
Bywało tak, że trafiały do nas całe 
przyczepy worków, reklamówek i kar-
tonów. Setki kilogramów. Innym ra-

zem ktoś przynosił niewielką torebkę 
wypełnianą nakrętkami, zbieranymi 
z sumiennością w domowym zaciszu. 

Byli też tacy, którzy regularnie dzielili 
się z nami swoimi zbiorami. Pamięta-
my sytuacje, gdy wnuki dowoziły na-
krętki z innych miast, a nawet spoza 
granic Polski. 

Dziś nie sposób wymienić 
każdego z osobna. Niemniej jed-
nak mamy nadzieję, że słowo: 
Dziękuję dotrze wszędzie tam, 
gdzie powinno. Każdy z tych ge-
stów pomocy sprawiał, że przez 
kilka lat organizując “Zakrętko-
we Bractwo Pomocy” wspólnie 
mogliśmy dzielić się dobrem. 
Wesprzeć Pawełka i jego rodzi-
nę. To tylko dowód na to, że 
w naszej Łomży potrafimy być 
czuli na potrzeby innych i otwo-
rzyć swe serca, kiedy przyjdzie 
taka potrzeba. 

Historia, wobec której  
nie mogliśmy pozostać obojętni

Pawełka pracownicy Grupy 
Medialnej Narew poznali dzięki 

osobie wrażliwej. Pomagaliśmy 
już wcześniej dzieciom, którym 
choroby czy urazy odebrały szan-
se na życie w całej pełni. Może 
dlatego pewnego dnia usłyszeli-
śmy w słuchawce telefonicznej 
opowieść o chłopcu ze wsi Sura-
ły, który przyszedł na świat z jed-
nym punktem w skali Apgar, bo 
lekarze z nieznanych przyczyn 
uznali, że przy trzecim dziecku 
nie zrobią Annie Stelmaszyńskiej 
cesarskiego cięcia, choć wcześnie 
dwa razy byli absolutnie pewni, 
że tak trzeba.

Pawełek ma mózgowe po-
rażenie dziecięce pod posta-
cią spastycznego niedowładu 
4-kończynowego, padaczkę, 
wyrzuty i prężenia kończyn dol-
nych i górnych, częste infekcje 
dróg oddechowych, refluks żo-
łądkowo-przełykowy, trudności 
w karmieniu przejawiające się 
brakiem odruchu ssania i prze-
łykania oraz krztuszeniem się. 

A tak po prostu: każdy dzień to 
dla chłopca gigantyczne wyzwa-
nie i cierpienie. Dla jego rodzi-
ców też. 

Paweł dziś ma już 8 lat. 
W maju tego roku przyjął pierw-
szą komunię. Jest znacznie wyż-
szy i więcej rozumie. W domu 
zdecydowanie daje o sobie znać. 

- Na początku było bardzo 
ciężko. Na szczęście na swojej 
drodze spotkaliśmy ludzi, którzy 
wyciągnęli do nas pomocną dłoń. 
Dziś jest już lepiej. Najważniej-
sze, że sobie radzimy. I choć nie 
jest łatwo, nie wyobrażamy so-
bie, by Pawełka z nami nie było. 
Bez niego wszyscy byśmy płakali 
– przyznaje Wiesław Stelmaszyń-
ski, tata Pawełka.

Najważniejsza jest obecnie 
rehabilitacja. Zarówno ta w Cen-
trum Rehabilitacji pw. Św. Rocha 
w Łomży, jak i ta w domu. 

Czy sektor rolniczy może być kluczową branżą 
eksportową polskiej gospodarki?  

O takiej szansie pisze tygodnik Newsweek, 
a także magazyn Forbes w kontekście 

autorskiego programu Lecha Antoniego 
Kołakowskiego, który stawia sobie za cel 

budowę pozycji polskiego rolnictwa w skali 
europejskiej. Do postulatów odniósł się prezes 

PiS Jarosław Kaczyński, zdaniem którego są 
one warte nie tylko zastanowienia, ale także 

przyjęcia. Na kongresie 4 lipca prezes PiS, 
komentując pakiet rolny podkreślił:  

„Mamy własną agendę, bardzo bogatą. 
 Mówił o niej ostatnio poseł Kołakowski.  

To nasza wspólna wola… Zawsze byliśmy 
dumni że reprezentujemy  

polską wieś”. 

Wydaje się, że poseł Lech Antoni Koła-
kowski do klubu parlamentarnego Prawo 
i Sprawiedliwość powrócił na dobre. Po-
wrócił ze znacznie bardziej ugruntowaną 
pozycją i nie tylko, bo z autorskim Pakie-
tem Rolnym, gdyż - jego zdaniem - sytu-
acja polskiego rolnictwa wymaga podjęcia 
radykalnych działań stabilizujących rynki 
rolne i pozycję ekonomiczną polskiej wsi. 
Pakiet Rolny Kołakowskiego ma szansę 
stać się realnymi rozwiązaniami, które PiS 
zamierza wprowadzić w rolnictwie. Obec-
nie trwają prace nad pakietem, jednak nie-
które z założeń są już znane. Co zatem za-
wiera pakiet rolny Lecha Kołakowskiego? 

UBEZPIECZENIA I RYNEK
Jak podaje Newsweek, dla łomżyń-

skiego parlamentarzysty najistotniejszą 
kwestią jest powszechne ubezpieczenie 
rolne chroniące rolników przed skutkami 
anomalii i kataklizmów pogodowych oraz 
zdarzeń losowych dotyczących upraw, 
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Zakrętkowe Bractwo Pomocy. Wsparcie, które ma twarz każdego z Nas. Dziękujemy! 



Karolina Kaczorowska była 
aktywną uczestniczką życia spo-
łecznego polskiej emigracji. 
Obok  harcerstwa szczególnym 
zaangażowaniem była dla niej 
m.in. w działalność charytatyw-
na Zjednoczenia Polek w Wiel-
kiej Brytanii.

19 lipca 1989, po zaprzysię-
żeniu Ryszarda Kaczorowskie-
go na urząd Prezydenta RP na 
Uchodźstwie, została Pierwszą 
Damą na Uchodźstwie. W grud-
niu 1990 Ryszard Kaczorowski 
uroczyście przekazał insygnia 
prezydenckie Lechowi Wałęsie. 
Karolina Kaczorowska towarzy-
szyła wówczas mężowi i był to 
dla niej pierwszy pobyt w kraju 
po 50 latach.

10 kwietnia 2010 miała wraz 
z mężem wziąć udział w obcho-
dach 70. rocznicy zbrodni katyń-
skiej, jednak z powodu choro-

by zrezygnowała z uczestnictwa 
w uroczystościach. Jej mąż udał 
się więc w podróż sam, i jak wszy-
scy pasażerowie prezydenckie-
go samolotu, zginął w katastrofie 
smoleńskiej.

Pomimo tragedii Karoli-
na Kaczorowska nie zaprzestała 
swojej działalności publicznej. 
Była szczególną kustoszką pa-
mięci o zmarłym mężu.

W 2012 r. została odznaczona 
Krzyżem Komandorskim Orde-
ru Odrodzenia Polski.

Karolina Kaczorowska od-
wiedziła Łomżę w 2013 roku. 
Spotkała się wówczas ze spo-
łecznością Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Łomży, ale także gośćmi, 
którzy postanowili przybyć na 
uroczystość z okazji wydania be-
letryzowanego zbioru jej wspo-
mnień, których autorką jest Iwo-
na Walentynowicz. 

W Szkole Podstawowej nr 5 
w Łomży w 2007 roku gościł tak-
że prezydent Ryszard Kaczorow-
ski. Dla młodzieży była to naj-
prawdziwsza, wyjątkowa lekcja 
historii.

Odeszła 21 sierpnia 2021 w Wielkiej 
Brytanii. Miała 90 lat. Karolina Ka-
czorowska z domu Mariampolska, 
Pierwsza Dama RP na Uchodźctwie. 
Urodziła się w 1930 roku w Stanisła-
wowie (dzisiejszy Iwano-Frankiwsk 
na Ukrainie). W 1940 wraz z rodziną 
została wywieziona na Syberię. Zwią-
zek Sowiecki opuściła wraz z Armią 

Andersa, której żołnierzami byli jej 
ojciec, brat i przyszły mąż.

Była jednym z „tułaczych 
dzieci”: po opuszczeniu ZSRR 
i długiej drodze przez Persję, tra-
fiła do Ugandy. Tam, w Koja, cho-
dziła do polskiej szkoły. W Ugan-
dzie pozostała do końca lat 40. 
XX wieku, a następnie wyjecha-

ła do Wielkiej Brytanii. Po skoń-
czeniu studiów na uniwersytecie 
londyńskim, rozpoczęła pracę na-
uczycielki. Dzięki zaangażowaniu 
w działalność harcerską poznała 
Ryszarda Kaczorowskiego, które-
go poślubiła 19 lipca 1952 roku. 
Para miała dwie córki: Jadwigę 
i Alicję oraz pięcioro wnuków.
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BURMISTRZ JEDWABNEGO
OGŁASZA WYKAZ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1990 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury 3, 
został wywieszony od 30.08.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieru-
chomości.

W sprawie zamiany działki o nr 27 i pow. 0,0024 ha położonej 
w obrębie wsi Karwowo Wszebory. 

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim 
w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 24, tel. (086) 2172 
184, powyższe ogłoszenie jest dostępne na naszej stronie interne-
towej www.jedwabne.pl 

BURMISTRZ JEDWABNEGO
ADAM MARIUSZ NIEBRZYDOWSKI

Marcin Sekściński nie będzie pełnił już funkcji wice-
wojewody podlaskiego. O rezygnacji ze stanowiska, 
które zajmował z rekomendacji Porozumienia po-
informował w oświadczeniu zamieszczonym w me-
diach społecznościowych. 

"Szanowni Państwo, w związku z tym, iż 
Porozumienie nie jest już członkiem Zjedno-
czonej Prawicy - a z rekomendacji tej partii 
pełnię zaszczytną funkcję II Wicewojewody 
Podlaskiego - złożyłem dziś na ręce Pana Wo-

jewody Bohdana Paszkowskiego rezygnację 
z zajmowanego stanowiska. 

Bardzo dziękuję tym wszystkim z któ-
rymi miałem przyjemność w ciągu tych 20 
miesięcy współpracować. Dziękuję Bohda-
nowi Paszkowskiemu, Tomaszowi Madraso-
wi, Parlamentarzystom, pracownikom Pod-
laskiego Urzędu Wojewódzkiego, wszystkim 
instytucjom i służbom, samorządowcom, 
Wszystkim Państwu. To był dla mnie niezwy-

kle cenny czas. Pozdrawiam 
serdecznie" – czytamy we wpi-
sie zamieszczonym w mediach 
społecznościowych. 

Marcin Sekściński nomina-
cję z rąk wojewody podlaskiego 
Bohdana Paszkowskiego na stano-
wisko II Wicewojewody Podlaskiego 
odebrał 3 stycznia 2020 roku. Funkcję 
tę sprawował niespełna dwa lata. 

Wicewojewoda Marcin 
Sekściński złożył rezygnację 

Do wyboru 4 sale   
www.nafarnej.pl 

Tel. 512 113 853

Zmarła Karolina Kaczorowska, wdowa po 
ostatnim prezydencie RP na Uchodźstwie
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Wielkie polskie zwycięstwo w Bitwie 
Warszawskiej miało także swoje 
tragiczne karty. Jedną z nich były 

wydarzenia pod Lemanem (gmina 
Turośl), gdzie uciekający spod 

Warszawy w kierunku Prus Kozacy 
Gaj - Chana 25 sierpnia 1920 roku 
wymordowali 55 żołnierzy Pułku 

Strzelców Kowieńskich. Po raz 
trzeci patronat nad rocznicowymi 

wydarzeniami objął marszałek 
województwa  podlaskiego. 

- Stajemy tu do apelu, aby od-
dać hołd i dziękować bohaterom, 
bo z takich wydarzeń i przelanej 
krwi rodziła się wówczas Polska. 
Serce raduje się, że jest nas tu dzi-
siaj tak dużo, bo myślę, że zebra-
liśmy się tu w gronie patriotów, 
którzy pamiętają o bohaterach 
przeszłości, a codziennie umac-
niają naszą wolność - powiedziała 
wicemarszałek Marek Olbryś re-
prezentujący władze samorządu 
województwa podlaskiego. 

Miejsce, gdzie odbyła się 
msza polowa celebrowana przez 
księdza Tomasza Olszewskiego, 
apel poległych, złożenie wiąza-
nek kwiatów i zniczy oraz rekon-
strukcja bitwy, nie jest przypad-
kowe. Jak przypomniał wójt 
Piotra Niedbała, niemal dokład-
nie w miejscu wydarzeń Polacy 
z USA ufundowali już w 1922 
roku pomnik. Od 2015 roku jest 
to teren uporządkowany i oto-
czony troską samorządu Turośli 
i mieszkańców wsi Leman.   

- Spotykamy się w tym miej-
scu, aby uczcić pamięć żołnie-
rzy polskich, którzy zginęli w bi-
twie pod Lemanem 25 sierpnia 
1920 roku. W istocie dokonał 
się tu bestialski mord dokona-
ny przez bolszewickie oddziały 
osławionego Gaj - Chana. Na-
szym lokalnym symbolem tej 
ofiary polskiej krwi jest zbioro-
wy grób zamordowanych tu żoł-
nierzy na cmentarzu w Kolnie. 
Każde kolejne pokolenie Pola-
ków ma dług wobec tych wa-
lecznych. A dla nas wszystkich 
rocznica jest okazją do reflek-
sji o patriotyzmie XXI wieku. 
Myślę, że powinny się na nie-
go składać np. miłość do języka 
i kraju, wolność od fanatyzmu, 
wypełnianie rzetelne powinno-
ści obywatelskich w codzien-
nych sprawach, ale także  życz-
liwość, unikanie wulgarności, 
uśmiech, uczciwość, empatia  - 
mówił wójt Piotr Niedbała.

Do uczestników uroczystości, 
wśród których  byli liczni przed-
stawiciele samorządów, miłośni-
cy motocykli, mieszkańcy Lema-
na i całej gminy Turośl, zwrócili 

się także poseł Stefan Krajewski 
oraz wicewojewoda Marcin Sek-
ściński. 

Wojskową oprawę uroczystości 
zapewnili saperzy z Orzysza pod 
dowództwem kapitan Poli Marcin-
kowskiej. Wystąpiła orkiestra dęta 
z Kolna. Rekonstrukcję fragmentu 
bitwy, która zakończyła uroczysto-
ści  przygotowało Stowarzyszenie 
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii 
z Kolna wsparte przez inne organi-
zacje i grupy rekonstrukcyjne.      

Na tablicy znajdującej się 
na miejscu bitwy jest obszerny 
opis wydarzeń z 24 i 25 sierp-
nia 1920 roku. Polskie dowódz-
two wiedziało, że przez pobliska 
granicę Prus będą się próbowały 
przedostać oddziały rozbite pod 
Warszawą. Skromne siły polskie 
miały wiązać je walką.  Na Strzel-
ców Kowieńskich natknęły się 24 
sierpnia kawaleryjskie formacje 
słynącego z okrucieństwa korpu-
su Gaj - Chana. Po krótkiej po-
tyczce większość polskich żołnie-
rzy wycofała się z zagrożonych 
otoczeniem pozycji pod Lema-
nem. Pozostał tylko niewielki od-
dział osłonowy. Po wystrzelaniu 
amunicji jego żołnierze dostali 
się do niewoli i zostali wymordo-
wani. Gaj - Chan napisał potem 
szczerze w pamiętnikach, że nie 
miał zamiaru brać jeńców.

Legenda głosi, że z oddziału 
ocalał jeden żołnierz. Miał ukryć 
się na bagnistym terenie, gdzie 
Sowieci nie mogli go ścigać kon-
no. Wśród miejscowych miesz-
kańców przetrwała opowieść, że 
wiele lat później samotny męż-
czyzna przyjeżdżał regularnie 
w rocznicę bitwy i modlił się przy 
pomniku poległych. Jego tożsa-
mość nie jest jednak znana.          

Apel pamięci bohaterów 
bitwy pod Lemanem

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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PAKIET ROLNY LECHA ANTONIEGO KOŁAKOWSKIEGO

Cel: budowa pozycji polskiego  
rolnictwa w skali europejskiej 

zwierząt, budynków i majątku ruchome-
go. A także utworzenie podległego bezpo-
średnio Ministrowi Rolnictwa funduszu 
ubezpieczeniowego ze środków budżeto-
wych z dominującym udziałem państwa 
oraz utworzenie trzech filarów : pierw-
szy (I)- ubezpieczenie upraw, drugi (II) - 
ubezpieczenie zwierząt, trzeci (III) – bu-
dynków, maszyn i urządzeń rolniczych. 
W Pakiecie Rolnym znalazła się także 
propozycja podjęcia instytucjonalnych 
działań budujących pozycję polskiego rol-
nictwa, rynków wewnętrznych i obrotu 
produktami rolnymi na poziomie kraju 
oraz eksportu polskiej żywności – mięsa, 
mleka i jego, zbóż, warzyw i owoców oraz 
innych produktów, w tym utworzenie no-
wej instytucji zajmującej się rynkiem hur-
towym oraz położenie nacisku na zagad-
nienie wysokiej jakości zdrowej żywności 
i znaczącego zwiększenia jej produkcji.

