i płakał”.

Betty pracuje w barze z ham-
burgerami. To zwykła, przecięt-
na osoba zafascynowana 
medyczną operą mydla-
ną. W dniu urodzin staje 
się świadkiem oskalpo-
wania i zastrzelenia swo-
jego męża przez dwóch 
czarnoskórych płatnych 
morderców. Doznaje 
szoku i zaczyna wierzyć, 
że jest postacią z ulubio-
nej telenoweli. Wyru-
sza do Los Angeles na 
spotkanie z serialowym 
lekarzem Gregiem, któ-
rego uważa za swojego 
narzeczonego. Betty nie 
zdaje sobie sprawy, że 
w bagażniku jej samo-
chodu są ukryte narko-
tyki. Śladem kobiety ru-
szają mordercy jej męża, 
pragnący odzyskać cen-
ny towar.

Ścigana przez za-
bójców męża, Betty 
dociera do Los Angeles 
i rozpoczyna poszuki-
wania ukochanego dok-

tora Ravella, granego w serialu 
„Ktoś do kochania” przez Geo-
rge`a McCorda. Niechętnie po-
maga jej w tym świeżo pozyska-
na przyjaciółka Rosa. Podczas 
gdy Betty natyka się na doktora 
Ravella, jej prześladowcy powoli 
lecz nieubłaganie zbliżają się do 
celu, życie zaczyna naśladować 
sztukę .... i odwrotnie.

Siostra Betty
Nowa TV piątek 21.00

Life

Inteligentny  
i agresywny
Sześcioosobowy zespół kosmonautów 

prowadzi badania na Międzynarodowej Sta-
cji Kosmicznej. Pewnego dnia załoga doko-
nuje przełomowego odkrycia. Próbka gleby 
z Marsa zawiera mały, ale jak najbardziej 
żyjący organizm, przez badaczy nazwany 
Calvinem. Wszyscy zdają sobie sprawę, że to 
epokowe odkrycie. Stopniowo Calvin rośnie 
i, co szokujące dla ekipy, wykazuje też ozna-
ki inteligencji! Wkrótce boleśnie przekonuje 
się o tym jego opiekun Hugh, któremu po-
zaziemska istota wymyka się spod kontroli 
i opuszcza swe lokum. Okazuje się, że Calvin 
wcale nie jest tak łagodny, jak się wydawało: 
stwór zaczyna atakować załogę, a każda por-
cja pokarmu zapewnia mu gwałtowny wzrost. 
Kosmonauci będą musieli stoczyć walkę na 
śmierć i życie z morderczym organizmem.

Czerpiąca z najlepszych dzieł gatunku, so-
lidnie zrealizowana mieszanka horroru i kina 
science fiction. Szwedzki reżyser Daniel Espi-

nosa dba o odpowiednie tempo i umiejętnie 
dozuje napięcie. Bohaterowie muszą mierzyć 
się z kolejnymi przeszkodami, a po ich poko-
naniu czekają na nich kolejne i kolejne.

Atutem produkcji są efekty specjalne 
oraz gwiazdorska obsada. W role głównych 
bohaterów wcielają się z powodzeniem: Jake 
Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Rey-
nolds oraz Ariyon Bakare.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 100,5 

miliona dolarów, kosztował 58 milionów.
H Ryan Reynolds dostał najwyższą gażę, 

ale na ekranie jest tylko przez 40 minut.
H Sceny, w których skafander Golovki-

ny wypełnia się wodą, zostały zainspirowane 
prawdziwym wypadkiem, który miał miejsce na 
ISS w 2013 roku. Skafander astronauty, Luki 
Parmitano, na krótko wypełnił sie wodą, zaty-
kając mu nos i uszy. Łączność została przerwa-
na, Luka niewiele widział.

H Opinia jednego z recenzentów: „Jake 
Gyllenhaal, ze swoim neurotyzmem i aparycją 
smutnego spaniela”.

Life
Nowa TV piątek 23.15, sobota 21.00

Czytanie 
książek

Czyli podpowiadamy,  
po jaką pozycję sięgnąć

Małgorzata Kalicińska – Polska autor-
ka bestsellerowych powieści pisanych 
lekko i ze swadą, głownie z myślą 
o kobietach, m. innymi „Dom nad 
rozlewiskiem” ( która została sfilmo-
wana).

Polecam  „Dwoje na kwaran-
tannie”. Piękna powieść społeczno-
-obyczajowa.  Opowiada o niezwy-
kle aktualnym temacie:  relacjach 
ludzi na początku pan-
demii w roku ubiegłym.  
Dwoje ludzi  Stefan 
i Pajka, oboje w wieku 
senioralnym, po utra-
cie bliskich im osób, 
spotyka się przy-
padkowo, gdy świat 
i Polskę dotyka zara-
za. Chociaż począt-
kowo miała to być 
krótka znajomość, 
z przyczyn od nich 
niezależnych – zaka-

zy związane z pandemią- sprawia, 
ze spędzają razem więcej czasu. 
Rodzi się między nimi przyjaźń, 
która daje obojgu nadzieję i siłę 
w zmaganiu z trudami życia w cza-
sie pandemii.  To ciepła, opowie-
dziana z humorem i swadą historia 
o stopniowym przywracaniu sensu 
i zaufania do świata, o poszukiwa-
niu i znajdowaniu radości w co-
dzienności, o powrocie do patrze-
nia w przyszłość.

Książka napisana lekkim, cie-
płym  językiem, którą czyta się 
jednym tchem.  

Zanim sięgniemy po książkę 
„Dwoje na kwarantannie” warto 
przeczytać bestseller „Listy pisa-

ne atramentem” 
– w której po-
znajemy  Stefana, 
który po śmierci  
żony Marii stara 
się żyć dalej, pi-
sze do niej listy 
…  .  Los daje mu 
szansę na powrót 
do życia … to już  
historia zapisana 
w „Dwoje na kwa-
rantannie”.

 TERESA RĘBIŚ

Bezpłatny kurs dla mieszkańców Łomży
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Toni Braxton:  
nie łam mi serca

Trudna  
kariera

Blaski i cienie show-biznesu w filmowej biografii Toni Braxton – gwiazdy 
współczesnego rhythm and bluesa, gatunku muzyki rozrywkowej wywodzą-
cej się z jazzu, bluesa i pieśni religijnych. 

W latach 80. XX w. młoda Toni planuje studia pedagogiczne i występuje 
z siostrami w zespole The Braxtons. Gdy otrzymuje propozycję solowego kon-
traktu płytowego, jej zżyta i konserwatywna rodzina ostatecznie zgadza się na 
samodzielną karierę, która nabiera błyskawicznego tempa. 

W czasie jednego z ogromnych koncertów Toni Braxton mdleje na scenie. 
Artystka wydaje się być w fatalnej formie. Co do tego doprowadziło?