RACJA STANU
Kolejne punkty Pakietu Rolnego Ko-

łakowskiego, o których mówi Newswe-
ek odnoszą się do programu retencji. 
Parlamentarzyście chodzi o stworzenie 
warunków prawnych i finansowych do 
budowy systemu nawadniania zapew-
niającego utrzymanie wilgotności gleby 
oraz o przeciwdziałanie stepowieniu zie-
mi w Polsce.

Ważnym postula-
tem jest także likwidacja 
ASF i odbudowa pogło-
wia trzody chlewnej - li-
kwidacja źródeł choro-
by i odtworzenia stada 
podstawowego; reduk-
cja chowu nakładczego 
z importowanych; usta-
bilizowanie rynku cen 
oraz zapewnienie opła-
calności produkcji po-
przez gwarancję pań-
stwa. I najważniejsze 
- nowy ustrój rolny. Tu 
Pakiet Rolny Lecha Ko-
łakowskiego postuluje 
zbudowanie nowej po-
zycji polskiego gospo-
darstwa rolnego – praw-
ne zabezpieczenie jego 
funkcjonowania, za-
gwarantowanie swobo-
dy obrotu gospodarcze-
go w zakresie produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, 
doprowadzenie do sy-
tuacji kiedy utrzymanie 
silnych gospodarstw rol-
nych staje się polską ra-
cją stanu.

DOŚWIADCZENIE I ZAUFANIE
Lech Antoni Koła-

kowski od 2005 roku pełni nieprzerwanie 
funkcję posła na sejm RP V, VI, VII, VIII 
i IX kadencji. Przez pięć lat był wiceprze-
wodniczącym sejmowej Komisji do spraw 
Unii Europejskiej i przewodniczącym sej-
mowej Podkomisji do spraw wykorzysta-
nia środków Unii Europejskiej. Obecnie 
jest wiceprzewodniczącym sejmowej Ko-
misji do spraw rolnictwa i rozwoju wsi 
oraz przewodniczącym sejmowej Podko-
misji stałej ds. sprzedaży bezpośredniej 
oraz handlu detalicznego produktów wy-
tworzonych w gospodarstwach rolnych. 
Przy premierze rządu RP sprawował funk-
cję wiceprzewodniczącego Rady Służby 
Publicznej. Przewodniczył też wielu de-
legacjom Sejmu RP i był ich członkiem 
na konferencjach i spotkaniach państw 
członkowskich Unii Europejskiej, Grupy 
Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego.

Ma 30- letnie doświadczenie w służbie 
publicznej - państwowej i samorządowej. 
Pierwszym etapem jego drogi zawodo-
wej była praca w Urzędzie Wojewódzkim 
i w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łom-
ży. Swoją aktywność samorządowca re-
alizował będąc radnym i wiceprzewodni-
czącym Rady Miasta Łomży. Prowadził 
gospodarstwo rolne i nadal jest jego wła-
ścicielem. Ma praktykę jako przedsiębior-
ca w zakresie obsługi i zaopatrzenia sekto-
ra rolniczego. Jest absolwentem Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego.

Cechuje go wyjątkowa skuteczność 
w działaniu. Najlepszym przykładem jest 
doprowadzenie w lipcu tego roku do po-
wstania nowego aktu prawnego chronią-
cego rolników członków będących w upa-
dłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
„BIELMLEK” w Bielsku Podlaskim. Dzię-
ki temu 800 gospodarstw otrzyma od pań-
stwa pomoc finansową, która uratuje je 
przed egzekucjami komorniczymi. Jesie-
nią ubiegłego roku poseł Lech Kołakow-
ski przeciwstawił się też wypowiedzeniu 
ustawy, której skutkiem byłoby drastyczne 
ograniczenie produkcji zwierzęcej. Na sku-
tek tego najpierw został zawieszony, a pod 
koniec 2020 roku odszedł z klubu PiS. 

W struktury postanowił wrócić z konkret-
nymi propozycjami, jak chociażby tymi za-
wartymi w pakiecie. Rolnicy w całym kraju 
wiedzą już, że mają niezawodnego przed-
stawiciela w Sejmie - bez względu na po-
działy polityczne, którego głos może mieć 
realny wpływ na rozwiązania Prawa i Spra-
wiedliwości w zakresie rolnictwa.

Obecna trudna sytuacja ekonomiczna 
polskiej wsi i kryzys rynków rolnych w ob-
liczu konkurencyjności państw UE,  a tak-
że spadek opłacalności produkcji rolnej 
wymaga odpowiedzialnej, skutecznej i pil-
nej reakcji rządu. Wobec zagrożeń i wy-
zwań stojących przed polskim rolnictwem 
Pakiet Rolny Kołakowskiego staje się dziś 
realną receptą dla polskiej wsi. Jest to Pol-
ska Racja Stanu.
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- Paweł bardzo lubi spotkania 
z Panią Kasią. Wystarczy, że tyl-
ko wstawi go w pionizator, a on 
już się śmieje, a jak zacznie go ła-
skotać to słyszy Pawła cały dom 
- opowiada Wiesław Stelmaszyń-
ski. - Znają się dosłownie na wy-
lot – dodaje. 

Orszak dobrej woli 

Osoba, która powiadomi-
ła nas o Pawełku, była pierwszą 
w orszaku dobrej woli. Two-

rzyły go także setki osób, które 
od lat przynosiły do nas plasti-
kowe zakrętki. Zbierali je sami, 
w szkołach, firmach, bursach, 
biurach. W Łomży i wielu in-
nych miejscowościach. Co kilka 
miesięcy udawało nam się ze-
brać przynajmniej tonę. Kupo-
wała je od nas firma, która prze-
twarza je na coś pożytecznego. 
Każdy grosz z tej akcji Artur Fi-
lipkowski, szef Grupy Medial-
nej Narew przekazywał Annie 
i Wiesławowi Stelmaszyńskim. 

Do rodziny trafiły właśnie pie-
niądze za kolejny transport za-
krętek. Ostatnie. Kwestie orga-
nizacyjne, niezależne od nas, 
uniemożliwiły nam ich dalsze 
zbieranie.   

- W naszej redakcji gościli-
śmy osoby, które przynosiły nam 
małe torebeczki i wielkie wory 
z nakrętkami - mówi Artur Filip-
kowski. - Szczególnie wzruszają-
ce były sytuacje, gdy swoje nie-
wielkie zawiniątka, przekazywały 
nam starsze osoby. Mieliśmy ta-

kich przyjaciół, którzy pojawiają 
się u nas regularnie, choć jest to 
dla nich na pewno spory wysiłek. 
Przynosili je, bo wiedzieli, że tym 
samym mogą przyczynić się do 
czegoś pięknego. Wspierali rodzi-
nę w walce o zdrowie Pawełka – 
dodaje.

Prosimy juz do nas zakrę-
tek nie dostarczać. Orszaku do-
brej woli przerywać jednak nie 
chcemy. Wciąż możemy pośred-
niczyć w przekazywaniu pań-
stwu Stelmaszyńskim różnego 
rodzaju pomocy od instytucji, 
firm i osób prywatnych w innej 
formie. Każdy, kto będzie chciał 
przekazać Pawełkowi odrobinę 
serca, może skontaktować się 
z redakcją Telewizji Narew (tel. 
86 216 74 44, ul. Stary Rynek 
13). Umożliwimy bezpośredni 
kontakt z rodziną.

Telewizja Narew od wielu lat 
angażuje się w pomoc dzieciom, 
których nie oszczędził los. Po-
średniczymy w przekazywaniu 
darów, informujemy o wszelkich 
działaniach na rzecz potrzebują-
cych i pomagamy w ich organiza-
cji. Wciąż będziemy to robić. 

Wszystkim, którzy byli czę-
ścią “Zakrętkowego Bractwa Po-
mocy” z głębi serca DZIĘKUJE-
MY! 

Zakrętkowe Bractwo Pomocy. Wsparcie, 
które ma twarz każdego z Nas. Dziękujemy! 
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Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 
ogłasza konkurs literacki na opowia-
danie inspirowane twórczością Sta-
nisława Lema z elementami historii 
Łomży. Konkurs odbywa się w ramach 
100. rocznicy urodzin pisarza i adre-
sowany jest do mieszkańców Łomży 

oraz powiatu łomżyńskiego, zarówno 
młodzieży, jak i osób dorosłych. 

Stanisław Lem to jeden z naj-
poczytniejszych pisarzy scien-
ce-fiction, którego twórczość 
zaliczana jest do kanonu świato-
wej literatury. Sejm RP docenił 

znaczące miejsce jego pisarstwa 
w literaturze XX wieku ustano-
wił rok 2021 rokiem Stanisława 
Lema.

Aby wziąć udział w konkur-
sie należy napisać opowiada-
nie science-fiction inspirowane 

twórczością Stanisława Lema 
(np. Dzienniki gwiazdowe, Bajki 
robotów, Cyberiada) z wplecio-
nymi elementami historii Łom-
ży. Prace nadesłane na konkurs 
muszą być pracami własnymi, 
wcześniej niepublikowanymi 

i nienagrodzonymi w konkursach 
literackich. 

Praca zgłoszona do konkursu 
nie może przekraczać 4 stron A4. 
Tekst należy zapisać czcionką Ti-
mes New Roman o wielkości 12 
punktów, interlinia 1,5 wiersza.

Pracę konkursową wraz z kar-
tą zgłoszenia należy przesłać na 
adres e-mail: wypozyczalnia@
mbp-lomza.pl do 1 października 
2021 r. 

Oceny prac konkursowych 
dokona komisja powołana przez 
Organizatora. Zwycięzcy otrzy-
mają nagrody:

I    MIEJSCE - 200,00 ZŁ
II   MIEJSCE - 150,00 ZŁ
III  MIEJSCE - 100,00 ZŁ

Informacje o konkursie pod 
nr tel.: 86-216-54-81 w. 23, na 
stronie www.mbp-lomza.pl oraz 
Facebooku.

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

Tradycyjnie, w pierwszą sobotę września w całej 
Polsce odbędzie się jubileuszowa edycja akcji 
Narodowe Czytanie. Wszyscy chętni mogą wziąć 
udziału w jej łomżyńskiej odsłonie - 4 września 
2021 r. o godz. 10.00 przed siedzibą Biblioteki 
na ulicy Długiej 13.

Lekturą dziesiątego już Narodowe-
go Czytania jest Moralność pani Dulskiej 
Gabrieli Zapolskiej. Patronujący akcji Pre-
zydent RP Andrzeja Duda, zachęcając do 
udziału w wydarzeniu napisał:

„To wyjątkowy utwór, który piętnuje 
obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim 
komizm i gorzką ironię, mistrzowskie od-
malowanie postaci i wyczucie języka, 
ale przede wszystkim uniwersalne prze-
słanie moralne, które w imię uczciwości 
i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztu-

ka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską 
o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dul-
szczyzna” weszło na trwałe do języka po-
tocznego i na przestrzeni epok było różnie 
interpretowane, stając się przedmiotem ży-
wych dyskusji”.

Organizatorzy łomżyńskiej odsło-
ny Narodowego Czytania: Prezydent 
Miasta Łomży, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Łomży, Teatr Lalki i Akto-
ra, zapraszają wszystkich mieszkańców 
do wzięcia udziału w tym corocznym 
święcie polskiej literatury. Osoby, któ-
re przyniosą własny egzemplarz drama-
tu Gabrieli Zapolskiej będą mogły go 
oznaczyć pamiątkową pieczęcią Naro-
dowego Czytania. Wybrane fragmen-
ty Moralności Pani Dulskiej usłyszymy 
w interpretacji aktorów Teatru Lalki 

i Aktora, parlamentarzystów, władz 
Łomży, samorządowców, osób zna-
nych, mieszkańców naszego miasta, 
uczniów I Liceum Ogólnokształcące-
go, Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Ze-
społu Szkół Weterynaryjnych i Ogól-
nokształcących Nr 7. Bibliotekarze 
łomżyńskiej książnicy przygotowują 
filmową niespodziankę, którą nieba-
wem będzie można obejrzeć na ich 
kanale YouTube.

Wszystkich zainteresowanych or-
ganizatorzy zapraszają na ulicę Długą 
13, a jeśli aura nie będzie sprzyjać czy-
taniu w plenerze, Narodowe Czytanie 
odbędzie się w Hali Kultury w Łomży 
przy zachowaniu obowiązujący zale-
ceń sanitarnych.

Narodowe Czytanie 2021 

Stanisław Lem i Łomża. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Łomży zaprasza do udziału w konkursie
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Na Muszli Koncertowej, tak jak od 
wielu już lat podczas Gościńca Łom-
żyńskiego, Łomża pożegnała lato 
i wakacje. Oprócz zabawy przy mu-
zyce mieszkańcy mieli okazję wziąć 
udział w konkursach czy zwiedzić 
przygotowane stoiska.

Podczas pierwszego dnia 
w łomżyńskim amfiteatrze kró-
lowały taneczne rytmy disco. Na 
scenie pojawił się jako pierwszy 
zespół Extazy. Następnie wystą-
pił Top Girls, a całość zakończył 
koncert włoskiej gwiazdy wie-
czoru – Francesco Napoli.

Nie mniej emocjonujący był 
drugi dzień Gościńca Łomżyń-
skiego. Najpierw na scenie po-
jawiła się łomżyńska wokalistka 
Magda Sinoff z zespołem mu-
zyków i instrumentalistów oraz 
studiem wokalnym eMDeK. 
Następnie wystąpił Adam Kali-
nowski – finalista The Voice Of 
Poland XI z 2020 roku, po nim 
zespół Łzy, który świętował swo-
je 25-lecie. Całość zwieńczył wy-
stęp Margaret.

Tegoroczny Gościniec Łom-
żyński, którego początki sięgają 
2004 r. przeszedł do historii. Im-
preza jak co roku zakończyła się 
pokazem sztucznych ogni. Wy-
darzenie zorganizowali: MDK-
-DŚT, MOSiR Łomża oraz Urząd 
Miejski w Łomży. Sponsorem 
imprezy był: Browar Łomża.

Z uwagi na obostrzenia rzą-
dowe wynikające z wciąż trwa-
jącej pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2, impreza odbyła się 
w ścisłym reżimie sanitarnym. Na 
teren imprezy masowej, który był 
wydzielony z części muszli kon-
certowej mogło zostać wpuszczo-

ne  4000 osób, z czego 250 z nich 
stanowiły osoby niezaszczepione. 
Największą frekwencją cieszył się 
koncert Margaret. Przy jej utwo-
rach, na terenie Gościńca, bawiło 
się około trzy tysiące osób. Kilka-
set osób oglądało także koncert 
spoza wygrodzonej strefy. 

Na terenach zielonych niedaleko 
rzeki Narew przy ul. Rybaki, powstał 
niecodzienny projekt – Łąka Łomży. 
Połączona inicjatywa Fundacji Łąka 
i firmy Van Pur S.A., właściciela marki 
Łomża, zaowocowała przeniesieniem 
klimatu kwiatowych łąk, w formie 
zielonego zakątka, który na stałe 
zagości w Łomży. Celem projektu #Łą-
kiŁomży jest propagowanie spokojne-
go, zrównoważonego i zdecydowanie 
wolniejszego trybu życia. Podczas 
spotkania wspólnie sadzono kwiaty, 
a Łąka Łomży została oficjalnie odda-
na do użytku mieszkańcom miasta.

W oficjalnej części inau-
guracji projektu udział wziął 
prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski. Nie zabrakło też 
pomysłodawców wyjątkowej ak-
cji, czyli przedstawicieli Fundacji 
Łąka oraz firmy Van Pur S.A. Wy-
darzenie odbyło się na łące, nad 
rzeką Narew. Tuż obok placu za-
baw przy ul. Rybaki stanęła spe-
cjalnie stworzona konstrukcja. 
Złożona z drewnianych ławek 
oraz donic przestrzeń zachęca do 
siadania i delektowania się krajo-
brazem łąki.

W oficjalnej części inau-
guracji projektu udział wziął 
prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski. Nie zabrakło też 
pomysłodawców wyjątkowej ak-
cji, czyli przedstawicieli Fundacji 
Łąka oraz firmy Van Pur S.A. Wy-
darzenie odbyło się na łące, nad 
rzeką Narew. Tuż obok placu za-

baw przy ul. Rybaki stanęła spe-
cjalnie stworzona konstrukcja. 
Złożona z drewnianych ławek 
oraz donic przestrzeń zachęca do 
siadania i delektowania się krajo-
brazem łąki.

- Jako miasto Łomża już re-
alizujemy łąki kwietne poprzez 
nasz zakład budżetowy MPG-

KiM. Jest to ciekawa alternatywa 
dla trawników – mówi Prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski. – 
Dzięki łąkom do miasta powra-
ca namiastka dzikiej przyrody. 
Pokazujemy tym samym, że dba-
my o nasze środowisko, o klimat 
i uczymy, bo łąka kwietna oprócz 
ekologicznego,   ma też bardzo 

mocny wymiar edukacyjny. Mam 
nadzieję, że takich miejsc będzie 
w Łomży dużo więcej – dodał go-
spodarz miasta.

- Poprzez inicjatywę Łąki 
Łomży chcemy, żeby ludzie po-
czuli w mieście klimat prawdziwej 
łąki. Zgodnie z hasłem naszej mar-
ki „Łomża, W swoim tempie”, za-

chęcamy do nieśpiesznego czerpa-
nia przyjemności z wolnych chwil  
– powiedziała Jagoda Iwańczuk, 
Prezes Zarządu Van Pur S.A.

- W ochronie środowiska li-
czy się każdy, nawet najmniejszy 
gest i wybór, dlatego zachęcamy 
wszystkich do siania kwiatów. 
Aby pokazać, jak istotne jest two-
rzenie naturalnych przestrze-
ni w polskich miejscowościach, 
we współpracy z firmą Van Pur 
S.A postanowiliśmy stworzyć 
Łąki Łomży. Poprzez ten waż-
ny projekt chcemy przekonać 
mieszkańców miasta, że kwiato-
we łąki są świetnym rozwiąza-
niem niezależnie czy są sadzone 
w centrum czy siane na terenach 
zieleni – powiedział Maciej Po-
dyma, Prezes Fundacji Łąka.

W ramach spotkania został 
przeprowadzony warsztat „za-
kładania łąki kwietnej w prakty-
ce”. Wszyscy uczestnicy, bogat-
si o wiedzę na temat łąk, zabrali 
się za wspólne sadzenie kwiatów. 
Przedstawiciele Fundacji Łąka 
podpowiadali również, jak naj-
lepiej stworzyć przyjazną prze-
strzeń pełną kwiatów i roślin 
w swoim otoczeniu. Odwiedza-
jący Łąkę Łomży otrzymali spe-
cjalną mieszankę nasion, dzię-
ki którym mogą stworzyć swoją 
łąkę, nawet w zaciszu domu.

Łomża 
pożegnała lato

Łąka Łomży  
na bulwarach

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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Pomysł wyjściowy jest banalnie pro-
sty: za dwa dni Doug żeni się. Organizuje 
więc wieczór kawalerski. Towarzyszyć mu 
będą jego dwaj najlepsi przyjaciele i przy-
szły szwagier. 

Pierwszym z tej wesołej kompanii jest 
Phil (Bradley Cooper), przystojny na-
uczyciel w podstawówce, nieco cyniczny 
mąż i ojciec, odradzający przyjacielowi 
popełnienie tego samego błędu co on – 
stanięcie na ślubnym kobiercu. Następny 
jest Stu (Ed Helms), dentysta o wyglądzie 
typowego amerykańskiego jajogłowego, 
będący w związku z kobietą, która zabra-
nia mu wszystkiego, zamienia jego życie 
w koszmar, a nawet go bije, ale on i tak ją 
kocha. Ostatnim w tej ekipie jest przyszły 
szwagier Douga, Alan (Zach Gali� anakis), 
delikatnie mówiąc ekscentryczny, brodaty 
grubasek o niecodziennym usposobieniu. 

Panowie wybierają się samochodem 
na wypad do mekki wieczorów kawaler-
skich oraz hazardu w Stanach Zjedno-
czonych, Las Vegas. Wynajmują olbrzymi 
apartament w Ceasar’s Palace, po czym 
przygotowują się do zabawy. Na początek 
wieczoru wyruszają na dach hotelu, żeby 
tam wznieść pierwszy toast…

„Tu reżyser urywa � lm – w przenośni 
i dosłownie. Kolejna scena ma bowiem 
miejsce już następnego dnia rano w zdeze-
lowanym pokoju. Bohaterowie rozwaleni 
są na podłodze, w kącie lata sobie kura, 
w łazience jest najprawdziwszy tygrys, 
a w sza� e płacze jakiś bobas. Największym 

problemem jest jednak to, że wcięło gdzieś 
pana młodego. No a jak przystało na pora-
nek po bibie, pozostała trójka, pomijając 
kaca stulecia, nie pamięta absolutnie nic.

To co wyprawia się dalej to nieprze-
rwane pasmo najrozmaitszych gagów, które 
ozdabiają te detektywistyczno-komedio-
wą intrygę – czytamy w recenzji na stro-
nie � lmweb. Nazajutrz pan młody się żeni 
i wypadałoby go odnaleźć. Bohaterowie 
zabierają się więc za odtwarzanie przebiegu 
wydarzeń minionej nocy.Tygrys w kiblu to 
pikuś. Co ciekawe, chociaż panowie z każdą 
kolejną sceną dowiadują się o swoich coraz 
to bardziej żałosnych wyczynach, ani razu 
nie ukazują skruchy. Świadomość upodle-
nia nie ma żadnych reperkusji dla ich samo-
poczucia. Zmagają się z serią niefortunnych 
zdarzeń i z kacem � zycznym, ale o mo-
ralnym nie ma mowy. A skala szaleństwa 
i dziecinnych wygłupów czwórki 30-latków 
jest naprawdę ogromna. Inwencja twórców 
zdaje się nie mieć tu żadnych granic, a jed-
nocześnie scenarzystom udaje się wyjaśnić 
niemal wszystkie z najbardziej absurdalnych 
rzeczy, jakie spotykają naszych bohaterów”. 

Aby ujrzeć ich nocne ekscesy, należy 
jednak poczekać do końca � lmu, kiedy to 
wraz z napisami końcowymi dostajemy 
porcje pikantnych fotogra� i wyjaśniają-
cych tajemnice nocnej libacji i będących 
jednocześnie jednym z bardziej zabaw-
nych fragmentów � lmu. 

Reżyser, Todd Phillips jest doświad-
czonym specjalistą od jazdy po bandzie. 
Stworzył ciekawy, zabawny, lekko głup-
kowaty � lm. Dostajemy ciągle nowe, za-
skakujące fragmenty nocnych ekscesów. 
Nie pozwalają one widzowi nawet przez 
moment odetchnąć – tempo akcji nie spa-
da. Dowcip goni dowcip, a kolejne gagi są 
świeże i niepowtarzalne. 

„Można odnieść więc wrażenie, że 
„Kac Vegas” to � lm o mężczyznach i dla 
mężczyzn – pisze Marta Płaza na � lmwe-
bie. Nic bardziej mylnego! Może i panie 
raczej nie miewają takich perypetii, ale 
i tak przy odrobinie otwartości mogą 
z niesamowitą przyjemnością oglądać 
� lm, który w pewien sposób demaskuje 
prawa rządzące działaniem panów. Pod 
przykrywką szalonych przygód, kryje się 
fajna opowieść o grupce kumpli, którzy 
są dla siebie oparciem w najbardziej na-
wet szalonych chwilach. I za to właśnie 
reżyserowi należą się największe brawa. 
Nie poprzestał na biernym rozśmiesza-
niu gawiedzi, ale i nadał swojemu � l-
mowi głębszego wydźwięku, przez co 
końcówkę można oglądać z prawdziwym 
sentymentem”.

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 469 

milionów dolarów, kosztował 35 milionów.

★ Ed Helms przygotowując się do swo-
jej roli schudł 4 kg. Brakujący ząb to nie 
charakteryzacja. Aktor miał sztucznego sie-
kacza, bo prawdziwy nigdy mu nie wyrósł.

★ W prawdziwym życiu Mike Tyson, 
dwukrotny mistrz świata wszechwag zawodo-
wego boksu, posiada siedem tygrysów. Ujaw-
nił, że wystąpił w � lmie, by zarobić na narko-
tyki i w czasie kręcenia, był pod ich wpływem.

★ Planowano użyć prawdziwego pa-
ralizatora, ale prawnicy z Warner Bros. nie 
zgodzili się na to.

★ Bradley Cooper jest abstynentem. 
Przestał pić gdy miał 29 lat.

★ Lindsay Lohan zaproponowano rolę 
Jade, striptizerki, ale ją odrzuciła. „Myśla-
łam,że � lm poniesie klapę. Teraz żałuję tej 
decyzji”.

★ Dziecko grały trzy pary bliźniaków 
i manekin.

★ W czasie kręcenia zdjęć ze zwierzętami, 
na planie byli treserzy i zabezpieczenia, które 
później komputerowo usunięto z obrazu.

★ Reżyser Todd Phillips to mężczyzna 
całujący się z kobietą w windzie w hotelu.

★ Scenariusz sprzedano wytwórni za 2 
miliony dolarów.

★ Po pierwszej części nakręcono jeszcze 
dwie: Kac Vegas w Bangkoku (2011) i Kac 
Vegas 3 (2013).

Kac Vegas
TVN sobota 21.45

Kac Vegas

Co to się 
działo!

Obrazoburcza, momentami bawiąca do łez, 
a chwilami żenująca komedia dla tych, którzy 
na chwilę chcą poddać się nieskrępowanemu 

szaleństwu! Całkiem sprawnie skrojona 
historia, z wątkami sensacyjnymi 

i kryminalnymi. Gdzie zgubił się pan młody, 
do kogo należy tygrys i dziecko?

Och, życie wybierz  
coś  

dla siebie

Ta podstępna miłość

Ślubne perypetie
Mija 14 lat, od kiedy hollywoodzka gwiazda 

Lilly Leonard (Bette Midler) i wzięty pisarz Dan 
De Mora (Dennis Farina) rozwiedli się i nic nie 
skłoni ich do ponownego spotkania. Tymczasem 
ich córka Molly (Paula Marshall) wychodzi za 
Keitha, obiecującego polityka, którego poglądy 
wymagają obecności obojga rodziców panny na 
ślubie. Lilly i Dan przybywają wraz ze swymi obec-

nymi małżonkami, lecz nie potrafią darować sobie 
okazji do kłótni. 

Awantura ma jednak nieoczekiwany finał: byli 
małżonkowie na nowo zakochują się w sobie i razem 
wymykają na romantyczną eskapadę. Molly jest prze-
rażona. Skandaliczne zachowanie rodziców z pew-
nością zaszkodzi karierze Keitha. Molly postanawia 
odnaleźć rodziców i przywołać ich do porządku. 
Odnalezienie kochanków, którzy ukryli się gdzieś 
w Nowym Jorku wcale nie jest łatwe. W poszukiwaniu 
zbuntowanych rodziców pomaga Molly reporter Joey 
(Danny Nucci). Pod jego wpływem Molly zaczyna się 
zmieniać, inaczej ocenia swoich rodziców i łączące 
ich uczucie. Przyznaje, że jej związek z Keithem jest 
nudny i pozbawiony emocji. A Joey z każdą chwilą 
podoba jej się coraz bardziej i do tego z wzajemnością. 

Pewnie nie wiesz...
H Sześć lat po nakręceniu tego filmu aktorzy Paula 

Marshall (Molly) i Danny Nucci (Joey) rozwiedli się ze 
swoimi małżonkami i... wzięli ślub.

Ta podstępna miłość
TVN7 niedziela 17.45

Rozsądna Holly Berenson jest obiecującą re-
stauratorką. Nierozstający się z czapką baseballo-
wą Eric Messer to ambitny, ale nieco zarozumiały 
dziennikarz sportowy. Po koszmarnej pierwszej 
randce oboje są przekonani, że w przyszłości będą 
się spotykać wyłącznie na urodzinach małej Sophie, 
córki ich wspólnych przyjaciół. Niestety, rodzice 
Sophie giną w wypadku i zgodnie z ich wolą Holly 
i Messer przejmują opiekę nad dziewczynką.

Komedia romantyczna oparta na sprawdzonym 
schemacie „Kto się czubi, ten się lubi”. Co prawda 
pierwszy plan został zdominowany przez sytuacyj-
ny humor związany z wychowywaniem dziecka 
przez dwoje kompletnie nie znających się na tym 
ludzi (tragikomiczne próby zmian pieluch, ucisza-
nia dzieciaka), ale już w tle rozkwita miłość wedle 
wszelakich prawideł tego gatunku.

Film ma jednak atuty, dzięki którym nie jest 
słodki i przesadnie romantyczny. Pierwszy to świet-
nie uzupełniająca się na planie para aktorska – mię-
dzy Katherine Heigl i Joshem Duhamelem iskrzy 
aż miło. Największy atut, to mimowolne jakby – 
aczkolwiek scenariuszowo zamierzone, po prostu 

pokazane na luzie, bez zadęcia – naszkicowanie, ja-
kim wyzwaniem jest wychowanie dziecka, jak wiele 
decyzja o macierzyństwie zmienia w życiu. Dzięki 
temu „Och, życie” wkracza na nieco wyższy poziom 
niż standardowa komedia o romantycznych perype-
tiach dwojga ludzi.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 105,5 miliona 

dolarów, kosztował 38 milionów.
H Trojaczki Alexis, Brynn i Brooke Clagett grały 

Sophie. 
H Katherine Heigl przekonywała producentów, 

aby Josh Duhamel został obsadzony jako jej partner 
po tym, jak studio wyraziło wątpliwości co do jego 
zdolności komediowych.

H W prawdziwym życiu Katherine Heigl dorasta-
ła z adoptowaną siostrą, a później adoptowała 2 córki.

Och, życie
TVN7 piątek 21.35

Kłopoty  
z dzieckiem

12 godzin
TVP2 piątek 22.05

Sensacyjny. Mistrz złodziejskiego fachu z Nowe-
go Orleanu zostaje złapany w trakcie ucieczki po 
skoku na bank. Gdy wychodzi na wolność, jego 
dawny wspólnik, przekonany, że ukrył on część 
łupu, porywa jego córkę.

Tylko mnie kochaj
TVN7 sobota 17.50

Komedia romantyczna. Młodemu, przystojne-
mu architektowi (Maciej Zakościelny), właści-
cielowi firmy projektowej, wpada w oko nowa 
pracownica. Tymczasem pewnego dnia do jego 
drzwi puka 7-letnia Michalina, twierdząca, że 
jest jego córką.

Twierdza
TV Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Zbuntowani marines opanowują 
Alcatraz. Jeśli rodziny poległych żołnierzy nie 
otrzymają odszkodowań, San Francisco zostanie 
zniszczone. Jedyną nadzieją jest misja agenta FBI 
(Nicolas Cage) i więźnia (Sean Connery).

Taxi
TV Puls niedziela 16.15

Komedia sensacyjna. Bohaterami są dwaj miesz-
kańcy Marsylii: komisarz policji Emilien oraz 
Daniel – kierowca taksówki. Dzięki pomocy 
taksówkarza policjant zaczyna odnosić sukcesy 
w walce z gangiem okradającym banki.

Ostateczna rozgrywka
TV Puls niedziela 20.00

Thriller. Trwa emocjonujący mecz piłkarski, 
a na trybunach zasiada 35 tysięcy kibiców. Na 
stadion wkracza grupa uzbrojonych terrorystów, 
którzy żądają okupu. Wśród zakładników znajdu-
je się weteran komandosów.

Prawdziwe męstwo
TVP Kultura niedziela 20.00

Western. Czternastolatka chce wymierzyć spra-
wiedliwość mordercy swego ojca, który zbiegł na 
terytorium Indian. Udaje jej się pozyskać pomoc 
jednookiego szeryfa ( Jeff Bridges) i tajemnicze-
go Teksańczyka (Matt Damon).
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Pomysł wyjściowy jest banalnie pro-
sty: za dwa dni Doug żeni się. Organizuje 
więc wieczór kawalerski. Towarzyszyć mu 
będą jego dwaj najlepsi przyjaciele i przy-
szły szwagier. 

Pierwszym z tej wesołej kompanii jest 
Phil (Bradley Cooper), przystojny na-
uczyciel w podstawówce, nieco cyniczny 
mąż i ojciec, odradzający przyjacielowi 
popełnienie tego samego błędu co on – 
stanięcie na ślubnym kobiercu. Następny 
jest Stu (Ed Helms), dentysta o wyglądzie 
typowego amerykańskiego jajogłowego, 
będący w związku z kobietą, która zabra-
nia mu wszystkiego, zamienia jego życie 
w koszmar, a nawet go bije, ale on i tak ją 
kocha. Ostatnim w tej ekipie jest przyszły 
szwagier Douga, Alan (Zach Gali� anakis), 
delikatnie mówiąc ekscentryczny, brodaty 
grubasek o niecodziennym usposobieniu. 