Toni Braxton zmuszona była zmagać się nie tylko z sukcesem, ale poważnymi 
kłopotami osobistymi: mocno nagłośnionym przez media rozwodem, kłopota-
mi z autystycznym synem oraz rodzinne konflikty, rozstania i powroty. Wreszcie 
choroba: toczeń rumieniowaty układowy, który uszkadza wielu tkanek i narzą-
dów: skórę, stawy i nerki, ale zmiany chorobowe mogą dotyczyć każdego narzą-
du i tkanki.

Artystka sprzedała ponad 70 milionów płyt na całym świecie, w tym 41 mi-
lionów albumów, i jest jedną z najlepiej sprzedających się artystek rhythm and 
bluesa w historii.

Toni Braxton: nie łam mi serca
WP1 sobota 21.50, niedziela 14.55

Siostra Betty

Ukochany 
z serialu
„Rewelacyjna Renée Zellwe-

ger, świetny scenariusz i utalen-
towany reżyser. Będziesz śmiał 
się i płakał”.

Betty pracuje w barze z ham-
burgerami. To zwykła, przecięt-
na osoba zafascynowana 
medyczną operą mydla-
ną. W dniu urodzin staje 
się świadkiem oskalpo-
wania i zastrzelenia swo-
jego męża przez dwóch 
czarnoskórych płatnych 
morderców. Doznaje 
szoku i zaczyna wierzyć, 
że jest postacią z ulubio-
nej telenoweli. Wyru-
sza do Los Angeles na 
spotkanie z serialowym 
lekarzem Gregiem, któ-
rego uważa za swojego 
narzeczonego. Betty nie 
zdaje sobie sprawy, że 
w bagażniku jej samo-
chodu są ukryte narko-
tyki. Śladem kobiety ru-
szają mordercy jej męża, 
pragnący odzyskać cen-
ny towar.

Ścigana przez za-
bójców męża, Betty 
dociera do Los Angeles 
i rozpoczyna poszuki-
wania ukochanego dok-

tora Ravella, granego w serialu 
„Ktoś do kochania” przez Geo-
rge`a McCorda. Niechętnie po-
maga jej w tym świeżo pozyska-
na przyjaciółka Rosa. Podczas 
gdy Betty natyka się na doktora 
Ravella, jej prześladowcy powoli 
lecz nieubłaganie zbliżają się do 
celu, życie zaczyna naśladować 
sztukę .... i odwrotnie.

Siostra Betty
Nowa TV piątek 21.00

Life

Inteligentny  
i agresywny
Sześcioosobowy zespół kosmonautów 

prowadzi badania na Międzynarodowej Sta-
cji Kosmicznej. Pewnego dnia załoga doko-
nuje przełomowego odkrycia. Próbka gleby 
z Marsa zawiera mały, ale jak najbardziej 
żyjący organizm, przez badaczy nazwany 
Calvinem. Wszyscy zdają sobie sprawę, że to 
epokowe odkrycie. Stopniowo Calvin rośnie 
i, co szokujące dla ekipy, wykazuje też ozna-
ki inteligencji! Wkrótce boleśnie przekonuje 
się o tym jego opiekun Hugh, któremu po-
zaziemska istota wymyka się spod kontroli 
i opuszcza swe lokum. Okazuje się, że Calvin 
wcale nie jest tak łagodny, jak się wydawało: 
stwór zaczyna atakować załogę, a każda por-
cja pokarmu zapewnia mu gwałtowny wzrost. 
Kosmonauci będą musieli stoczyć walkę na 
śmierć i życie z morderczym organizmem.

Czerpiąca z najlepszych dzieł gatunku, so-
lidnie zrealizowana mieszanka horroru i kina 
science fiction. Szwedzki reżyser Daniel Espi-

nosa dba o odpowiednie tempo i umiejętnie 
dozuje napięcie. Bohaterowie muszą mierzyć 
się z kolejnymi przeszkodami, a po ich poko-
naniu czekają na nich kolejne i kolejne.

Atutem produkcji są efekty specjalne 
oraz gwiazdorska obsada. W role głównych 
bohaterów wcielają się z powodzeniem: Jake 
Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Rey-
nolds oraz Ariyon Bakare.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 100,5 

miliona dolarów, kosztował 58 milionów.
H Ryan Reynolds dostał najwyższą gażę, 

ale na ekranie jest tylko przez 40 minut.
H Sceny, w których skafander Golovki-

ny wypełnia się wodą, zostały zainspirowane 
prawdziwym wypadkiem, który miał miejsce na 
ISS w 2013 roku. Skafander astronauty, Luki 
Parmitano, na krótko wypełnił sie wodą, zaty-
kając mu nos i uszy. Łączność została przerwa-
na, Luka niewiele widział.

H Opinia jednego z recenzentów: „Jake 
Gyllenhaal, ze swoim neurotyzmem i aparycją 
smutnego spaniela”.

Life
Nowa TV piątek 23.15, sobota 21.00
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Zrealizowane z dużym rozmachem 
świetne kino akcji, w którym nastolatek 
staje się opiekunem prezydenta USA. 

Samolot Air Force One zostaje namie-
rzony i zestrzelony przez terrorystów. Jedy-
ną osobą, której udaje się przeżyć jest pre-

zydent Stanów Zjednoczonych – William 
Alan Moore (Samuel L. Jackson). Przy-
wódca jednego z najpotężniejszych krajów 
na świecie zostaje sam, uwięziony w głuszy, 
z dala od pomocy najlepszych ochronia-
rzy i asystentów. To postać bez kręgosłupa 

i charyzmy. Nie szanuje go ani opinia pu-
bliczna, ani współpracujące z nim osoby. 

W tym samym czasie 13 letni Oskari 
(Onni Tommila) zgodnie z lokalną tra-
dycją przechodzi rytuał męstwa, który 
symbolicznie uczyni z niego prawdziwe-

go mężczyznę. Chłopiec musi pozostać 
w dziczy przez 24 godziny, aby udowod-
nić swoje męstwo i dojrzałość. Chłopak 
bardzo chce, aby jego ojciec – uznany my-
śliwy – był z niego dumny. To będzie jed-
nak trudne, bo nie potrafi nawet porząd-
nie napiąć łuku. Nieoczekiwanie, podczas 
tropienia jelenia, Oskari odnajduje uwię-
zionego w kapsule prezydenta. Chłopiec 
uwalnia Moore'a przed przybyciem groź-
nych terrorystów. Rozpoczyna się najbar-
dziej niezwykła doba w życiu obu bohate-
rów, w której będą skazani tylko na siebie, 
a ceną stanie się przetrwanie.

Pewnie nie wiesz...
H Z budżetem 8,5 miliona euro jest to 

najdroższy fiński film w historii.
H Onni Tommila (Oskari) jest praw-

dziwym synem Jorma Tommila, który gra 
w filmie jego ojca, Tapio. 

H Przygody na pustkowiu mają miejsce 
w fińskiej Laponii, ale nakręcony w filmie 
materiał plenerowy pochodzi z Alp. 

H Scenarzysta i reżyser Jalmari Helan-
der początkowo chciał, aby Mel Gibson za-
grał prezydenta.

H Kod PIN do kapsuły ratunkowej pre-
zydenta „1492” to rok, w którym Krzysztof 
Kolumb po raz pierwszy przybył do Amery-
ki Północnej.

Polowanie na prezydenta
TV Puls niedziela 11.45

Drużyna potępionych

Pogoń  
za Maxem

Pełna zaskakujących zwrotów akcji historia 
o zdradzie i zemście. 

Elitarna jednostka Sił Specjalnych zostaje 
wysłana do boliwijskiej dżungli z misją namie-
rzenia i wyeliminowania celu. Jednak jej człon-
kowie – Clay, Jensen, Roque, Pooch i Cougar 
– wkrótce odkrywają, że to oni stali się celem 
śmiertelnej intrygi uknutej przez potężnego 
wroga, znanego jako Max. Wykorzystując fakt, 
iż uznano ich za zmarłych, grupa wprowadza 
w życie tajny plan, który pomoże im oczyścić 
swoje imię i pokonać Maxa. Wkrótce dołącza do 

nich tajemnicza Aisha, piękna agentka, która ma 
własny plan działania i chce jak najwięcej ugrać 
dla siebie. Jeśli uda im się powstrzymać Maxa, 
i jednocześnie ocalić świat, będzie to podwójne 
zwycięstwo grupy, zwanej jako Drużyna Potę-
pionych.

Pewnie nie wiesz...
H Zoe Saldana (filmowa Aisha al-Fadhil) 

uczestniczyła w intensywnym treningu fizycznym 
i uczyła się posługiwać bronią. Przybrała na wadze 
kilka kilogramów.

H Scenariusz jest zainspirowany serią komik-
sów „The Losers”. Ich twórcy Andy Diggle (tekst) 
i Jock (rysunek), zostali zaproszeni do pracy nad 
filmem.

Drużyna potępionych
TVN7 niedziela 22.05

Oko

Lepiej  
widzieć mniej

Niesamowity, sugestywny i poruszający thriller, który 
sprawi, że zaczniecie wątpić w istnienie granic między tym, co 
rzeczywiste, a tym, co nadprzyrodzone. W roli głównej Jessica 
Alba.

Sydney Wells jest znaną skrzypaczką z Los Angeles, która 
straciła wzrok na skutek nieszczęśliwego wypadku w dzieciń-
stwie. Teraz przechodzi zabieg przeszczepienia rogówki, mają-
cy przywrócić jest wzrok po ponad 20 latach życia w ciemności. 

Sydney pierwszy raz od dawna może widzieć i jest z tego 
powodu bardzo szczęśliwa. Niestety radość nie trwa długo, po-
nieważ dziewczynę zaczynają nękać wizje. Przerażona Sydney 
myśli, że przez przeszczep widzi wspomnienia byłej właściciel-
ki rogówki. Wraz z neurochirurgiem wybierają się w podróż 
w celu odnalezienia informacji o dawczyni. Nie wie jednak, że 
czeka ją śmiertelne niebezpieczeństwo. Gdy rodzina i jej przy-
jaciele zaczynają martwić się o jej stan psychiczny, nabiera ona 
przekonania, że te nowe oczy otworzyły jej drzwi do świata, 
który zobaczyć może tylko ona... wkrótce zrozumie również, że 
dzięki nim może uratować wiele żyć...

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 57 milionów dolarów, 

kosztował 12 milionów.
H Jessica Alba przygotowując się do swej roli, nauczyła się 

alfabetu Braille’a, przez pół roku uczęszczała na lekcje gry na 
wiolonczeli, przez kilka tygodni brała lekcje od niewidomej śpie-
waczki Jessici Bachichy.

H Jessicę Albę nazywano na planie Obi Wanem. Obi-Wan Ke-
nobi to postać fikcyjna, jeden z głównych bohaterów „Gwiezdnych 
wojen”. Rycerz, który posługiwał się niebieskim mieczem świetl-
nym. Szlachetny człowiek obdarzony darem Mocy. 

H Chloë Grace Moretz naprawdę ogoliła głowę, by zagrać rolę 
pacjentki chorującej na raka.

Oko
Stopklatka piątek 21.45

Polowanie na prezydenta

Rytuał męstwa
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Mała syrenka

Pocałunek miłości
Ariel jest córką króla mórz, Trytona. Jest zafascynowana 

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

Mała syrenka
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 12.40

Tarzan 2

Niezdara
Zanim został Królem Dżungli, Tarzan był 

małym, niezdarnym chłopcem, starającym się 
dostosować do warunków, w jakich przyszło 
mu dorastać. Gdy pewnego razu, jeden fałszy-
wy krok naraził jego rodzinę na duże niebez-

pieczeństwo, Tarzan doszedł do wniosku, że 
wszystkim będzie lepiej bez niego. Wyrusza 
w podróż, podczas której staje twarzą w twarz 
z tajemniczym Zugorem. Razem odkrywają, że 
bycie odmiennym, to nie słabość, a najważniej-
si w życiu są przyjaciele i rodzina, posiadanie 
których daje największą siłę.

Tarzan 2 
Polsat sobota 8.45

Tajemniczy ogród

Kolory  
w ponurym domu
Po śmierci rodziców urodzona i wychowana w Indiach 

Mary przyjeżdża do Anglii. Zamieszkuje u wuja w ponurym, 
gotyckim domu położonym na odludziu wśród wrzosowisk. 
Dziewczynka poznaje chłopca z pobliskiej wsi, Dickona. 
Któregoś dnia oboje odkrywają tajemniczy, lecz zaniedbany 
ogród. Zafascynowana miejscem Mary decyduje się zabrać do 
niego poruszającego się na wózku inwalidzkim kuzyna, Coli-
na. Dzieci porządkują ogród. Dzień po dniu staje się on pełną 
kolorowych kwiatów oazą.

Tajemniczy ogród
TVN7 sobota 11.50

Dziennik cwaniaczka 1 i 2

Przetrwać
Komedia familijna zrealizowana na podstawie bestselle-

rowej serii książek Jeffa Kinneya o niesamowitych perype-
tiach obdarzonego oryginalnym poczuciem humoru 
nastolatka, który zmagania ze światem opisuje 
w prowadzonym przez siebie dzienniku. 

Greg Heffley ma przed sobą świetlaną 
przyszłość, jednak nim osiągnie sukces, 
musi przetrwać najgorsze i najstraszniej-

sze doświadczenie życiowe każdego młodzieńca – 
szkołę! Musi zmierzyć się z trudami życia: unikać 
starć ze starszymi kolegami, zdobyć popularność 
i akceptację rówieśników. Swoje pomysły na pora-
dzenie sobie w nowej sytuacji zapisuje w dzienniku, 
który z czasem staje się znakomitym poradnikiem 
przetrwania w dżungli życia towarzyskiego. 

W drugiej części Greg odkrywa, że to nie liceal-
ni koledzy będą jego największym zmartwieniem, 
bo istnieje coś dużo gorszego od szkoły – rodzina!