Panowie wybierają się samochodem 
na wypad do mekki wieczorów kawaler-
skich oraz hazardu w Stanach Zjedno-
czonych, Las Vegas. Wynajmują olbrzymi 
apartament w Ceasar’s Palace, po czym 
przygotowują się do zabawy. Na początek 
wieczoru wyruszają na dach hotelu, żeby 
tam wznieść pierwszy toast…

„Tu reżyser urywa � lm – w przenośni 
i dosłownie. Kolejna scena ma bowiem 
miejsce już następnego dnia rano w zdeze-
lowanym pokoju. Bohaterowie rozwaleni 
są na podłodze, w kącie lata sobie kura, 
w łazience jest najprawdziwszy tygrys, 
a w sza� e płacze jakiś bobas. Największym 

problemem jest jednak to, że wcięło gdzieś 
pana młodego. No a jak przystało na pora-
nek po bibie, pozostała trójka, pomijając 
kaca stulecia, nie pamięta absolutnie nic.

To co wyprawia się dalej to nieprze-
rwane pasmo najrozmaitszych gagów, które 
ozdabiają te detektywistyczno-komedio-
wą intrygę – czytamy w recenzji na stro-
nie � lmweb. Nazajutrz pan młody się żeni 
i wypadałoby go odnaleźć. Bohaterowie 
zabierają się więc za odtwarzanie przebiegu 
wydarzeń minionej nocy.Tygrys w kiblu to 
pikuś. Co ciekawe, chociaż panowie z każdą 
kolejną sceną dowiadują się o swoich coraz 
to bardziej żałosnych wyczynach, ani razu 
nie ukazują skruchy. Świadomość upodle-
nia nie ma żadnych reperkusji dla ich samo-
poczucia. Zmagają się z serią niefortunnych 
zdarzeń i z kacem � zycznym, ale o mo-
ralnym nie ma mowy. A skala szaleństwa 
i dziecinnych wygłupów czwórki 30-latków 
jest naprawdę ogromna. Inwencja twórców 
zdaje się nie mieć tu żadnych granic, a jed-
nocześnie scenarzystom udaje się wyjaśnić 
niemal wszystkie z najbardziej absurdalnych 
rzeczy, jakie spotykają naszych bohaterów”. 

Aby ujrzeć ich nocne ekscesy, należy 
jednak poczekać do końca � lmu, kiedy to 
wraz z napisami końcowymi dostajemy 
porcje pikantnych fotogra� i wyjaśniają-
cych tajemnice nocnej libacji i będących 
jednocześnie jednym z bardziej zabaw-
nych fragmentów � lmu. 

Reżyser, Todd Phillips jest doświad-
czonym specjalistą od jazdy po bandzie. 
Stworzył ciekawy, zabawny, lekko głup-
kowaty � lm. Dostajemy ciągle nowe, za-
skakujące fragmenty nocnych ekscesów. 
Nie pozwalają one widzowi nawet przez 
moment odetchnąć – tempo akcji nie spa-
da. Dowcip goni dowcip, a kolejne gagi są 
świeże i niepowtarzalne. 

„Można odnieść więc wrażenie, że 
„Kac Vegas” to � lm o mężczyznach i dla 
mężczyzn – pisze Marta Płaza na � lmwe-
bie. Nic bardziej mylnego! Może i panie 
raczej nie miewają takich perypetii, ale 
i tak przy odrobinie otwartości mogą 
z niesamowitą przyjemnością oglądać 
� lm, który w pewien sposób demaskuje 
prawa rządzące działaniem panów. Pod 
przykrywką szalonych przygód, kryje się 
fajna opowieść o grupce kumpli, którzy 
są dla siebie oparciem w najbardziej na-
wet szalonych chwilach. I za to właśnie 
reżyserowi należą się największe brawa. 
Nie poprzestał na biernym rozśmiesza-
niu gawiedzi, ale i nadał swojemu � l-
mowi głębszego wydźwięku, przez co 
końcówkę można oglądać z prawdziwym 
sentymentem”.

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 469 

milionów dolarów, kosztował 35 milionów.

★ Ed Helms przygotowując się do swo-
jej roli schudł 4 kg. Brakujący ząb to nie 
charakteryzacja. Aktor miał sztucznego sie-
kacza, bo prawdziwy nigdy mu nie wyrósł.

★ W prawdziwym życiu Mike Tyson, 
dwukrotny mistrz świata wszechwag zawodo-
wego boksu, posiada siedem tygrysów. Ujaw-
nił, że wystąpił w � lmie, by zarobić na narko-
tyki i w czasie kręcenia, był pod ich wpływem.

★ Planowano użyć prawdziwego pa-
ralizatora, ale prawnicy z Warner Bros. nie 
zgodzili się na to.

★ Bradley Cooper jest abstynentem. 
Przestał pić gdy miał 29 lat.

★ Lindsay Lohan zaproponowano rolę 
Jade, striptizerki, ale ją odrzuciła. „Myśla-
łam,że � lm poniesie klapę. Teraz żałuję tej 
decyzji”.

★ Dziecko grały trzy pary bliźniaków 
i manekin.

★ W czasie kręcenia zdjęć ze zwierzętami, 
na planie byli treserzy i zabezpieczenia, które 
później komputerowo usunięto z obrazu.

★ Reżyser Todd Phillips to mężczyzna 
całujący się z kobietą w windzie w hotelu.

★ Scenariusz sprzedano wytwórni za 2 
miliony dolarów.

★ Po pierwszej części nakręcono jeszcze 
dwie: Kac Vegas w Bangkoku (2011) i Kac 
Vegas 3 (2013).
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działo!

Obrazoburcza, momentami bawiąca do łez, 
a chwilami żenująca komedia dla tych, którzy 
na chwilę chcą poddać się nieskrępowanemu 

szaleństwu! Całkiem sprawnie skrojona 
historia, z wątkami sensacyjnymi 

i kryminalnymi. Gdzie zgubił się pan młody, 
do kogo należy tygrys i dziecko?

Och, życie wybierz  
coś  

dla siebie

Ta podstępna miłość

Ślubne perypetie
Mija 14 lat, od kiedy hollywoodzka gwiazda 

Lilly Leonard (Bette Midler) i wzięty pisarz Dan 
De Mora (Dennis Farina) rozwiedli się i nic nie 
skłoni ich do ponownego spotkania. Tymczasem 
ich córka Molly (Paula Marshall) wychodzi za 
Keitha, obiecującego polityka, którego poglądy 
wymagają obecności obojga rodziców panny na 
ślubie. Lilly i Dan przybywają wraz ze swymi obec-

nymi małżonkami, lecz nie potrafią darować sobie 
okazji do kłótni. 

Awantura ma jednak nieoczekiwany finał: byli 
małżonkowie na nowo zakochują się w sobie i razem 
wymykają na romantyczną eskapadę. Molly jest prze-
rażona. Skandaliczne zachowanie rodziców z pew-
nością zaszkodzi karierze Keitha. Molly postanawia 
odnaleźć rodziców i przywołać ich do porządku. 
Odnalezienie kochanków, którzy ukryli się gdzieś 
w Nowym Jorku wcale nie jest łatwe. W poszukiwaniu 
zbuntowanych rodziców pomaga Molly reporter Joey 
(Danny Nucci). Pod jego wpływem Molly zaczyna się 
zmieniać, inaczej ocenia swoich rodziców i łączące 
ich uczucie. Przyznaje, że jej związek z Keithem jest 
nudny i pozbawiony emocji. A Joey z każdą chwilą 
podoba jej się coraz bardziej i do tego z wzajemnością. 

Pewnie nie wiesz...
H Sześć lat po nakręceniu tego filmu aktorzy Paula 

Marshall (Molly) i Danny Nucci (Joey) rozwiedli się ze 
swoimi małżonkami i... wzięli ślub.

Ta podstępna miłość
TVN7 niedziela 17.45

Rozsądna Holly Berenson jest obiecującą re-
stauratorką. Nierozstający się z czapką baseballo-
wą Eric Messer to ambitny, ale nieco zarozumiały 
dziennikarz sportowy. Po koszmarnej pierwszej 
randce oboje są przekonani, że w przyszłości będą 
się spotykać wyłącznie na urodzinach małej Sophie, 
córki ich wspólnych przyjaciół. Niestety, rodzice 
Sophie giną w wypadku i zgodnie z ich wolą Holly 
i Messer przejmują opiekę nad dziewczynką.

Komedia romantyczna oparta na sprawdzonym 
schemacie „Kto się czubi, ten się lubi”. Co prawda 
pierwszy plan został zdominowany przez sytuacyj-
ny humor związany z wychowywaniem dziecka 
przez dwoje kompletnie nie znających się na tym 
ludzi (tragikomiczne próby zmian pieluch, ucisza-
nia dzieciaka), ale już w tle rozkwita miłość wedle 
wszelakich prawideł tego gatunku.

Film ma jednak atuty, dzięki którym nie jest 
słodki i przesadnie romantyczny. Pierwszy to świet-
nie uzupełniająca się na planie para aktorska – mię-
dzy Katherine Heigl i Joshem Duhamelem iskrzy 
aż miło. Największy atut, to mimowolne jakby – 
aczkolwiek scenariuszowo zamierzone, po prostu 

pokazane na luzie, bez zadęcia – naszkicowanie, ja-
kim wyzwaniem jest wychowanie dziecka, jak wiele 
decyzja o macierzyństwie zmienia w życiu. Dzięki 
temu „Och, życie” wkracza na nieco wyższy poziom 
niż standardowa komedia o romantycznych perype-
tiach dwojga ludzi.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 105,5 miliona 

dolarów, kosztował 38 milionów.
H Trojaczki Alexis, Brynn i Brooke Clagett grały 

Sophie. 
H Katherine Heigl przekonywała producentów, 

aby Josh Duhamel został obsadzony jako jej partner 
po tym, jak studio wyraziło wątpliwości co do jego 
zdolności komediowych.

H W prawdziwym życiu Katherine Heigl dorasta-
ła z adoptowaną siostrą, a później adoptowała 2 córki.
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TVN7 piątek 21.35
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z dzieckiem

12 godzin
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Sensacyjny. Mistrz złodziejskiego fachu z Nowe-
go Orleanu zostaje złapany w trakcie ucieczki po 
skoku na bank. Gdy wychodzi na wolność, jego 
dawny wspólnik, przekonany, że ukrył on część 
łupu, porywa jego córkę.

Tylko mnie kochaj
TVN7 sobota 17.50

Komedia romantyczna. Młodemu, przystojne-
mu architektowi (Maciej Zakościelny), właści-
cielowi firmy projektowej, wpada w oko nowa 
pracownica. Tymczasem pewnego dnia do jego 
drzwi puka 7-letnia Michalina, twierdząca, że 
jest jego córką.

Twierdza
TV Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Zbuntowani marines opanowują 
Alcatraz. Jeśli rodziny poległych żołnierzy nie 
otrzymają odszkodowań, San Francisco zostanie 
zniszczone. Jedyną nadzieją jest misja agenta FBI 
(Nicolas Cage) i więźnia (Sean Connery).

Taxi
TV Puls niedziela 16.15

Komedia sensacyjna. Bohaterami są dwaj miesz-
kańcy Marsylii: komisarz policji Emilien oraz 
Daniel – kierowca taksówki. Dzięki pomocy 
taksówkarza policjant zaczyna odnosić sukcesy 
w walce z gangiem okradającym banki.

Ostateczna rozgrywka
TV Puls niedziela 20.00

Thriller. Trwa emocjonujący mecz piłkarski, 
a na trybunach zasiada 35 tysięcy kibiców. Na 
stadion wkracza grupa uzbrojonych terrorystów, 
którzy żądają okupu. Wśród zakładników znajdu-
je się weteran komandosów.

Prawdziwe męstwo
TVP Kultura niedziela 20.00

Western. Czternastolatka chce wymierzyć spra-
wiedliwość mordercy swego ojca, który zbiegł na 
terytorium Indian. Udaje jej się pozyskać pomoc 
jednookiego szeryfa ( Jeff Bridges) i tajemnicze-
go Teksańczyka (Matt Damon).
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W Laguna Beach mieszka Ben (Aaron 
Johnson) i Chon (Taylor Kitsch), którzy 
są najlepszymi przyjaciółmi. Ben studio-
wał botanikę i marketing. Chon wstąpił 
do wojska i odsłużył dwie zmiany w Iraku 
i Afganistanie, skąd przywiózł nasiona naj-
lepszej na świecie marihuany. Przyjaciele 
zakładają wspólny interes, szybko odnoszą 
sukces i zdobywają lokalny rynek.

Łączy ich także miłość do jednej 
dziewczyny, O (Blake Lively). Niestety 
sukcesy Bena i Chona zwracają uwagę 
meksykańskiego kartelu Baja. Kierująca 
nim Elena (Salma Hayek) planuje rozsze-
rzyć swój rynek na Stany Zjednoczone. 
Przyjaciele odrzucają jej ofertę. W od-
powiedzi O zostaje porwana przez pra-
cującego dla Eleny bezwzględnego Lado 
(Benicio Del Toro). Ben i Chon planują za 
wszelką cenę odzyskać dziewczynę. Roz-
poczyna się pełna przemocy rozgrywka, 
w której niemałą rolę odegra skorumpo-
wany agent FBI Dennis ( John Travolta).

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 83 

miliony dolarów, kosztował 45 milionów.
★ Taylor Kitsch przygotowywał się do 

� lmu trenując z żołnierzami Navy SEALs 
(specjalnego oddziału Marynarki Wojennej 
Stanów Zjednoczonych). Aktor sam wyko-
nał wszystkie sceny kaskaderskie.

★ W ramach przygotowań do swojej 
roli Blake Lively pobierała lekcje strzelania 
z broni palnej.

★ Na potrzeby produkcji scenografowie 
stworzyli sztuczne pole marihuany, które 
widać w � lmie. Ze względów prawnych nie 
mogły to być prawdziwe rośliny.

★ Mireya Moreno Carreon, zwana „La 
Flaca” (Chuda dziewczyna), pierwsza mek-
sykańska szefowa kartelu narkotykowego, 
była inspiracją dla postaci Eleny. Carreon 
zaczynała jako policjantka. W 2011 roku 
została aresztowana przez meksykańskich 
marines. Została oskarżona o współudział 
w licznych morderstwach i transakcjach nar-
kotykowych.

Ponad bezprawiem
TVN piątek 23.05

Ponad bezprawiem

Interesy i miłość

Kod 211

Napad na bank
Miasteczko Chesterford położone w Massachu-

se� s to z pozoru spokojne miejsce. Mieszka w nim 
funkcjonariusz Mike Chandler (Nicolas Cage), który 
niedawno stracił ukochaną żonę. Kobieta zmarła na 
raka, a jej śmierć była ogromnym ciosem dla Mike'a, 
który od tej pory ma ogromny problem z wyrażaniem 
swoich emocji. Na dodatek sprawy nie ułatwia mu jego 

niezwykle trudna relacja z córką, która jak się okazuje 
niedawno zaszła w ciążę. W miasteczku żyje również 
nastolatek Kenny Ralston (Michael Rainey Jr.) – zwy-
czajny, niczym nie wyróżniający się uczeń szkoły śred-
niej. Niespodziewanie pewnego dnia ich historie łączą 
się. Los stawia ich na drodze napadu na bank, którego 
dokonuje nieustraszona i niebezpieczna grupa dobrze 
wyszkolonych, uzbrojonych po uszy mężczyzn. Jak za-
kończy się ta historia? 

Kod 211
TV Puls niedziela 22.00

Hipnotyzer

Znaleźć zabójcę
Najpierw na sali gimna-

stycznej od ciosów nożem 
umiera nauczyciel WF-u. 
Wkrótce potem w podobny 
sposób giną jego żona i cór-
ka, a syn zostaje ciężko ranny. 
Komisarz Joona Linna roz-
poczyna śledztwo w sprawie 
zabójstwa. Ponieważ chło-
piec jest w ciężkim stanie, 
nie może zeznawać, komisarz 
prosi o pomoc znanego psy-
chiatrę, cieszącego się złą sławą w lekarskim środowi-
sku, Erika M. Barka, przed laty eksperymentującego 
z hipnozą. Bark łamie złożoną sobie obietnicę, że ni-
gdy więcej nie będzie praktykował tej metody. Lekarz 
rozpoczyna podróż w głąb mrocznych zakątków umy-
słu. Inicjuje tym serię dramatycznych wydarzeń, które 
narażą na niebezpieczeństwo jego samego i bliskie mu 
osoby.

Pewnie nie wiesz...
★ W 2013 roku � lm był o� cjalnym kandydatem 

Szwecji do Oscara w kategorii najlepszego � lmu niean-
glojęzycznego.

★ Lena Olin, � lmowa Simone Bark, żona psychia-
try, jest żoną reżysera � lmu Lasse Hallströma. Zebrała 
ona za swoją rolę bardzo dobre recenzje.

★ Reżyser Lasse Hallstrom, za swoje � lmy był wcze-
śniej trzykrotnie nominowany do nagrody Oscara.