Dziennik cwaniaczka 1 i 2
Super Polsat niedziela 13.40 i 15.40
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Mała syrenka

Pocałunek miłości
Ariel jest córką króla mórz, Trytona. Jest zafascynowana 

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

Mała syrenka
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 12.40

Tarzan 2

Niezdara
Zanim został Królem Dżungli, Tarzan był 

małym, niezdarnym chłopcem, starającym się 
dostosować do warunków, w jakich przyszło 
mu dorastać. Gdy pewnego razu, jeden fałszy-
wy krok naraził jego rodzinę na duże niebez-

pieczeństwo, Tarzan doszedł do wniosku, że 
wszystkim będzie lepiej bez niego. Wyrusza 
w podróż, podczas której staje twarzą w twarz 
z tajemniczym Zugorem. Razem odkrywają, że 
bycie odmiennym, to nie słabość, a najważniej-
si w życiu są przyjaciele i rodzina, posiadanie 
których daje największą siłę.

Tarzan 2 
Polsat sobota 8.45

Tajemniczy ogród

Kolory  
w ponurym domu
Po śmierci rodziców urodzona i wychowana w Indiach 

Mary przyjeżdża do Anglii. Zamieszkuje u wuja w ponurym, 
gotyckim domu położonym na odludziu wśród wrzosowisk. 
Dziewczynka poznaje chłopca z pobliskiej wsi, Dickona. 
Któregoś dnia oboje odkrywają tajemniczy, lecz zaniedbany 
ogród. Zafascynowana miejscem Mary decyduje się zabrać do 
niego poruszającego się na wózku inwalidzkim kuzyna, Coli-
na. Dzieci porządkują ogród. Dzień po dniu staje się on pełną 
kolorowych kwiatów oazą.

Tajemniczy ogród
TVN7 sobota 11.50

Dziennik cwaniaczka 1 i 2

Przetrwać
Komedia familijna zrealizowana na podstawie bestselle-

rowej serii książek Jeffa Kinneya o niesamowitych perype-
tiach obdarzonego oryginalnym poczuciem humoru 
nastolatka, który zmagania ze światem opisuje 
w prowadzonym przez siebie dzienniku. 

Greg Heffley ma przed sobą świetlaną 
przyszłość, jednak nim osiągnie sukces, 
musi przetrwać najgorsze i najstraszniej-

sze doświadczenie życiowe każdego młodzieńca – 
szkołę! Musi zmierzyć się z trudami życia: unikać 
starć ze starszymi kolegami, zdobyć popularność 
i akceptację rówieśników. Swoje pomysły na pora-
dzenie sobie w nowej sytuacji zapisuje w dzienniku, 
który z czasem staje się znakomitym poradnikiem 
przetrwania w dżungli życia towarzyskiego. 

W drugiej części Greg odkrywa, że to nie liceal-
ni koledzy będą jego największym zmartwieniem, 
bo istnieje coś dużo gorszego od szkoły – rodzina!

Dziennik cwaniaczka 1 i 2
Super Polsat niedziela 13.40 i 15.40
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Nauka wspomaga 
sport 

Badanie budowy somatycznej łomżyńskich 
piłkarzy przeprowadzili wykładowcy i stu-
denci Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży. Ekspercka analiza 
pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjału 
sportowców.

Bardzo istotnym aspektem sprawno-
ści fizycznej i jednocześnie czynnikiem 
mającym wpływ na powodzenie w wal-
ce sportowej jest budowa somatyczna. 
Zmienność w jej obrębie wpływa na mię-
dzyosobnicze zróżnicowanie w obszarze 
motoryczności człowieka. Prowadzone 
w tym zakresie badania wskazują, że cechy 
morfologiczne współdecydują o wynikach 
sportowych, przy czym ich istotność jest 
różna w zależności od dyscypliny sportu. 
Wyniki badań wielu naukowców świadczą 
o tym, iż sportowcy odnoszący sukcesy 
posiadają wyróżniającą ich budowę ciała 
uzależnioną od wymagań konkretnej dys-
cypliny czy konkurencji.

Sprawność fizyczna i efektywność pro-
cesu szkolenia uzależniona jest w znacz-

nym stopniu od budowy somatycznej, 
która często jest istotnym kryterium se-
lekcji zawodników w sporcie wyczyno-
wym.

W ramach współpracy Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki i Przed-
siębiorczości w Łomży oraz Łomżyń-
skiego Klubu Sportowego 1926 prze-
prowadzono badania dotyczące analizy 
poszczególnych parametrów składu cia-
ła, min. masy mięśni szkieletowych, cał-
kowitej objętości wody w organizmie, 
beztłuszczowej masy ciała, zawartości 
tkanki tłuszczowej oraz podstawowej 
przemiany materii. Uzyskane wyniki 
będą stanowiły informację dla trenerów 
i zawodników dotycząca efektywności 
prowadzonego procesu treningowego 
oraz z pewnością zostaną wykorzystane 
w periodyzacji treningu. Ponadto dzię-
ki określeniu symetrii ciała przeprowa-
dzone badania mają również charakter 
prewencyjny w aspekcie urazowości. 
W przeprowadzenie badań i analizę wy-
ników czynnie zaangażowali się rów-
nież studenci będący członkami Stu-
denckich Kół Naukowych Wydziału 
Nauk o Zdrowiu. 

Studia dla humanistów, umysłów ścisłych, zain-
teresowanych zdrowiem oraz sportowców: od 
prawa, przez automatykę i dietetykę po wycho-
wanie fizyczne. PWSIiP rozpoczyna rekrutację 
uzupełniającą. 

Prawie 600 osób ubiega się już o przy-
jęcie na studia w Państwowej Wyższej 
Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży. 11 sierpnia rozpoczęła się re-

krutacja uzupełniająca, która potrwa do 
10 września. To szansa dla tych, którzy nie 
dopełnili wszystkich formalności w pierw-
szym etapie lub tych, którzy zdają popraw-
kowe matury. 

Studia z perspektywą
PWSIiP w Łomży ma ofertę dla 

wszystkich młodych ludzi, którzy chcą 
zdobyć wykształcenie wyższe pożądane 

na rynku pracy. Uczelnia kształci na 14 
kierunkach, a każdy z nich powstał po 
dokładnej analizie potrzeb pracodaw-
ców. W podjęciu decyzji o kształcie ofer-
ty edukacyjnej władze uczelni wspierają 
przedstawiciele największych firm w re-
gionie, którzy zasiadają w Radzie Prakty-
ków i z perspektywy lokalnej gospodarki 
szacują zapotrzebowanie na konkretne 
specjalizacje. 

Uczelnia prowadzi nabór na kierunki:
• Studia I stopnia: administracja, au-

tomatyka i robotyka, dietetyka, infor-
matyka, kosmetologia, filologia angiel-
ska, pielęgniarstwo, pedagogika, praca 
socjalna, technologia żywności i żywie-
nia człowieka, wychowanie fizyczne, za-
rządzanie. 

• Studia II stopnia: administracja, in-
formatyka, pielęgniarstwo, zarządzanie

• Studia jednolite magisterskie: fizjote-
rapia, prawo

O jakości kształcenia w PWSIiP świad-
czy fakt, że w tym roku uczelnia zajęła 
trzecie miejsce w prestiżowym rankingu 
uczelni wyższych Fundacji „Perspektywy”. 

Rekrutacja do września
Łomża to studia w zasięgu ręki. Stu-

denci ponoszą niższe koszty dojazdu 
czy wynajęcia mieszkania niż w dużych 
ośrodkach akademickich. Mają do dys-
pozycji komfortowy nowoczesny kam-
pus, system stypendialny, zakwaterowa-
nie w funkcjonalnym Domu Studenta. 
Uczestniczą w programie wymiany mię-
dzynarodowej Erasmus, a swoje pasje 
rozwijają w kołach naukowych oraz klu-
bach sportowych. Uczelnia w sposób 
szczególny troszczy się o słuchaczy z nie-
pełnosprawnościami.  

Część kandydatów na studia już otrzy-
mała decyzję o przyjęciu na wymarzony 
kierunek. W drugiej rekrutacji mają na to 
szansę ci, którzy nie dopełnili formalno-
ści za pierwszym razem, a także ci, któ-
rzy zdają poprawki. Kandydaci na studia 
w PWSIiP muszą zarejestrować się w Sys-
temie Rekrutacji Elektronicznej: https://
rekrutacja.pwsip.edu.pl/Logowanie.php 
a następnie przygotować wymagane doku-
menty, podpisać je i złożyć we właściwym 
dziekanacie. 

Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie PWSIiP: 
https://www.pwsip.edu.pl/kandydaci/ 

W PWSIiP w Łomży trwa 
rekrutacja uzupełniająca
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Mieszkańcy gminy Wizna już nieba-
wem wyposażą swoje domy w nowo-
czesne urządzenia produkujące ener-

gię elektryczną. Dzięki temu przede 
wszystkim radykalnie obniżą swoje 
rachunki za prąd, ale co równie istot-

ne będą mieli znaczący wpływ na ja-
kość powietrza w ich gminie.  Dzięki 
instalacjom nastąpi wzrost produkcji 
energii z odnawialnych źródeł ener-
gii oraz redukcja emisji CO2.  Projekt, 
który dotyczy montażu instalacji foto-
woltaicznych pochłonie prawie 2 mln 
złotych, z czego ponad 1,3 mln złotych 
to wsparcie pochodzące od samorzą-
du województwa podlaskiego. 

-To pieniądze dla mieszkań-
ców gminy Wizna, którzy chcą 
iść w stronę oszczędności ener-
gii. Będzie to z korzyścią dla czy-
stości powietrza, środowiska, dla 

oszczędności w gospodarstwach. 
To przede wszystkim duży suk-
ces wójta gminy, który sprawnie 
ubiega się o takie środki, czego 
serdecznie mu gratuluję – mówi 
Marek Olbryś wicemarszałek 
województwa podlaskiego.

Projekt obejmie montaż 65 
instalacji fotowoltaicznych (pa-
nele fotowoltaiczne o mocy do 5 
kW). 

- Wnioski złożyło 65 miesz-
kańców i oni mogą liczyć na to 
wsparcie. Jest to ogromna po-
moc, kolejna dotacja za pośred-

nictwem urzędu marszałkow-
skiego, płynąca do naszej gminy, 
tym razem odpowiadająca na po-
trzeby gospodarstw domowych 
naszych mieszkańców. Miesz-
kańcy przede wszystkim uzyska-
ją wsparcie finansowe – przez co 
radykalnie obniżą się im rachun-
ki za prąd. To jest realna pomoc, 
pieniądze które zostaną w ich kie-
szeniach – podkreśla Mariusz So-
liwoda, wójt gminy Wizna.

Projekt będzie realizowany 
do marca 2022 roku. Dotacja po-
chodzi z funduszy europejskich.

Gmina Wizna stawia na ekologię. 

Kilkadziesiąt domów  
będzie korzystało z OZE

Pomnik Bitwy 
Warszawskiej 

w Jabłonce Kościelnej 
Czarnej tablicy z "wygrawerowanym" na biało frag-
mentem słynnego obrazu Wojciecha Kossaka ukazu-
jącego Bitwę Warszawską strzeże z cokołu srebrzysty 
orzeł. Taki, jaki towarzyszył polskim żołnierzom w1920 
roku. W odsłonięciu  monumentu w Jabłonce Kościelnej 
(gm. Wysokie Mazowieckie) wzięli m. in. udział Marek 
Malinowski z zarządu województwa podlaskiego oraz 
Łukasz Siekierko, wiceprzewodniczący Sejmiku.

- Gratuluję i dziękuję samorządowym wła-
dzom gminy, że kultywują pamięć o 1920 roku. 
Ci, którzy wtedy bronili ojczyzny, kształtowali 
w okresie międzywojennym polską myśl nauko-
wą i społeczną, kulturę, a także kształcili kolejne 
pokolenia Polaków łącznie z tym, które długo po 
drugiej wojnie światowej tworzyło Solidarność 
i przyczyniło się do prawdziwej niepodległości 
po 1989 roku - powiedział Marek Malinowski, 
przedstawiciel zarządu województwa.

Pomnik poświęcony Bitwie Warszawskiej (za 
kilka dni przypada 101 rocznica tego wydarzenia) 
powstał w centrum Jabłonki Kościelnej z inicjaty-
wy wójta gminy Wysokie Mazowieckie Krzyszto-
fa Krajewskiego i przewodniczącego Rady Gminy 

Sławomira Misiewicza. Przedstawia motyw "Cudu 
nad Wisłą" na przedpolach Warszawy, znany w pol-
skiej kulturze. Ale także nazwa Jabłonka Kościelna 
zapisała się w historii wojny polsko - sowieckiej.

- Od 2 do 4 sierpnia 1920 roku 34. pułk pie-
choty walczył  tu z wojakami bolszewickimi idą-
cymi na Warszawę. Przypłacił to utratą prawie 
całego stanu. Przeżył tylko co czwarty żołnierz 
- karty historii przywoływał wójt Krzysztof Kra-
jewski.

W uroczystości wziął udział wiceminister 
edukacji Dariusz Piontkowski.              

- Dobrze, że po 100 latach kolejne pokolenia 
pamiętają o naszych pradziadach , którzy walczy-
li o wolną Polskę i często oddawali za nią życia - 
powiedział. Dariusz Piontkowski.

Z podziękowaniami za hołd bohaterom po-
spieszył także wojewoda Bohdan Paszkowski. 
Szczególne jednak znaczenie miała uroczystość 
dla kolejnej grupy uczestników. Senator Jacek 
Bogucki, posłowie Aleksandra Szczudło i Stefan 
Krajewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Łukasz 
Siekierko, liczni samorządowcy powiatu wyso-
komazowieckiego, miast i gmin go tworzących 
-  wszyscy wywodzą się z tego regionu. Przypo-
minali, że o bitwie pod Jabłonką Kościelną roz-
mawiali w rodzinnych domach, z dziadkami, 
rodzicami, sąsiadami. Dla nich pomnik Bitwy 
Warszawskiej jest częścią "historii żywej".     