Hipnotyzer
Metro piątek 22.45, niedziela 22.20

Pewnie nie wiesz...
★ Nicolas Cage złamał kostkę podczas 

kręcenia � lmu w Bułgarii i na dwa tygodnie 

musiano przerwać zdjęcia.
★ Nicolas Cage przyznał, że nie podo-

bał mu się ostatecznie zmontowany � lm.

★ Po raz trzeci Nicolasa Cage wystąpił 

w � lmie razem ze swoim synem Westonem 

Cage Coppolą, który gra Luke’a.

★ Kod 211 to w meldunkach policyj-

nych informacja o rabunku.
★ Film inspirowany prawdziwymi wy-

darzeniami: 28 lutego 1997 roku w North 

Hollywood po napadzie na bank doszło do 

strzelaniny pomiędzy dwoma rabusiami, 

a policjantami i funkcjonariuszami FBI. 

Wcześniej bandyci ukradli w sumie ponad 

1 600 000 dolarów. Teraz mieli na sobie ka-

mizelki kuloodporne wykonane z kevlaru. 

Napastnicy wynieśli z banku 303 305 dola-

rów. Obaj zginęli. 11 funkcjonariuszy oraz 7 

cywilów zostało rannych.
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W naszym klubie "gorący okres" 
- dosłownie i w przenośni. Zespół 
"Maryna " i zespół taneczny 
"Radość" przygotowują się do 
SENIORADY 2021, która odbędzie się 
15 września w Parku Jana Pawła II. 
Początek o godzinie 12.00.

Ale to nie wszystko.  W ostat-
nim czasie "Maryna" brała udział 
w zaplanowanych wcześniej wy-
darzeniach.

21 sierpnia występowali-
śmy na Zlocie Akordeonistów 
w Łomży, gdzie śpiewaliśmy przy 
ławeczce Hanki Bielickiej piosen-
ki o Łomży, przy akompaniamen-
cie akordeonistów, którzy zjecha-
li na zlot. Przedstawiliśmy także 
kilka piosenek z naszego repertu-
aru. Ja zagrałam dwa utwory jako 
solistka. To było miłe spotkanie 
i wspaniałe doświadczenie.

22 sierpnia braliśmy udział 
w V Biesiadzie Kolneńskiej. Wy-
stępowało 12 zespołów z różnych 
zakątków województwa podla-
skiego. Program był bardzo uroz-
maicony. Nie była to rywalizacja 
tylko spotkanie integracyjne se-
niorów. Spotkaliśmy wielu znajo-
mych z poprzednich Biesiad Kol-
neńskich. To było bardzo miłe 
wydarzenie.

Obecnie trwa także przepro-
wadzka klubu do nowego lokum 
przy ulicy Nowogrodzkiej. Nie 
muszę tłumaczyć co to za ogrom-
ny wysiłek, i ile trzeba włożyć pra-

cy w to przedsięwzięcie. Dlatego 
"wszystkie ręce na pokład”. Se-
niorzy włączają się do pomocy na 
miarę swoich możliwości. I choć 
miliony kroków po schodach 
przy znoszeniu mebli i kartonów, 
kilkadziesiąt rąk do pomocy spra-
wiły, że to co najtrudniejsze, czy-
li przewiezienie rzeczy, za nami, 
to przed nami jeszcze mnóstwo 
sprzątania, segregowania , ukła-
dania i przestawiania. Ale dzię-
ki uczestnikom i pracownikom 
Centrum Integracji Społecznej 
w Łomży wszystko już mamy 

w jednym miejscu. Serdecznie 
dziękujemy. Praca dla siebie i in-
nych daje wiele satysfakcji. 

Do zobaczenia w nowej sie-
dzibie Klubu Seniora MOPS 
otwartego dla łomżyńskich se-
niorów.

DANUTA WAŚKO

Co ciekawego u seniorów  
w Klubie Seniora MOPS w Łomży?
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Podlasie to ciekawa kraina 
historyczna, wspaniały azyl 
przyrody. Leży na terenie 
województwa podlaskiego, 
częściowo lubelskiego 
i mazowieckiego. 

Województwo podlaskie to 
dynamicznie rozwijający się re-
gion. Posiada dużo walorów 
przyrodniczo  - architektonicz-
nych. Tutaj są miejsca pełne ma-
gii. Jest wiele zabytków, kościo-
łów, cerkwi, meczetów, które są 
perełką naszych terenów. Dla-
tego panie Marta i Ula z Klubu 
Seniora MOPS zorganizowały 
wycieczkę do tych atrakcyjnych 
miejsc aby pokazać seniorom 
ciekawe obiekty i zapoznać z hi-
storią Podlasia. Zwiedzamy Bia-
łystok, który jest stolicą Podlasia.

Pan przewodnik Wojtek pro-
wadzi wycieczkę do Pałacu Bra-
nickich i jego ogrodów, bo to 
prawdziwy Wersal Podlasia. Pa-
łac Branickich obecnie jest sie-
dzibą Uniwersytetu Medycz-
nego. Ogrody były prawdziwą 
dumą Jana Klemensa Branic-
kiego. Pan Wojciech wspomina 
o pomniku psa Kawelina, który 
strzeże miejskich plant. Jest krót-
ka wzmianka o spalonej synago-
dze. Obecnie stoi tu pomnik, któ-
ry ją przypomina. Zaglądamy do 
kościoła farnego, gdzie znajdują 
się najstarsze zachowane zabyt-
ki: malowidła, organy, ołtarze. Po 

bocznej stronie znajdują się dwa 
monumenty zawierające serce 
Jana Klemensa Branickiego ,oraz 
jego ojca i babki. Stąd udajemy 
się na Rynek Kościuszki.To ser-
ce miasta, które tętni życiem. Tu 
mamy odpoczynek 40-minuto-
wy, fundujemy sobie lody, kawkę, 
ciasteczko i ruszamy w dalszą tra-
sę do Supraśla.

Supraśl położony jest na po-
lanie Puszczy Knyszyńskiej, liczy 
4,5 tysięcy mieszkańców. To naj-
popularniejsze miejsce na Pod-
lasiu. Pan przewodnik prowadzi 
nas  ulicą Kościuszki mijamy Pa-
łac Buchholtzów, który powstał 
dzięki miłości Adolfa juniora do 
córki łódzkiego przemysłowca 
.Obecnie znajduje się tu Liceum 
Plastyczne. Dalej mijamy Domy 
Tkaczy, są to drewniane cztero-
rodzinne budynki pomalowane 
na kolorowo. Dawniej były to fa-
bryki tkackie. Dalej na ul. 3 Maja 
znajduje się kościół p.w. Świętej 
Trójcy ufundowany przez fabry-
kantów. Od roku 1906 posiada 
prawa kościoła parafialnego. Da-
lej zbliżamy się do pobazyliań-
skiego Zespołu Klasztornego N 
M P. Na jego terenie funkcjonu-
je kilka budynków a wśród nich 
główna Cerkiew Zwiastowania 
NMP. Jeden z zakonnych braci 
opowiada nam historię i tradycje 
prawosławia. Ściany świątyni ilu-
strowane są postaciami świętych 
męczenników ojców kościoła. 
Widnieje tu obraz Najświętszej 
Marii Panny. W obejściu znajdu-

je się mniejsza cerkiew Św. 
Jana Teologa. Dużą uwagę 
zwraca dzwonnica, a wła-
ściwie kilka dzwonów za-
wieszonych na bramą. To 
strojone dzwony, na któ-
rych można zagrać melo-
dię poruszając sznurami. 
Dziękujemy zakonnikowi 
i wybieramy się w dalszą 
podróż do wioski tatarskiej 
Kruszyniany.  Zajeżdża-
my do miejscowości So-
kołda. Tam   mamy obiad 
w restauracji o tej samej 
nazwie.  Po trasie mijamy   
pielgrzymkę z Białegosto-
ku do Grodna i Wilna.

Kruszyniany to wio-
ska tatarska na terenie 
woj. Podlaskiego. Tatarzy 
żyją tam od XV wieku gdy 
otrzymali ziemię od króla 
Jana III Sobieskiego. Naj-
większą atrakcją jest me-
czet oraz mizar -cmentarz. 

Meczet to zielony   drewniany 
budynek. Dlaczego zielony? Bo 
w religii muzułmańskiej oznacza 
niebo po śmierci, symbol wia-
ry. Mamy kilka minut czasu aby 
wejść do środka meczetu. Ten 
czas wykorzystują nasze miłe kie-
rowniczki Marta i Ula i serwują 
nam  kawę, herbatę, pączki i słod-
kie bułeczki. Zdejmujemy buty 
i wchodzimy do środka meczetu. 
Wita nas opiekun zabytku, a jed-
nocześnie przewodnik pan Dże-
mil Gembicki. Przedstawia nam 
historię i tradycje tatarów. Me-
czet pochodzi   z osiemnastego 
wieku. Wnętrze jego ozdobione 
jest wieżyczkami zakończonymi 
półksiężycami, podzielone jest 
na dwie części oddzielne dla ko-
biet i mężczyzn. Tuż za świąty-
nią znajduje się cmentarz   -mi-
zar. Ukryty wśród wieloletnich 
drzew, połączenie przeszłości 
z przyszłością. Wszystkie zwró-
cone są na wschód. Pan Dże-
mil ma żonę katoliczkę, jego syn 
wychowuje się w wierze muzuł-
mańskiej, a córka w katolickiej. 
Żegnamy się z Kruszynianami 
i wracamy do Łomży. Po drodze 
widzimy słupki graniczne  z Bia-
łorusią i długą kolejkę tirów cze-
kających na przejście   graniczne. 
W Białymstoku żegnamy się z pa-
nem Wojtkiem naszym wspania-
łym przewodnikiem po ziemi 
podlaskiej.  Dziękujemy pani Uli 
i pani Marcie za tak wspaniałą 
wycieczkę po naszym Podlasiu.

MARIA ROMANOWSKA

Białystok–Supraśl–Kruszyniany. 
Czyli podróż po Podlasiu 
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Myślenie  
o przyszłości 

naszego miasta
Nasze miasto stoi dziś przed 

dylematami, które musimy roz-
strzygnąć na podstawie istnie-
jących danych i starannej anali-
zy. Przede wszystkim w dialogu 
z mieszkańcami. Miasto stano-
wi zbiorową własność mieszkań-
ców.  My, mieszkańcy tworzymy 
nasze miasto każdego dnia.

Nasze miasto dla nas powin-
no stać się nową nadzieją. Będzie, 
jeśli stworzymy funkcjonalne 
rozwiązania, które pozwolą nam 

pracować, uczyć się i odpoczy-
wać aktywnie,  bez potrzeby nad-
miernego przemieszczania się.  

Nasze osiedla warto przekształ-
cać w zieloną, przyjazną pieszym 
przestrzeń, otwartą na aktywny 

sposób bycia dla osób w różnym 
wieku. W tym miejsce spotkań 
obywatelskich dla wymiany na-
szych uwag, spostrzeżeń i myśli.  
Musimy być przekonani do wi-
zji rozwoju naszego miasta. Za-
cznijmy publiczną debatę o przy-
szłości miasta. Zainicjujmy taką 
dyskusję, która pozwoli nam za-
projektować przyszłość.

Chodzi również o budo-
wę trwałych rozwiązań syste-
mowych do nowej umowy spo-
łecznej, dotyczącej różnych sfer 
naszego życia.  Umowy, która 
zapewni nam na wiele lat rozwój 
mierzony jakością naszego życia, 
usług publicznych i otaczającej 
nas rzeczywistości. Jaki model 
usług społecznych, w tym opie-

ki zdrowotnej, jak zabezpieczyć 
środki finansowe na realizację 
niezbędnych celów? Samorząd 
musi mieć więcej pieniędzy na 
ich finansowanie.

Pytań, na które dziś musimy 
odpowiedzieć, jest więcej.  Jak 
przygotować miasto na zmiany 
klimatyczne?  Rodzi to kolejny 
problem, rozwój transportu pu-
blicznego.  Pandemia podważyła 
dotychczasowy system komuni-
kacji publicznej.

Szkoda byłoby zmarnować 
kryzys spowodowany pandemią, 
aby nie wyciągnąć z niego wnio-
sków i nie naprawić błędów prze-
szłości.

SENIOR STANISŁAW KASEJA

1 września 1939 roku woj-
ska niemieckie bez wypowiedze-
nia wojny, o świcie przekroczyły 
granicę Rzeczpospolitej. Atako-
wali z powietrza, morza i lądu. 
Osamotnione w walce Wojsko 
Polskie nie było w stanie prze-
ciwstawić się okrutnej agresji 
Niemiec. Na naradzie dowód-
ców, w przededniu podpisania 
paktu Ribbentrop-Mołotow 23 
sierpnia 1939 roku, Hitler powie-
dział bądźcie bezlitośni, bądźcie 
brutalni. I tak wojna, okrutna 
i śmiercionośna cały kraj broczy 
krwią.

Niemiecki plan ataku na Polskę 
przewidywał wojnę błyskawiczną, 
której celem miało być przełama-
nie polskiej obrony, a następnie 
okrążenie i zniszczenie głównych 
sił. Plan zakładał osiągnięcie tego 
celu już w ciągu tygodnia. Dalej 
zdobycie linii Narwi, Wisły oraz 
Sanu. Zniszczenie Armii Polskiej 
i ruszenie na Warszawę. 3. wrze-
śnia związane z Polską układami 
sojuszniczym - Wielka Brytania 
oraz Francja przekazały władzą 
III Rzeszy z ultimatum, w którym 
domagały się od Niemiec natych-

miastowego wstrzymania działań 
wojennych i wycofania swoich 
wojsk z terytorium Polski. Niem-
cy ultimatum odrzuciły. Pomimo 
wypowiedzenia wojny Niemcom 
wojska brytyjskie i francuskie nie 
podjęły działań militarnych prze-
ciwko III Rzeszy. Wojsko Polskie 
broniło ojczyzny w osamotnieniu. 
Mało tego 17. września łamiąc 
obowiązujący polsko-sowiecki 
pakt o nieagresji Armia Czerwo-
na wkroczyła na wschodnie tereny 
Rzeczpospolitej Polskiej realizując 
ustalenia zawarte w tajnym proto-
kole Paktu Ribbentrop-Mołotow, 
który to przed wybuchem drugiej 
wojny światowej zawarły Niem-
cy i Rosja. Nastąpił czwarty roz-
biór Polski. Po dokonaniu napaści 
na Polskę 17. września Rosjanie 
rozpoczęli masowe aresztowania 
głównie polskiej inteligencji, wy-
wózki na Sybir, uśmiercanie w Ka-
tyniu i Charkowie. 

Szanowni Państwo. Wszyscy 
jesteśmy zobowiązani do pamięci 
o wydarzeniach z drugiej wojny 
światowej, o losie wszystkich Po-
laków lat wojny. PAMIĘTAJMY!

 JANINA GÓRSKA 

Rada Miejska Łomży przy-
jęła na ostatniej sesji "Program 
szczepień ochronnych przeciwko 
grypie dla mieszkańców Łomży 
po 60 roku życia na lata 2021 – 
2022". Ma objąć on ok. 3 tysiące 
mieszkańców miasta po 60. roku 
życia. Udział w nim będzie do-
browolny.

Przyjęty przez radnych pro-
gram zakłada zaszczepienie prze-
ciwko grypie ok. 3 tysięcy miesz-

kańców miasta. Pierwszeństwo 
będą miały osoby przewlekle 
chore, o niskim statusie mate-
rialnym, posiadające Łomżyńską 
Kartę Seniora.

- Jako Miasto Łomża wspiera-
my działania w zakresie ochrony 
zdrowia naszych mieszkańców. 
Szczepienia przeciwko grypie 
spotkały się dotychczas z dużym 
zainteresowaniem – mówi prezy-
dent Łomży Mariusz Chrzanow-
ski.

Program obejmuje lata 2021 
– 2022. Szczepienia ochronne 
będą wykonywane w okresie od 
września do końca listopada da-
nego roku, a realizator progra-
mu zostanie wyłoniony w drodze 
konkursu.

Całkowity koszt programu 
wyniesie 270 000 zł. Środki fi-
nansowe w roku 2021 planu-
je się w wysokości nie mniejszej 
niż 135 000 zł. W miarę możli-
wości budżetu miasta i popytu 
mogą być one zwiększone. Jak 
informuje łomżyński Magistrat 
dokładne terminy oraz sposób 
realizacji programu zostaną prze-
kazane w najbliższym czasie.