Po raz kolejny rekord honorowego 
krwiodawstwa w Czerwonym Borze 
został pobity. 52. więzienników odpo-
wiedziało na apel organizatorów akcji 
pomocy zmagającemu się z chorobą no-
wotworową strażakowi.

Jak informuje kpt. Dariusz Śmie-
chowski, zastępca rzecznika praso-
wego dyrektora Zakładu Karnego 
w Czerwonym Borze, Zakład Karny 
w Czerwonym Borze oraz Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Białymstoku byli organizatorami 
akcji oddawania krwi. Tym razem 
akcja dedykowana była druhowi 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Zapo-
la Wiktorowi Stępniowi, który zmaga 
się z nowotworem szpiku kostnego. 

Wiktor jest bardzo młodym 
i pełnym życia chłopakiem, uwiel-
bia sport i jest bardzo miłą i komu-
nikatywną osobą, która ma całe ży-
cie przed sobą. Niestety, los bywa 
bezlitosny i postawił mu straszną 
diagnozę - OSTRA BIAŁACZKA 
LIMFOBLASTYCZNA (ALL).

To nowotwór szpiku kostnego 
- tkanki wypełniającej kości, której 

zadaniem jest produkcja komórek 
krwi: erytrocytów (krwinek czer-
wonych), leukocytów (krwinek 
białych, odpowiedzialnych za od-
porność) i płytek krwi (biorą udział 
w procesie krzepnięcia). W przebie-
gu ostrej białaczki limfoblastycznej 
zmienione nowotworowo zostają 
krwinki białe (a konkretnie leuko-
cyty z linii limfocytowej, u zdro-
wych ludzi zasiedlających szpik 
i węzły chłonne), które namnażają 
się w sposób niekontrolowany i wy-
pierają komórki zdrowe. 

Potrzebna jest duża ilość krwi, 
której nie można zastąpić żadnym 
lekiem. 

Efektem akcji Służby Więzien-
nej z Czerwonego Boru były 23,4 
litry krwi oddanej honorowo przez 
52. funkcjonariuszy. Wśród grupy 
dawców znaleźli się odbywający 
w Czerwonym Borze praktyki za-
wodowe studenci Szkoły Wyższej 
Wymiaru Sprawiedliwości. Tym 
samym był to nowy rekord hono-
rowego krwiodawstwa w trakcie 
jednorazowej akcji.  

Na ratunek Wiktorowi.  
Więziennicy oddają krew
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Czujność sąsiedzka  
uratowała życie 84-latce 

Szybka reakcja sąsiada pozwoliła uratować kobietę, która została przygnie-
ciona szafką. Seniorka nie mogła ruszyć się i zaczęła wzywać pomocy. 84-latka 
w porę trafiła do szpitala.

Kilka dni temu dyżurny łomżyńskiej komendy otrzymał alarmują-
cy telefon od zaniepokojonego mężczyzny. Zgłaszający powiedział, że 
słyszy wołanie o pomoc dobiegające z mieszkania jego starszej sąsiad-
ki. Dodał też, że drzwi i okna w jej mieszkaniu są pozamykane.

Po chwili na miejscu pojawili się policjanci. Okazało się, że fak-
tycznie drzwi do mieszkania są zamknięte, a ze środka usłyszeli woła-
nie o pomoc. Na miejscu pojawili się również funkcjonariusze straży 
pożarnej, którym udało się dostać do środka. Mundurowi zauważyli 
leżącą na podłodze starszą kobietę. 84-latka była przygnieciona szafką 
z butami. Policjanci wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, które 
zabrało kobietę do szpitala.

33-letni recydywista podejrzany 
o kradzieże metodą "na klamkę" 
wpadł na gorącym uczynku. Mężczy-
zna wykorzystywał otwarte drzwi do 
mieszkań i kradł wartościowe przed-
mioty. Wpadł, bo w jednym z nich 
nakrył go właściciel. Okazało się, że 
działając w ten sposób okradł miesz-
kańców Łomży na blisko 10 tysięcy 
złotych. Mężczyzna usłyszał łącznie 
cztery zarzuty. Decyzją sądu najbliż-
sze trzy miesiące spędzi w areszcie. 
Za kradzież grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności, a w warunkach 
recydywy może być ona zwiększona 
o połowę.

Policjanci z łomżyńskiej ,,pa-
trolówki" zatrzymali 33-letniego 
mieszkańca miasta podejrzanego 
o usiłowanie kradzieży metodą 
"na klamkę". Do tego zdarzenia 
doszło w niedzielę (8 sierpnia), 
przed 11, w jednym z miesz-
kań na osiedlu Górka Zawadzka. 
Z relacji zgłaszającego wynikało, 
że odpoczywając w salonie zanie-
pokoiło go warczenie psa w kory-
tarzu. Kiedy poszedł to sprawdzić 
okazało się, że po drugim pokoju 
chodzi nieznany mu mężczyzna. 
Ten zdziwiony obecnością właści-
ciela uciekł przez okno. Mundu-
rowi mając rysopis mężczyzny już 

kilka minut później zauważyli go 
na pobliskim parkingu. Okazał się 
nim 33-letni mieszkaniec Łomży, 
który był już znany łomżyńskim 
policjantom ze swojej wcześniej-
szej działalności przestępczej. Jak 
ustalili policjanci mężczyzna dzia-
łając metodą "na klamkę" może 
mieć też związek z innymi kra-
dzieżami, do których dochodziło 
w mieście na przełomie ostatnich 
kilku miesięcy. Wtedy to złodziej 
wykorzystywał otware drzwi do 
mieszkań i kradł z nich wartościo-
we przedmioty. Jego łupem pa-
dły przede wszystkim pieniądze 
i biżuteria. Tym sposobem okradł 
mieszkańców Łomży na blisko 10 
tysięcy złotych. 

Zgromadzony przez łomżyń-
skich śledczych materiał dowo-
dowy pozwolił na przedstawie-
nie 33-latkowi w sumie czterech 
zarzutów, w tym trzech kra-
dzieży w warunkach recydywy 
i jednego jej usiłowania. Decy-
zją sądu meżczyzna trafił na trzy 
miesiące do aresztu. Zgodnie 
z kodeksem karnym za kradzież 
grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności, a w warunkach recy-
dywy kara ta może być zwięk-
szona o połowę.

W miniony weekend poli-
cjanci z łomżyńskiej drogów-
ki zatrzymali prawo jazdy 
kolejnym trzem kierowcom. 
Przekroczyli oni dopuszczal-
ną prędkość w obszarze za-
budowanym o ponad 50 kilo-
metrów na godzinę. Miejsca 
kontroli drogowej zostały 
wskazane przez internautów 
na Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa.