Będą bezpłatne szczepienia  
przeciwko grypie dla seniorów

Ku pamięci, ku przestrodze 
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Olśniewająca techniczną 
wirtuozerią niezwykła podróż  

w głąb ludzkiego snu.
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) jest 

wyjątkowym złodziejem – razem ze swo-
imi współpracownikami wykrada tajne 
informacje z umysłów głęboko śpiących 
ludzi. Ze względu na swoje nadzwyczajne 
umiejętności często wykonuje zlecenia dla 
wielkich korporacji. Pewnego dnia męż-
czyzna otrzymuje niecodzienną ofertę. 
Bogaty japoński biznesmen (Ken Watana-
be) chce, by Cobb przeprowadził incepcję 
– zaszczepił w umyśle śniącego człowieka 
nową ideę. Cobb wraz z zespołem przystę-
puje do pracy... 

Wizjonerski film jednego z najcie-
kawszych współczesnych twórców, często 
sięgającego po tematy z pogranicza jawy 
i snu, reżysera i scenarzysty Christophera 
Nolana. 

Kino sensacyjne pełną gębą. Zwroty 
akcji następują jeden za drugim tak, że 
niczego już nie można być pewnym. Kto 
jest kim, gdzie przebiega granica między 
jawą a snem. Pościgi, strzelaniny, a wszyst-

ko to wewnątrz snu, który osadzony jest 
wewnątrz innego snu, który osadzony jest 
wewnątrz kolejnego snu, który...

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 837 

milionów dolarów, kosztował 160 milionów.
H Narracja przeskakuje między war-

stwami snu i/lub osią czasu w sumie 223 
razy.

H Joseph Gordon-Levitt trenował do 
swojej roli tygodniami w celu nakręcenia 
długich ujęć w kręcącym się korytarzu.

H Christopher Nolan pisał scenariusz 
tego filmu prawie 10 lat. 

H Podczas kręcenia sceny z pociągiem 
wykorzystano replikę prawdziwego pociągu 
towarowego. Miała ona 18 metrów długości, 
3 metry szerokości i 4 metry wysokości.

H Incepcja – wyraz nie występuje ofi-
cjalnie w języku polskim, to neologizm 
powstały na bazie tytułu filmu. Oznacza: 
„początek", „rozpoczęcie”, „absorpcja” 
(wchłanianie, pochłanianie). 

Incepcja 
TVN7 sobota 22.40

Incepcja

Jawa i sen
Wiecznie młody

Obudzony 
w innym 
świecie

Trochę melodramatyczna, trochę sta-
roświecka opowieść o sile miłości, która 
pokonuje wszelkie przeszkody.  

Lata trzydzieste XX wieku. Kapitan 
Daniel McCormick (Mel Gibson), pilot 
testowy, nie ma odwagi, by oświadczyć 
się swojej dziewczynie, Helen (Isabel 
Glasser). Gdy pewnego dnia jego uko-
chana zostaje potrącona przez samo-

chód i zapada w śpiączkę, zrozpaczony 
mężczyzna zwraca się do swojego przy-
jaciela, Harry'ego. Naukowiec pracuje 
właśnie nad hibernacją żywych orga-
nizmów. Daniel, nie chcąc widzieć, jak 
Helen umiera, zgłasza się jako ochotnik 
i zostaje zahibernowany. Tymczasem 
wybucha wielka wojna. Mężczyzna, 
zamiast zostać wybudzonym po roku, 
przebywa w kapsule do lat dziewięć-
dziesiątych. Wtedy to dwóch chłopców, 
Nat (Elijah Wood) i Felix, przypadkowo 
otwiera właz komory, w której tkwi jego 
ciało. Nat udziela Danielowi schronienia. 
Wkrótce mężczyzna poznaje też jego 
matkę, Claire ( Jamie Lee Curtis) i zy-
skuje jej zaufanie. Tymczasem wojsko 
zaczyna się interesować sprawą Daniela.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 128 

milionów dolarów (1992 rok).
H Scenariusz JJ Abrams sprzedał za 2 

miliony dolarów.
H Latarnia morska przedstawiona 

w filmie to Point Arena Lighthouse, poło-
żona w jednym z najdalej wysuniętych na 
zachód punktów kontynentalnych Stanów 
Zjednoczonych, na północ od Los Angeles. 
Dom był zbudowaną dekoracją, rozebraną 
po zdjęciach. 

H W czasie premiery filmu w Hollywood 
zebrano 70 tys. dolarów dla dwóch organi-
zacji charytatywnych Mela Gibsona.

Wiecznie młody
Zoom TV piątek 20.00, niedziela 

Spokojne, skupione, ale niezwy-
kle intensywne kino.

Lee Chandler (Casey Affleck) 
jest dozorcą, mieszka w Bostonie, 

stroni od ludzi i jest uważany za dziwa-
ka. Pewnego dnia dowiaduje się przez 

telefon o nagłej śmierci swego starsze-
go brata Joego (Kyle Chandler), który 

osierocił syna Patricka (Lucas Hedges). 
Teraz on ma się zaopiekować nastoletnim 

bratankiem. Kiedy wraca po latach do po-

łożonego niedaleko Bostonu rodzinnego miasteczka 
Manchester by the Sea, spotyka się z byłą żoną, Ran-
di (Michelle Williams).

Powrót do miasteczka jest także powrotem do 
dramatu sprzed lat, który niegdyś wygnał mężczyznę 
z miasta i skazał na pokutną, pustelniczą wegetację 
w Bostonie. Wśród starych śmieci czają się wspomnie-
nia, teraźniejszość bohatera przeplata się z retrospek-
cjami. Ponowna wizyta w Manchesterze zmusi Lee do 
skonfrontowania się z zablokowaną przeszłością.

Zdruzgotany śmiercią brata z wielką determina-
cją stara się na nowo zaaklimatyzować w miastecz-
ku i rzetelnie wypełnić wolę zmarłego. Tymczasem 
krnąbrny i zbuntowany Patrick wcale nie ułatwia za-
dania stryjowi.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 77,5 miliona 

dolarów, kosztował 9 milionów.
H Manchester-by-the-Sea to miasto w Stanach 

Zjednoczonych, w stanie Massachusetts, w hrabstwie 
Essex. Położone jest na przylądku Cape Ann nad zatoką 
Massachusetts. Według spisu powszechnego z 2010 roku 
zamieszkane przez 5136 osób. 

H Casey Affleck płakał podczas sceny w kostnicy, 
czego nie było w scenariuszu. Reżyser i scenarzysta Ken-
neth Lonergan postanowił ją zachować.

Manchester by the Sea

Po śmierci 
brata...

H „Manchester by the Sea” otrzymał sześć 
nominacji do Oscara: najlepszy film, najlepszy 
reżyser, najlepszy aktor (Affleck), najlepszy aktor 
drugoplanowy (Hedges), najlepsza aktorka dru-
goplanowa (Williams) i najlepszy scenariusz ory-
ginalny. Zdobył dwa Oscary za najlepszy scena-
riusz oryginalny dla Lonergana i dla najlepszego 
aktora.

Manchester by the Sea
TVP Kultura  
sobota 20.00

Ewa Kassala –„ Maria Magdalena. 
Kapłanka. Dama. Apostołka.”

Maria Magdalena, jedna z naj-
bardziej kontrowersyjnych kobiet 
w religii chrześcijańskiej. Przez 
jednych umiłowana i wielbiona, 
przez innych szykanowana i znie-
nawidzona. Intrygująca i inspirują-
ca. Poznajemy ją od dnia narodzin, 
przez dorastanie, wychowanie 
w dwóch kulturach: egipskiej i izra-
elitów, oraz wydarzenia, które zgo-
towały jej taki los. Jest to fikcja lite-
racka podparta faktami. 

E. Kassala w swych powie-
ściach opowiada o silnych kobie-
tach w Biblii. Maria Magdalena to 
jedna z nich. Czy była kochanką 
Jezusa? Jawnogrzesznicą opętaną 
przez demony? Kapłanką Izydy, 
głoszącą własną ewangelię? Kto 
i dlaczego nazwał ją doskonało-
ścią nad doskonałościami?  Maria 
Magdalena Ewy Kassali jest jed-
ną z nas. Możemy się z nią utożsa-
miać, bo tak jak my kocha, błądzi, 
cierpi, waha się, marzy o miłości 
wiecznej i ponadczasowej. Jest 
wykształcona i wrażliwa, dobra 
i obdarzona niezwykłą duchową 
mocą, ale bywa też naiwna, zaro-
zumiała i próżna. Wychowywa-
na w hermetycznym świecie do-
brobytu, nie do końca rozumie 
rzeczywistość i problemy „zwy-
kłych ludzi”. Jednak przechodzi 
przemianę, a po upadku na samo 
dno odradza się do nowego ży-
cia. Z wychowanki kapłanek Izydy 
i salonowej damy staje się apostoł-
ką. Po długiej duchowej wędrów-
ce odkrywa swoją życiową misję.  
Zostaje towarzyszką Jezusa i obok 
jego matki staje się najważniejszą 
kobietą w jego życiu.  

Jest to opowieść o młodej silnej 
kobiecie, niezrozumianej przez ów-
czesne społeczeństwo, która żyła 
w czasie, gdy wiedza i nauka były 
źle widziane i tępione. Skierowana 
do każdego z nas, bez względu na 
wyznania i przekonania. Do rozwa-
żań o naturze człowieka,  boskości 
i człowieczeństwie.

Znajdujemy tu słowa, które 
zmuszają nas do zastanowienia  „…
Chciałabym, żeby umiały myśleć. 
Może nie pragnęłam, żeby były zbyt 
mądre, bo wiem, jaki ból się z tym 
wiąże. Pozwól ludziom fantazjować, 
a będą cierpieć. Naucz ich czytać, 
a poznają inne światy i możliwości. 
Łatwiej jest tym, którzy nie zaznali 
wiedzy i nie posmakowali rozkoszy 
myślenia…. Kiedy człowiek nie my-
śli, łatwiej mu się żyje. …”

W swoich książkach Ewa Kas-
sala łączy szerokie naukowe zgłę-
bianie tematu (każda powieść 
powstaje przy konsultacji z histo-
rykami) z literackim talentem, 
dzięki czemu  można  poczuć at-
mosferę starożytnego świata.  Jak 
prawdziwe są słowa wypowiadane 
przez Charmion (autentyczna po-
stać) „.. Nie bolą plecy, ale ciężar 
życia. Nie bolą oczy, ale niespra-
wiedliwość tego świata. Nie boli 
głowa, ale myśli. Nie boli krtań, ale  
to, czego się nie mówi. Nie żołądek 
dokucza, ale to, czego dusza nie 
trawi.  Nie wątroba boli, ale gniew. 
Nie boli serce, ale brak miłości…” . 

Można iść krok w krok z bohater-
kami z legend i zamiast zakurzonej 
historii doświadczać prawdziwych 
emocji, dylematów i wątpliwości, 
z jakimi borykały się najpotężniej-
sze kobiety, jakie kiedykolwiek stą-
pały po ziemi. 

TERESA RĘBIŚ

 II ETAP
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Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy 

po jaką pozycję sięgnąć
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Olśniewająca techniczną 
wirtuozerią niezwykła podróż  

w głąb ludzkiego snu.
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) jest 

wyjątkowym złodziejem – razem ze swo-
imi współpracownikami wykrada tajne 
informacje z umysłów głęboko śpiących 
ludzi. Ze względu na swoje nadzwyczajne 
umiejętności często wykonuje zlecenia dla 
wielkich korporacji. Pewnego dnia męż-
czyzna otrzymuje niecodzienną ofertę. 
Bogaty japoński biznesmen (Ken Watana-
be) chce, by Cobb przeprowadził incepcję 
– zaszczepił w umyśle śniącego człowieka 
nową ideę. Cobb wraz z zespołem przystę-
puje do pracy... 

Wizjonerski film jednego z najcie-
kawszych współczesnych twórców, często 
sięgającego po tematy z pogranicza jawy 
i snu, reżysera i scenarzysty Christophera 
Nolana. 

Kino sensacyjne pełną gębą. Zwroty 
akcji następują jeden za drugim tak, że 
niczego już nie można być pewnym. Kto 
jest kim, gdzie przebiega granica między 
jawą a snem. Pościgi, strzelaniny, a wszyst-

ko to wewnątrz snu, który osadzony jest 
wewnątrz innego snu, który osadzony jest 
wewnątrz kolejnego snu, który...

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 837 

milionów dolarów, kosztował 160 milionów.
H Narracja przeskakuje między war-

stwami snu i/lub osią czasu w sumie 223 
razy.

H Joseph Gordon-Levitt trenował do 
swojej roli tygodniami w celu nakręcenia 
długich ujęć w kręcącym się korytarzu.

H Christopher Nolan pisał scenariusz 
tego filmu prawie 10 lat. 

H Podczas kręcenia sceny z pociągiem 
wykorzystano replikę prawdziwego pociągu 
towarowego. Miała ona 18 metrów długości, 
3 metry szerokości i 4 metry wysokości.

H Incepcja – wyraz nie występuje ofi-
cjalnie w języku polskim, to neologizm 
powstały na bazie tytułu filmu. Oznacza: 
„początek", „rozpoczęcie”, „absorpcja” 
(wchłanianie, pochłanianie). 

Incepcja 
TVN7 sobota 22.40

Incepcja

Jawa i sen
Wiecznie młody

Obudzony 
w innym 
świecie

Trochę melodramatyczna, trochę sta-
roświecka opowieść o sile miłości, która 
pokonuje wszelkie przeszkody.  

Lata trzydzieste XX wieku. Kapitan 
Daniel McCormick (Mel Gibson), pilot 
testowy, nie ma odwagi, by oświadczyć 
się swojej dziewczynie, Helen (Isabel 
Glasser). Gdy pewnego dnia jego uko-
chana zostaje potrącona przez samo-

chód i zapada w śpiączkę, zrozpaczony 
mężczyzna zwraca się do swojego przy-
jaciela, Harry'ego. Naukowiec pracuje 
właśnie nad hibernacją żywych orga-
nizmów. Daniel, nie chcąc widzieć, jak 
Helen umiera, zgłasza się jako ochotnik 
i zostaje zahibernowany. Tymczasem 
wybucha wielka wojna. Mężczyzna, 
zamiast zostać wybudzonym po roku, 
przebywa w kapsule do lat dziewięć-
dziesiątych. Wtedy to dwóch chłopców, 
Nat (Elijah Wood) i Felix, przypadkowo 
otwiera właz komory, w której tkwi jego 
ciało. Nat udziela Danielowi schronienia. 
Wkrótce mężczyzna poznaje też jego 
matkę, Claire ( Jamie Lee Curtis) i zy-
skuje jej zaufanie. Tymczasem wojsko 
zaczyna się interesować sprawą Daniela.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 128 

milionów dolarów (1992 rok).
H Scenariusz JJ Abrams sprzedał za 2 

miliony dolarów.
H Latarnia morska przedstawiona 

w filmie to Point Arena Lighthouse, poło-
żona w jednym z najdalej wysuniętych na 
zachód punktów kontynentalnych Stanów 
Zjednoczonych, na północ od Los Angeles. 
Dom był zbudowaną dekoracją, rozebraną 
po zdjęciach. 

H W czasie premiery filmu w Hollywood 
zebrano 70 tys. dolarów dla dwóch organi-
zacji charytatywnych Mela Gibsona.

Wiecznie młody
Zoom TV piątek 20.00, niedziela 

Spokojne, skupione, ale niezwy-
kle intensywne kino.

Lee Chandler (Casey Affleck) 
jest dozorcą, mieszka w Bostonie, 

stroni od ludzi i jest uważany za dziwa-
ka. Pewnego dnia dowiaduje się przez 

telefon o nagłej śmierci swego starsze-
go brata Joego (Kyle Chandler), który 

osierocił syna Patricka (Lucas Hedges). 
Teraz on ma się zaopiekować nastoletnim 

bratankiem. Kiedy wraca po latach do po-

łożonego niedaleko Bostonu rodzinnego miasteczka 
Manchester by the Sea, spotyka się z byłą żoną, Ran-
di (Michelle Williams).

Powrót do miasteczka jest także powrotem do 
dramatu sprzed lat, który niegdyś wygnał mężczyznę 
z miasta i skazał na pokutną, pustelniczą wegetację 
w Bostonie. Wśród starych śmieci czają się wspomnie-
nia, teraźniejszość bohatera przeplata się z retrospek-
cjami. Ponowna wizyta w Manchesterze zmusi Lee do 
skonfrontowania się z zablokowaną przeszłością.

Zdruzgotany śmiercią brata z wielką determina-
cją stara się na nowo zaaklimatyzować w miastecz-
ku i rzetelnie wypełnić wolę zmarłego. Tymczasem 
krnąbrny i zbuntowany Patrick wcale nie ułatwia za-
dania stryjowi.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 77,5 miliona 

dolarów, kosztował 9 milionów.
H Manchester-by-the-Sea to miasto w Stanach 

Zjednoczonych, w stanie Massachusetts, w hrabstwie 
Essex. Położone jest na przylądku Cape Ann nad zatoką 
Massachusetts. Według spisu powszechnego z 2010 roku 
zamieszkane przez 5136 osób. 

H Casey Affleck płakał podczas sceny w kostnicy, 
czego nie było w scenariuszu. Reżyser i scenarzysta Ken-
neth Lonergan postanowił ją zachować.