W miniony weekend 
policjanci z łomżyńskiej 
drogówki zatrzymali pra-
wo jazdy kolejnym trzem 
kierowcom. Do pierwszej kon-
troli doszło w sobotę (14 sierp-
nia), po 16 na ulicy Szosa Zam-
browska w Łomży. Zatrzymany 
tam został 42-letni kierowca to-
yoty. Mieszkaniec Zambrowa je-
chał o 51 kilometrów na godzinę 

za szybko. Kolejne kontrole dro-
gowe miały miejsce w niedzielę 
(15 sierpnia) w Marianowie. Tuż 
po 16 policjanci zatrzymali kie-
rowcę Kia. 52-letni mieszkaniec 
Wysokiego Mazowiecka jechał 
z prędkością 132. kilometrów na 

godzinę, przekraczając 
tym samym dozwoloną 
prędkość o 82 kilome-
try na godzinę. Po nie-
spełna godzinie wpadł 
ostatni z kierowców. 
49-letni kierowca hondy 
jechał z prędkością 107 
kilometrów na godzinę. 
Mieszkaniec Ełku jechał 
o 57 kilometrów na go-
dzinę za szybko. Kierow-
cy stracili prawa jazdy, 
zostali również ukarani 
mandatem w wysokości 
400 złotych oraz na ich 

konta wpłynęło po 10 punktów 
karnych. 

Policjanci apelują o rozsą-
dek na drodze i przypominają, że 
prędkość jest jedną z głównych 
przyczyn wypadków w ruchu 
drogowym.

Złodziej „na klamkę”  
wpadł na gorącym uczynku 

PGE odłączy prąd za 
niezapłacenie 3,46 zł? 
CyberRescue ostrzega

CyberRescue, czyli założony w 2018 r. startup skupiający 
się na ratowaniu ludzi, którzy padli ofiarą cyberprze-
stępców, po raz kolejny informuje o oszustwie, w którym 
wykorzystywany jest wizerunek Polskiej Grupy Energe-
tycznej. Nie daj się nabrać. Możesz stracić wszystkie swoje 
oszczędności!

Ten rodzaj zagrożenia pojawia się co jakiś czas. 
Oszuści rozsyłają wiadomości SMS, które informu-
ją o odłączeniu prądu elektrycznego. Aby do tego 
nie doszło, należy uregulować płatność w wysoko-
ści 3,46 zł. W SMSie znajduje się link, prowadzący 
do fałszywej bramki płatności. Podając swoje dane 
do karty płatniczej, przekazujesz je przestępcom. 
W ten sposób możesz stracić wszystkie oszczędno-
ści z konta.

Chciałam zapłacić!
Taką wiadomość otrzymała również Agata. Ko-

bieta pracuje zdalnie, przestraszyła się, że odłączą 
jej prąd, dlatego chciała jak najszybciej uregulować 
płatność. 

- Suma podana w wiadomości nie była zbyt 
duża. Pomyślałam, że ostatnim razem przelałam 
PGE za małą sumę - tłumaczy kobieta.

Na całe szczęście jej mąż Bartek odezwał się do 
CyberRescue, aby upewnić się czy nie jest to oszu-
stwo. 

- Otrzymując takie wiadomości, zawsze zacho-
wajmy ostrożność i zastanówmy się, czy dana firma 
na pewno chciałaby od nas podania danych do kar-
ty płatniczej - tłumaczy Dominika Szewczyk z Cy-
berRescue.

Zachowaj czujność!
- Takie oszustwa będą powracać cały czas. 

Przede wszystkim otrzymując takie podejrzane 
wiadomości, należy sprawdzić czy nasze dane oso-
bowe nie brały udziału w wycieku do sieci - mówi 
Dominika Szewczyk z CyberRescue.

Zapamiętaj, że gdy otrzymujesz wiado-
mość e-maila z linkiem, nie klikaj w nie od-
ruchowo. Zazwyczaj skłaniają one odbiorcę 
do szybkiego działania. W ten sposób możesz 
bardzo łatwo stracić wszystkie oszczędności 
z konta. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy faktycz-
nie dana firma wysłała daną wiadomość, za-
dzwoń na infolinię i upewnij się, jak możesz 
bezpiecznie wykonać płatność.

Za szybko w terenie 
zabudowanym 
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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.

ZGUBIŁEM APARAT SŁUCHOWY  
W REJONIE STARY RYNEK - DWORNA. 

WIADOMOŚĆ POD  
NR. TEL. 784 664 915.

NIERUCHOMOŚCI 

Do wynajęcia lokal 240 m2  
po My Center  

Al. Legionów 60 B obok Żabki.  
Tel. 512 560 894.

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

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

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 konstrukcji dachowych, komi-
ny z klinkieru, 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 ra-
chunkowe, Edy-
ta Sokołowska 
- twoja pewność 
w rozliczeniach 
z Urzędem Skarbowym i ZUS. Zapra-
szamy: NOWY ADRES Łomża, ul. No-
wogrodzka 155 d. Tel. 862 173 474,  
606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

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

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

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

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

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

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

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

MOTORYZACJA 

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

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

ZDROWIE/ URODA 

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

PRACA

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

Zatrudnię magazyniera. Praca w godzi-
nach nocnych, Piekarnia Piątnica Stawi-
skowska 53b, kontakt w godz. 8-12. 
Tel. 86 219 13 34, 602 490 563, 
piekarnia.piatnica@op.pl.

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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Reminiscencja i Free Guy  
w Kinie Millenium w Łomży 
Repertuar  20 -26 sierpnia 2021

Piątek  20 sierpnia
Duża sala: Lessie wróć! - godz. 10:00, 
14:00;  Wyrolowani - godz. 12:00, 
16:00, Free Guy - godz. 18:00, 20:30.
Mała sala: Kosmiczny mecz – 
godz.11:00, Reminiscencja - godz. 
13:00, 20:30; Czarna owca – 
godz.16:00, 18:00.

Sobota 21 sierpnia
Duża sala: Lessie wróć! - godz. 
10:00, 14:00;  Wyrolowani - godz. 
12:00, 16:00, Free Guy - godz. 18:00, 
20:30.
Mała sala: Kosmiczny mecz – 
godz.11:00, Reminiscencja - godz. 
13:00, 20:30; Czarna owca - 16:00, 
18:00.

Niedziela 22 sierpnia 
Duża sala: Lessie wróć! - godz. 
10:00, 14:00;  Wyrolowani - godz. 
12:00, 16:00, Free Guy - godz. 18:00, 
20:30.
Mała sala: Kosmiczny mecz – 
godz.11:00, Reminiscencja - godz. 

13:00, 20:30; Czarna owca – 
godz.16:00, 18:00.

Poniedziałek  23 sierpnia 
Duża sala: Lessie wróć! - godz. 10:00, 
14:00;  Wyrolowani - godz. 12:00, 
16:00, Free Guy - godz. 18:00, 20:30.
Mała sala: Kosmiczny mecz – 
godz.11:00, Reminiscencja - godz. 
13:00, 20:30; Czarna owca – godz. 
16:00, 18:00.

Wtorek  24 sierpnia
Duża sala: Lessie wróć! - godz. 10:00, 
14:00;  Wyrolowani - godz. 12:00, 
16:00, Free Guy - godz. 18:00, 20:30.
Mała sala: Kosmiczny mecz – 
godz.11:00, Reminiscencja - godz. 
13:00, 20:30; Czarna owca – 
godz.16:00, 18:00.

Środa 25 sierpnia
Duża sala: Lessie wróć! - godz. 10:00, 
14:00;  Wyrolowani - godz. 12:00, 
16:00, Free Guy - godz. 18:00, 20:30.
Mała sala: Kosmiczny mecz – 
godz.11:00, Reminiscencja - godz. 
13:00, 20:30; Czarna owca – 
godz.16:00, 18:00.

Czwartek 26 sierpnia
Duża sala: Lessie wróć! - godz. 10:00, 
14:00;  Wyrolowani - godz. 12:00, 
16:00, Free Guy - godz. 18:00, 20:30.
Mała sala: Kosmiczny mecz – 
godz.11:00, Reminiscencja - godz. 
13:00, 20:30; Czarna owca 16:00, 
18:00.

STAND-UP W PORCIE. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na stand-upowy wieczór w łomżyńskim Porcie. Swoje żarty na łomżyńskiej publiczności 
przetestuje trzech komików: Marcin Mieszko Minkiewicz, Maciej Brudzewski oraz Wojciech Pięta. Dobra zabawa gwarantowana.  
20 sierpnia (piątek), godzina: 18:00, Bulwary nad Narwią. Wstęp wolny.
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Aniela Galińska i Bartłomiej Biedrzyc-
ki zawodnicy UKS “Return” Łomża 
działającego przy III Liceum Ogól-
nokształcącym zaprezentowali zna-
komitą formę tenisową na turnieju 
Młodzików we Włocławku.

Jak informuje Tomasz Wal-
dziński, szkoleniowiec i dzia-
łacz  UKS Return, Aniela wygra-
ła w singlu i w deblu. Natomiast 
Bartek w grze pojedynczej zajął 
III miejsce i II w deblu. Turniej 
rozegrany był systemem grupo-
wo – pucharowym, a organizato-

rem zawodów był klub tenisowy 
MMKT Łęczyca.

W pierwszej rundzie Anie-
la 6:1 6:3 ograła Julię Jarocką 
(MMKT Łęczyca), następ-
nie Nadię Ptak (MMKT Łę-
czyca) 6:1 7:6. W kolejnym, 
półfinałowym, trzysetowym 
pojedynku nasza tenisistka 
3:6 7:6 10:7 zwyciężyła Aga-
tę Konarską (KT Warsza-
wianka Warszawa). W finale 
turnieju Aniela pokonała 6:2 
6:3 Nadię Jasińską (MMKT 

Łęczyca). W grze deblowej 
Aniela również zajęła I miej-
sce grając w parze z Karoliną 
Krawczak z Torunia.

Z kolei Bartek Biedrzycki 
w pierwszej rundzie zawodów 6:1 
6:4 wygrał z Kacprem Niedzielą 
(Klub Miedzeszyn Warszawa), 
następnie 6:3 6:2 z Łukaszem 
Dolińskim (Klub Miedzeszyn 
Warszawa). W półfinale turnieju, 
po zaciętym trzysetowym poje-
dynku, w super tie-breaku 6:7 6:1 
7:10 uległ Dominikowi Zejerowi 
(UKS RP Sport Olsztyn). W grze 
deblowej Bartek zajął II miejsce 
grając w parze z Bartoszem Raz-
tawickim (MATCHPOINT Ży-
rardów).

- Gratuluję naszym teni-
sistom. Ciężką i systematyczną 
pracą na korcie zasłużyli sobie 
na takie rezultaty. Cieszymy się 
bardzo z osiągniętego wyniku 
i z nadzieją na podobny sukces 
jedziemy na turniej do Wejhero-
wa - mówi trener UKS “Return” 
Tomasz Waldziński.

sport

Biegnij  
z PWSIiP 

Ruszyły zapisy na III Otwarte Akade-
mickie Mistrzostwa Łomży w Biegu 
Ulicznym. – Impreza jest dla wszyst-
kich, to dystans dla każdego, można 
się zatrzymywać, żeby odpocząć – 
zachęca Mariusz Niziński, dyrektor 
organizacyjny biegu.

Mistrzostwa odbędą się 5 
września, na dwóch dystansach: 
5 km (bez atestu) i 10 km (atest 
PZLA). W biegu na krótszym 
dystansie mogą brać udział 
wszyscy, całe rodziny, a oso-
by niepełnoletnie – za zgodą 
opiekunów prawnych. W biegu 
na dystansie 10 km mogą brać 

udział osoby powyżej 18 roku 
życia. Trasa będzie prowadziła 
ulicami Akademicką i Spokojną. 
W ubiegłych edycjach impreza 
gromadziła jednorazowo prawie 
200 osób.

- 5 km może przebiec każ-
dy, natomiast do 10 km trzeba 
się troszeczkę przygotować, a na 
każdym kilometrze można się za-
trzymać, żeby odpocząć – prze-
konuje Mariusz Niziński. – To 
bieg dla nas wszystkich, żebyśmy 
uprawiali sport, żeby nam żyło 
się lepiej, cieszmy się każdym 
dniem – dodaje.

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
ją okolicznościowe koszulki i me-
dale, zwycięzcy – nagrody. Nie-
spodzianka czeka na zawodnika, 

który przybiegnie na metę jako 
17-ty, bo to przecież 17-ta rocz-
nica działalności PWSIiP!

Zapisów na bieg dokonuje się 
elektronicznie, swój akces zgłosi-
ło już prawie 30 osób, w tym silna 
reprezentacja z Suwałk. Szczegó-
ły: https://elektronicznezapisy.
pl/event/5993/strona.html

Patronat honorowy nad III 
Otwartymi Akademickimi Mi-
strzostwami Łomży w Biegu 
Ulicznym objął Prezydent Mia-
sta Łomża Mariusz Chrzanow-
ski. Organizatorami są: Państwo-
wa Wyższa Szkoła Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży, 
Klub Uczelniany Akademickie-
go Związku Sportowego PWSIiP 
w Łomży, Miasto Łomża.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zaprasza do udziału w VIII Mi-
strzostwach Łomży w Piłkarzyki. Zawody rozpoczną się w niedzielę 22 sierpnia 
o godz. 15.00 na terenie łomżyńskich bulwarów przy ulicy Żydowskiej. Sporto-
we emocje i dobra zabawę gwarantowana.

Zapisy drużyn dwuosobowych przyjmowane są drogą email. 
Dane drużyn (nazwa drużyny, nazwiska uczestników, telefon kontak-
towy) należy kierować na adres mosir@mosir.lomza.pl do czwartku 
19 sierpnia.

W zabawie może wziąć udział każdy bez względu na wiek. Warto 
się śpieszyć, ponieważ liczba drużyn jest ograniczona do 16. O zakwa-
lifikowaniu decyduje kolejności zgłoszeń. 

To już ósme Mistrzostwa Łomży 
w Piłkarzyki

Znakomita forma Anieli i Bartłomieja 
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Do wyboru 4 sale   
www.nafarnej.pl 
Tel. 512 113 853
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100-LETNIA TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 Zambrów