Manchester by the Sea

Po śmierci 
brata...

H „Manchester by the Sea” otrzymał sześć 
nominacji do Oscara: najlepszy film, najlepszy 
reżyser, najlepszy aktor (Affleck), najlepszy aktor 
drugoplanowy (Hedges), najlepsza aktorka dru-
goplanowa (Williams) i najlepszy scenariusz ory-
ginalny. Zdobył dwa Oscary za najlepszy scena-
riusz oryginalny dla Lonergana i dla najlepszego 
aktora.

Manchester by the Sea
TVP Kultura  
sobota 20.00
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Nowy Jork, rok 1985. Świat 
ogarnięty jest strachem i paranoją. 

W USA obowiązuje tzw. Ustawa 
Keene'a, zakazująca działalności 

zamaskowanym mścicielom. 

Dawni superbohaterowie przeszli na eme-
ryturę. Ludzie, którzy kiedyś nosili maski, 
by walczyć z przestępczością, teraz są pozba-
wionymi praw banitami, ukrywającymi swo-
ją tożsamość. Jedynie nieliczni pracują dla 
ludzkości, pod ścisłą kontrolą rządu Stanów 
Zjednoczonych. Pewnego dnia, w tajemni-
czych okolicznościach, ginie Komediant, je-
den z najbardziej znanych superbohaterów, 
wypchnięty z 30 piętra swojego apartamentu. 
Rorschach, jego dawny kompan, rozpoczyna 
śledztwo. Jest przekonany, że ta śmierć nie 
była przypadkowa. Podejrzewa, że ktoś po-
zbywa się bohaterów, a jego pierwszym celem 
był właśnie Komediant. Zamierza przestrzec 
członków grupy, którzy kiedyś walczyli u jego 
boku, że natrafił na ślad intrygi, w której staw-
ką są losy całego świata. 

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

185 milionów dolarów, kosztował 130 mln.
H Dr Manhattan, po wypadku, uzyskuje 

doskonałą ludzką postać, która zastępuje jego 
stare ciało. Aby uzyskać umięśnione ciało Dr 
Manhattana, wykorzystano sylwetkę modela 
Grega Plitta, amerykańskiego instruktora fit-
ness, modela takich marek jak Calvin Klein, Un-
der Armour czy Old Navy.

H Rorschach to nazwisko szwajcarskiego 
psychologa, który stworzył znany na całym świe-
cie test. Polega on na pokazywaniu osobie ba-
danej czarnych nieregularnych plam na kartce, 
które ma zinterpretować.

Watchmen. Strażnicy
Stopklatka niedziela 20.00

Watchmen. Strażnicy

Bez masek

Zderzenie

Szaleńczy 
pościg

Amerykanin Casey (Nicho-
las Hoult) mieszka w Kolonii, 
w Niemczech. Razem ze swym 
kolegą Matthiasem pracują dla 
dilera narkotykowego Gerana, 
ściągają dla niego pieniądze od 
dłużników. Kiedy Casey pozna-
je w barze Amerykankę Juliette, 
zakochuje się w niej, jednak ona 
nie chce spotykać się z człowie-
kiem, który zadaje się z mafią. 
Za jej namową rzuca więc nie-
uczciwą robotę, by zacząć nowe 
życie. Ich uczucie rozkwita, po-
stanawiają zamieszkać razem. 

Szczęście zakochanej pary 
zostaje zburzone, gdy pewne-
go razu Juliette ma nagły atak 
silnego bólu. Trafia do szpitala, 
gdzie lekarze diagnozują poważ-
ny problem z nerkami. Casey 
potrzebuje pieniędzy na opła-
cenie leczenia swojej dziewczy-
ny, która nie ma ubezpieczenia 
zdrowotnego w Niemczech. 

Aby zdobyć gotówkę na przesz-
czep, ponownie nawiązuje 
współpracę z Geranem. Bez 
wahania godzi się na wyjątkowo 
niebezpieczne zlecenie. Ma za 
zadanie przechwycić towar naj-
większego dilera w Niemczech 
(Anthony Hopkins). Sprawy 
jednak wymykają się spod kon-
troli. Casey musi uciekać. Ści-
gany, z wciśniętym do dechy 
pedałem gazu, pędzi niemiecki-
mi autostradami, by dotrzeć do 
Monachium i uratować Juliette 
zanim dopadną ją ludzie mafii.

Najkrótsze 
recenzje:

H „Szeregowy sensacyjniak 
z doborową obsadą. Pościgi, tro-
chę strzelania, dama w opresji, 
złodziej kiwa złodzieja”.

H „Rozpierducha na auto-
stradzie, przy udziale wypasio-
nych fur robi wrażenie. Na odstre-
sowanie, po ciężkim dniu raczej 
się nada”.

Zderzenie
TVP2 sobota 22.00

Najemnik

Szantaż 
John Seeger (Steven Seagal) 

jest jednym z najlepszych na-
jemników: były żołnierz USA 
i weteran wojny w Zatoce Per-
skiej, obecnie pracuje dla CIA 
w delikatnych operacjach mię-
dzynarodowych. Ostatnia misja 
ma miejsce w RPA, gdzie Seeger 
i jego ludzie muszą uwolnić 
francuskiego ambasadora, prze-
trzymywanego przez żołnierzy 
po zamachu stanu. Niestety 
ekipie ratowniczej nie udaje się 
osiągnąć celu, śmierć ponosi 
Radio Jones, najlepszy przyja-
ciel Seegera.

Po powrocie do Stanów Se-
eger udaje się do domu Radia, 
gdzie przekazuje smutne wieści 
jego żonie i synowi, przysięga-
jąc, że będzie się nimi opieko-

wać na zawsze, z szacunku dla 
poległego towarzysza.

Najemnik nie ma zamiaru 
szybko podjąć się kolejnego za-
dania, ale będzie do tego zmu-
szony szantażem. CIA porywa 
żonę i dziecko Radio, utrzymu-
jąc, że zwróci im wolność, pod 
warunkiem, że Seegar podej-
mie się następnego zadania. Ma 
uwolnić syna jednego z baro-
nów narkotykowych. Misja wy-
daje się niewykonalna..

W filmie nie brak spektaku-
larnych strzelanin, profesjonal-
nej kaskaderki i popisów Seaga-
la, który jako twardziel, da radę 
każdemu.

Pewnie nie wiesz...
H Stosunki na planie filmu 

nie układały się dobrze. Jak do-
niósł „Los Angeles Times”, pro-
ducenci zarzucali Seagalowi, że 
notorycznie spóźniał się na plan, 
ingerował w scenariusz i wymu-
szał w nim zmiany, a jego ludzie 
wpływali na członków ekipy, by 
popierali działania aktora.

Najemnik
TV6 piątek 23.00
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Mural dla upamiętnienia wielkiej 
wiktorii polskiego oręża pod Kłuszy-
nem oraz postaci hetmana wielkiego 
koronnego Stanisława Żółkiewskie-
go odsłonięty został w Jedwabnem. 
W ceremonii wziął udział Marek Ol-
bryś, Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego.    

- To bardzo cenny dobry po-
mysł, aby oddać hołd polskiej 
husarii, a także szerzej - wojsku 
polskiemu. Jest się bowiem czym 
pochwalić. Ta unikalna formacja 
jazdy to polski wkład w rozwój 
wojskowości. Wspaniała idea, 
taktyka, do której dostosowa-
ne zostało wyposażenie jeźdźca, 
wyszkolenie żołnierzy i koni za-
pewniały nam militarne sukcesy 
przez dwa wieki największego 
rozkwitu Rzeczpospolitej - po-
wiedział wicemarszałek Marek 
Olbryś.

Przypomniał, że husaria roz-
strzygała losy bitew decydują-
cych nie tylko o losach Polski, 
ale nawet świata. Takie znaczenia 
miało choćby rozbicie ogrom-
nych sił tureckich pod Wied-
niem, które ocaliło chrześcijań-
ską Europę,       

- Mural na ścianie budyn-
ku to artystyczna lekcja histo-
rii, ale także coś, co uatrakcyjnia 
miejscowość. Burmistrz Adam 
Niebrzydowski i cały samorząd 
Jedwabnego z dużym zaangażo-
waniem realizuje projekty nie tyl-
ko w zakresie infrastruktury czy 
innych przedsięwzięć inwestycyj-
nych, ale także podejmuje inicja-

tywy dotycząca spraw społecz-
nych, edukacji, kultury - dodał 
Marek Olbryś, przypominając, że 
pierwsze dwa murale historycz-
ne, jakie pojawiły się w Jedwab-
nem dofinansowane zostały przez 
Urząd Marszałkowski. 

Burmistrz Adam Niebrzy-
dowski nie kryje fascynacji histo-
rią.

- Bitwa pod Kłuszynem, 
która rozegrała się 4 lipca 1610 
roku, to jedna z największych 
wiktorii w historii polskiego 
oręża. Około trzytysięczna ar-
mia polska - w większości husa-
ria - pod dowództwem hetmana  

wielkiego koronnego Stanisła-
wa Żółkiewskiego rozbiła kilka 
razy liczniejsze wojska rosyj-
sko - szwedzkie. To otworzy-
ło drogę do zdobycia Moskwy 
i osadzenia na Kremlu polskie-
go władcy. W bitwie pod Kłu-
szynem brało udział około 40 
polskich chorągwi, w tym ma-
zowieckie. Dokładnych zapi-
sów nie ma, ale nie można wy-
kluczyć, że walczyli tam i przy 
oblężeniu Smoleńska rycerze 
z Ziemi Łomżyńskiej - mówił 
Adam Niebrzydowski. 

Jak podkreślił, mural powstał 
z inicjatywy Urzędu Miejskie-

go i Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Jedwabieńskiej, ale ogrom-
ne znaczenie miał także program 
Ministerstwa Obrony Narodowej 
"Mur - Ale Historia Wojska Pol-
skiego" polegający na tworzeniu 
wielkoformatowych obrazów upa-
miętniających zwycięskie bitwy 
i wodzów wojska polskiego. Dofi-
nansowanie z MON pozwoliło na 
realizację projektu Rafała Rosko-
wińskiego na ścianie bloku przy 
ul. Żwirki i Wigury, kilkadziesiąt 
metrów od jedwabieńskiego ma-
gistratu oraz ośrodka kultury.    

 - Jak maluję polską husarię, 
jestem szczęśliwy - powiedział 
twórca muralu Rafał Roskowiń-
ski, który na tę okazję założył ko-
szulkę  "Hołd Ruski" nawiązującą 
do konsekwencji bitwy pod Kłu-
szynem, gdy zdetronizowany car 
Wasyl Szujski i jego bracia uko-
rzyli się przed królem Zygmun-
tem III Wazą.   

Znaczna część XVII wieku 
to, według określenia historyka 
Krzysztof Sychowicza z IPN, "cu-
downa epoka w dziejach oręża 
polskiego" i całej  Rzeczpospolitej 
szlacheckiej, która była europej-
ską potęgą z granicami od Morza 
Bałtyckiego do Morza Czarnego.

- Husaria niosła na swoich 
chorągwiach zwycięstwo i ratu-
nek. Coraz częściej jednak sukcesy 
wspaniałych żołnierzy niweczone 
były przez nieudolność dowód-
ców i polityków - stwierdził profe-
sor Krzysztof Sychowicz.      

W uroczystości odsłonięcia 
muralu wzięli udział m. in. eu-
roposeł Krzysztof Jurgiel, sena-
tor Marek Komorowski, poseł 
Kazimierz Gwiazdowski, staro-
sta łomżyński Lech Szabłowski, 
przedstawiciele wojska, policji, 
straży pożarnej, samorządów. 
Dalszą częścią było spotkanie 
w sali ośrodka kultury.           

- Powinniśmy być patriota-
mi którzy dbają o historię prze-
szłą myśląc o historii przyszłej 
- stwierdził pułkownik Paweł Ga-
łązka, dowódca garnizonu Oso-
wiec i 18. Pułku Logistycznego 
w Łomży. Towarzyszący mu ko-
mandor Daniel Mazur z 18. PP 
odczytał list ministra obrony Ma-
riusza Błaszczaka z podziękowa-
niami władzom Jedwabnego za 
inicjatywę i pamięć o polskich 
żołnierzach. 

Na wychowawczy aspekt "lek-
cji historii", jaką jest mural wska-
zał starosta Lech Szabłowski. 
Oprawę artystyczną przygoto-
wały dzieci i młodzież z ośrodka 
kultury. Jeszcze przed uroczysto-
ściami słodkie upominki wręczył 
młodym artystom wicemarszałek 
Marek Olbryś.    

Jedwabne. Ku chwale  
polskiej husarii 

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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Alkoholizm jest najbardziej po-
wszechnym uzależnieniem w Polsce. 
O tym problemie mówi się często 
i głośno. Jednak wraz z postępem cy-
wilizacji pojawiają się inne zagroże-
nia, która równie silnie potrafią pro-
wadzić do destrukcji ludzkiego życia. 
Tymi zagrożeniami są uzależnienia 
behawioralne;  w postaci internetu, 
hazardu czy zakupoholizmu. 

Jak wyjaśnia Magdalena 
Gwiazda w komunikacie z badań 
CBOS-u , o zaburzeniach zacho-
wania zwanych potocznie uzależ-
nieniami behawioralnymi mówi 
się w Polsce od niedawna. Drogę 
do rozwoju wielu spośród nich 
otworzyło dopiero przejście do 
gospodarki rynkowej: działal-
ność rozpoczęły legalne kasyna 
i salony gier, pojawiły się pełne 
towarów centra handlowe, nie-
znane wcześniej zjawisko bez-
robocia zmieniło stosunek Po-
laków do pracy. W XX wieku 
pojawił się internet, stwarzając 
pole do nowych, wcześniej nie-
znanych form zaburzeń zacho-
wania. Problem z uzależnieniem 
od hazardu, pracy, internetu czy 
zakupów dotyka relatywnie licz-
nej grupy Polaków. Istniejącemu 
realnie poważnemu problemowi 
towarzyszy funkcjonujący w spo-
łeczeństwie dość uproszczony 
i oparty w dużym stopniu na ste-
reotypach obraz uzależnień beha-
wioralnych. Dominuje przekona-
nie, że uzależnieni sami ponoszą 
odpowiedzialność za swoje pro-
blemy, powodujące brak współ-
czucia dla osób uzależnionych. 
Niski poziom empatii zauważal-
ny jest zwłaszcza wobec uzależ-
nionych od internetu, hazardu 
i zakupów, przy czym w dwóch 
ostatnich przypadkach brakowi 
współczucia towarzyszy dodat-
kowo nieskrywana niechęć. 

Rozpatrując kwestie uzależ-
nień behawioralnych warto zaj-
rzeć do badań przeprowadzo-
nych przez Centrum Badania 
Opinii Społecznej. Ich wyniki 
przedstawiają się następująco:

HAZARD 
W ciągu 12 miesięcy poprze-

dzających badanie, co trzeci Po-
lak w wieku 15+ grał w jakieś gry 
na pieniądze (34,2%). Polacy naj-
częściej grają w gry liczbowe To-
talizatora Sportowego (26,8%), 
a w dalszej kolejności w zdrapki 
(13,3%), loterie/konkursy SMS-
-owe (7,4%) oraz na automatach 
do gier z tzw. niskimi wygranymi 

(4,5%). Wśród Polaków w wieku 
15 lat i więcej 7,1% osób gra w ja-
kąś grę na pieniądze co najmniej 
dwa razy w tygodniu. Uzyskane 
wyniki wskazują, że symptomy 
zagrożenia uzależnieniem od ha-
zardu występują u 5,3% ogółu Po-
laków w wieku 15+, a 0,7% osób 
w tej grupie wiekowej zdradza 
pewne symptomy problemu z ha-
zardem. Wśród grających w gry 
na pieniądze realny problem z ha-
zardem może mieć 2,2% graczy.

Na uzależnienie od hazardu 
bardziej narażeni są mężczyźni 
niż kobiety (symptomy zagro-
żenia uzależnieniem można za-
obserwować u 21,4% grających 
mężczyzn i u 9,1% kobiet). Gru-
pą podwyższonego ryzyka jest 
młodzież (w wieku 18–24 lata), 
wśród której zanotowano naj-
wyższy odsetek osób zagrożo-
nych uzależnieniem od gier na 
pieniądze (26,7%).

INTERNET 
Większość (67,9%) Polaków 

w wieku 15+ korzysta – przynaj-
mniej sporadycznie – z internetu. 
Zdecydowanie dominują wśród 
nich przeciętni użytkownicy 
(98,1%), niemający w codzien-
nym życiu problemów zwią-
zanych z korzystaniem z sieci. 
Wyniki  wskazują, że problem 
z uzależnieniem od internetu 
dotyczyć może 0,08% badanej 
populacji, co stanowi 0,12% ko-
rzystających z sieci. Pewne symp-
tomy zagrożenia uzależnieniem 
zdradza natomiast 1,2% ogółu 
badanych, co stanowi 1,8% ko-
rzystających z internetu.

Najbardziej zagrożeni uzależ-
nieniem od internetu są niepeł-
noletni: wśród najmłodszych ba-
danych użytkowników globalnej  
sieci – czyli osób w wieku 15–17 
lat – 6,2% zdradza symptomy uza-
leżnienia bądź zagrożenia uzależ-
nieniem od sieci. Wraz z wiekiem 
tego rodzaju zagrożenie spada; 
wśród osób, które ukończyły 65 
rok życia, nie zostało ono w ogóle 
stwierdzone. W ramach różnych 
form aktywności prowadzonych 
w sieci można wyróżnić takie, 
w przypadku których aktyw-
ność uzależnionych i zagrożo-
nych uzależnieniem jest znacznie 
wyższa od przeciętnej. Należą do 
nich przede wszystkim: słucha-
nie muzyki dostępnej w interne-
cie, a także aktywność na porta-
lach społecznościowych, forach 
i w grupach dyskusyjnych.

ZAKUPY 
Kupowanie jest aktywnością 

powszechną – wszyscy robimy 
zakupy. W przypadku niektórych 
spośród nas ta, wydawałoby się, 
zwyczajna czynność staje się jed-
nak nałogiem utrudniającym ży-
cie. Wyniki wskazują, że problem 
zakupoholizmu może dotyczyć 
4,1% populacji Polaków w wieku 
od 15 roku życia. Funkcjonujące 
stereotypy uzależnienie od zaku-
pów opisują w kategoriach „przy-
padłości damskich”, a uzyskane 
dane empiryczne potwierdza-
ją tę tezę: w branym pod uwagę 
przedziale wiekowym (15+) pro-
blem dotyczy 6,2% kobiet i jedy-
nie 1,8% mężczyzn. Można za-
tem powiedzieć, że w kontekście 
uzależnienia od zakupów płeć 
stanowi swego rodzaju czynnik 
ryzyka: prawdopodobieństwo 
pojawienia się problemu kom-
pulsywnych zakupów jest więk-
sze w przypadku kobiet niż męż-
czyzn.

Wśród ogółu osób zdefinio-
wanych jako zagrożone uzależ-
nieniem lub uzależnione od za-
kupów aż 80% stanowią kobiety, 
co potwierdza „damski” cha-
rakter tego problemu. Z drugiej 
strony jest to problem dotykają-
cy przede wszystkim ludzi mło-
dych: wśród badanych mających 
problem z kompulsywnym kupo-
waniem osoby, które nie ukoń-
czyły 25 roku życia stanowią 
30,6%, a kolejne 26,7% to osoby 
w przedziale wiekowym 25–34 
lata.

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE 
W OPINII SPOŁECZNEJ 

Badani poproszeni zosta-
li o ocenę stopnia szkodliwości 
wybranych uzależnień za pomo-
cą 10-stopniowej skali, na której 
wartości skrajne oznaczały: nie-
groźne przyzwyczajenie, nawyk 
(1) oraz nałóg zagrażający życiu 
(10). Ocenie poddane zostały 
cztery zaburzenia zachowania: 
hazard, pracoholizm, zakupo-
holizm i siecioholizm, a jako tło 
dla nich w pytaniu umieszczono 
i poddano tej samej ocenie trzy 
uzależnienia o charakterze che-
micznym: alkoholizm, narkoma-
nię i nikotynizm. 

Uzyskane średnie ocen wy-
branych uzależnień jedno-
znacznie obrazują ich hierar-
chię funkcjonującą w społecznej 
świadomości – jako bardziej 
groźne postrzegane są uzależ-

nienia o charakterze chemicz-
nym, zwłaszcza narkomania 
i alkoholizm. Uzależnienia be-
hawioralne, przede wszystkim 
zakupoholizm i pracoholizm, 
postrzegane są jako przypadło-
ści o zdecydowanie mniejszym 
ciężarze gatunkowym. Wśród 
nich tylko hazard lokuje się re-
latywnie bliżej nałogów zagra-
żających życiu, natomiast pa-
tologiczne zakupy – najbliżej 
niegroźnych przyzwyczajeń. 
Społeczna hierarchia uzależnień 
według stopnia ich szkodliwości 
wygląda następująco:

1) narkomania, 
2) alkoholizm, 
3) nikotynizm, 
4) uzależnienie od hazardu, 
5) siecioholizm, 
6) pracoholizm, 
7) zakupoholizm. 
Zmienną najsilniej różnicu-

jącą sposób postrzegania stop-
nia szkodliwości poszczególnych 
zagrożeń jest płeć: w przypad-
ku wszystkich uwzględnionych 
w pytaniu typów uzależnień 
mężczyźni prezentują postawę 
bardziej permisywną, natomiast 
kobiety – bardziej restryktyw-
ną. W odniesieniu do uzależ-
nień o charakterze chemicznym 
(alkohol, narkotyki, papierosy) 
CBOS odnotował wysoki po-
ziom zgodności poglądów, nie-
zależnie od wieku, wykształcenia 
i miejsca zamieszkania oceniają-
cych. W odniesieniu do uzależ-
nień behawioralnych występu-
je nieco większe zróżnicowanie 
ocen w zależności od cech spo-
łeczno-demograficznych: bar-
dziej rozwiniętej świadomości 
wagi problemu sprzyja zamiesz-
kiwanie w mieście i wyższy po-
ziom wykształcenia. Naturalną 
konsekwencją sposobu postrze-
gania uzależnień behawioralnych 
– na tle uzależnień chemicznych 
– oraz społecznej hierarchii uza-
leżnień według stopnia ich szko-
dliwości są poglądy Polaków na 
temat ewentualnego leczenia 
uzależnień w ramach ubezpiecze-
nia zdrowotnego.

O społecznej akceptacji „dar-
mowego” leczenia można mówić 
w zasadzie wyłącznie w odnie-
sieniu do alkoholików i narko-
manów, czyli ofiar uzależnień 
postrzeganych jako najgroźniej-
sze. Średnie poparcie dla lecze-
nia nałogowych palaczy i hazar-
dzistów lokuje się w okolicach 
środka skali (5,5), co oznacza 

ograniczoną akceptację. Jesz-
cze niższy jest poziom społecz-
nej akceptacji finansowania ze 
środków NFZ terapii osób uza-
leżnionych od internetu, nato-
miast w odniesieniu do zakupo-
holików i pracoholików można 
mówić o faktycznym braku po-
parcia dla „darmowego” ich le-
czenia. Brak akceptacji lecze-
nia uzależnień behawioralnych 
w ramach składki ubezpiecze-
nia zdrowotnego związany jest 
z funkcjonującym w społecznej 
świadomości niekorzystnym wi-
zerunkiem osób borykających 
się z zaburzeniami zachowania, 
wpływającym na obniżenie po-
ziomu społecznej empatii wobec 
nich. Znaczna część społeczeń-
stwa hołduje bowiem opinii, że 
osoba uzależniona sama ponosi 
odpowiedzialność za swe uza-
leżnienie, a w konsekwencji nie 
zasługuje na „darmową” terapię 
w ramach ubezpieczenia zdro-
wotnego, zwłaszcza że środki 
NFZ są ograniczone i finanso-
wanie terapii uzależnionych mo-
głoby wpłynąć na ograniczenie 
finansowania leczenia innych 
schorzeń. W przypadku uzależ-
nienia od zakupów, pracy i inter-
netu dodatkową kwestią generu-
jącą brak aprobaty dla leczenia 
uzależnionych ze środków NFZ 
jest brak przekonania co do ist-
nienia tego rodzaju uzależnień 
w ogóle bądź postrzeganie ich 
raczej w kategoriach fanaberii 
(lub – w przypadku pracoholi-
zmu – zjawiska wręcz pozytyw-
nego) niż poważnego problemu.

Jak przekazuje Magdale-
na Gwiazda w  kontekście uzy-
skanych wyników badań prze-
prowadzonych przez CBOS 
najważniejszym czynnikiem 
chroniącym przed uzależnienia-
mi behawioralnymi wydaje się 
wiedza o związanych z nimi za-
grożeniach. Konieczne jest pod-
jęcie działań ukierunkowanych 
na zmianę funkcjonujących 
w społeczeństwie stereotypów 
na temat przyczyn i symptomów 
tego rodzaju uzależnień oraz na 
zmianę postaw będących ich 
konsekwencją. Problem uzależ-
nień behawioralnych jest bo-
wiem społecznie bagatelizowany 
i nie zmieni się to dopóty, dopóki 
będą one funkcjonowały w świa-
domości społecznej jako fanabe-
ria (zakupoholizm), rozrywka dla 
znudzonych bogaczy (hazard), 
przypadłość pokoleniowa, z któ-
rej się „wyrasta” (siecioholizm), 
czy naturalna powinność każde-
go dorosłego obywatela (praco-
holizm).

Cykl artykułów: "Wszystko mi wolno, ale 
nie wszystko pożyteczne" realizowany 
z Łomżyńskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
innych uzależnień na 2021 roku.

„Wszystko mi wolno,  
ale nie wszystko pożyteczne”

Alkoholizm a inne uzależnienia behawioralne: internet,  hazard, seksoholizm, zakupoholizm 
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24 sierpnia w Zakładzie Produkcji 
Sproszkowanych Wyrobów 
Mleczarskich w Mrągowie odbyło 
zebranie przedstawicieli Spółdzielni 
Mleczarskiej Mlekpol. Podczas 
spotkania omówiono sprawozdania 
finansowe i bilans SM Mlekpol za 
rok 2020. Zebranie przedstawicieli 
udzieliło absolutorium zarządowi 
SM Mlekpol. Dyskutowano także 
o dalszych inwestycjach i kierunkach 
rozwoju Spółdzielni. 

- Za nami kolejny rok funk-
cjonowania naszej spółdziel-
ni, który ze względu na pande-
mię COVID-19 stanowił dla nas 
duże wyzwanie. Zmierzyliśmy 
się z wieloma wyzwaniami, któ-
re wymagały dużego zaangażo-
wania i szybkiego działania, aby 
dostosować się do nowej sytuacji 
rynkowej. Ze względu na wstrzy-
manie funkcjonowania branży 
hotelarskiej i turystycznej musie-
liśmy m.in. poszukiwać nowych 
rynków zbytu dla sporej części 
naszego asortymentu oraz zmie-
niać profile produkcyjne. Mimo 
tych przeszkód osiągnęliśmy ko-
lejny rekord w zakresie skupu 
i przetworzenia surowca w po-
szczególnych zakładach i utrzy-
maliśmy cenę dla hodowców. 
Choć czas był trudny, rozpoczę-
liśmy także inwestycje zwięk-
szające wydajność spółdziel-
ni, działając zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Nie 
byłoby to możliwe bez wielkiego 
zaangażowania dostawców mleka 
i pracowników naszej spółdziel-
ni. Chciałbym bardzo podzięko-
wać wszystkim, którzy codzien-
nie przyczyniają się do sukcesu 
i rozwoju SM Mlekpol – mówi 
Edmund Borawski, Prezes Zarzą-
du SM Mlekpol.

Rozwój i sukces Spółdzielni 
Mleczarskiej Mlekpol widocz-
ny jest w danych skupowych, fi-
nansowych i gospodarczych za 
2020 r.

Mimo pandemii COVID-19 
w ubiegłym roku spółdzielnia 
skupiła od hodowców rekordową 
ilość surowca. Do 13 zakładów 
przetwórczych SM Mlekpol tra-
fiło prawie 1 miliard 980 milio-
nów litrów mleka. Tym samym, 

dzienny skup wyniósł 5,5 milio-
na litrów, a w okresie letnim bli-
sko 6 milionów litrów. Stanowi to 
aż 16,4% krajowego skupu, przy 
dynamice wynoszącej 2,6%.

Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekpol działalność gospodarczą 
w 2020 r. zamknęła z dodatnim 
wynikiem finansowym. Mimo 
pandemii wzrosła również war-
tość sprzedaży produktów SM 
Mlekpol i osiągnęła poziom po-
nad 4,5 miliarda złotych (4,3 mi-
liarda w roku ubiegłym). Z kolei 
na inwestycje SM Mlekpol prze-
znaczył w ubiegłym roku niemal 
150 milionów złotych.

W zakładach SM Mlekpol 
powstają wysokiej klasy i jakości 
produkty nabiałowe, które do-
ceniane są przez konsumentów 
na całym świecie. Serki, mleko 
czy maślanka z najpiękniejszych 
i najczystszych regionów nasze-
go kraju docierają do Polaków 
i mieszkańców krajów Unii Euro-
pejskiej, ale także do konsumen-
tów m.in. USA, Chin czy Afryki. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby 
nie owocna współpraca z dostaw-
cami mleka oraz przemyślane in-
westycje realizowane przez SM 
Mlekpol od ponad 40 lat. 

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych 

Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekpol znalazła się wśród lau-
reatów konkursu Narodowe-

go Centrum Badań i Rozwo-
ju „Szybka Ścieżka – Agrotech”. 
O wsparcie w ramach programu 
ubiegały się przedsiębiorstwa, za-
równo MŚP, jak i duże firmy oraz 
konsorcja składające się z przed-
siębiorców lub jednostek nauko-
wych. Dzięki dofinansowaniu 
pozyskanym w ramach konkursu 
i środkom własnym spółdzielni 
wdrożona zostanie nowa techno-
logia UHT. 

 –  Inwestycja warta ponad 
88 milionów złotych umożliwi 
nam opracowanie innowacyj-
nej technologii produkcji mle-
ka UHT o przedłużonej trwa-
łości w obrocie handlowym, 
dedykowanego na odległe ryn-
ki zbytu. W efekcie wdrożenia 
tej innowacji chcemy pozyskać 
nowych klientów i zwiększyć 
potencjał eksportowy nasze-
go przedsiębiorstwa – mówi 
Zbigniew Groszyk, wiceprezes 
ds. produkcji w SM Mlekpol 
w Grajewie. – Otrzymaliśmy 
również dofinansowanie na 
drugi nasz projekt, czyli wdro-
żenie nowej technologii pro-
dukcji masła. Jesteśmy na eta-
pie ogłaszania przetargów, za 
chwilę będziemy podpisywać 
kontrakty – dodaje. 

Oba projekty przyczynią się 
do zwiększenia atrakcyjności 
oferty SM Mlekpol zarówno na 
rynku polskim, jak i wśród zagra-
nicznych kontrahentów. 

SM Mlekpol produkuje energię 
odnawialną 

Spółdzielnia nie tylko inwe-
stuje w linie produkcyjne czy po-
prawę jakości produktów. Prowa-
dzi działania w ramach polityki 
zrównoważonego rozwoju, pro-
dukując energię odnawialną. 

– Budowa układu kogenera-
cyjnego z biogazownią w Gra-
jewie to kolejny etap moderni-
zacji zakładowej oczyszczalni 
ścieków. To projekt, który jest 
już realizowany, a obecnie odby-
wają się jego kolejne etapy. Jego 
głównym celem jest wykorzysta-
nie energii pierwotnej zawartej 
w ściekach oraz odpadach pro-
dukcyjnych, z których wypro-
dukujemy biogaz w reaktorze 
beztlenowym. Spalając biogaz 
w wysokosprawnym układzie 
kogeneracyjnym wytworzymy 
energię elektryczną oraz odzy-
skamy ciepło, które spożytku-
jemy w oczyszczalni. Uzyska-
ny biogaz to ,,zielone" źródło 
energii uzyskiwane z tzw. źró-
deł odnawialnych, które w przy-
szłości powinno wyeliminować 
paliwa kopalne, gdyż ma dużo 
mniejszą emisję pyłów i zerową 
emisję dwutlenku węgla do at-
mosfery. Dodatkowo pozwoli 
nam zwiększyć bezpieczeństwo 
energetyczne oczyszczalni oraz 
stworzy możliwość uzyskania 
ciepła niezbędnego do suszenia 
osadu. Mamy nadzieję, że w naj-

bliższej przyszłości nastąpią ko-
nieczne zmiany legislacyjne, 
które pozwolą na wykorzystanie 
tych osadów w rolnictwie np. 
do nawożenia pól – mówi Zbi-
gniew Groszyk, Wiceprezes Za-
rządu SM Mlekpol.

Biogazownia w Grajewie 
zostanie oddana do użytku je-
sienią 2022 roku. SM Mlekpol 
w planach ma budowę kolejnych 
biogazowi przy zakładach. Już 
w przyszłym roku mają pojawić 
się pierwsze projekty. 

Ograniczenie śladu węglowego 
w produktach 

Jednym z najczęściej wskazy-
wanych zagrożeń współczesnego 
świata jest emisja gazów cieplar-
nianych i ich udział w zmianach 
klimatycznych naszej planety. 
Dlatego niezwykle ważnym jest 
dostarczenie klientom produk-
tów nie tylko charakteryzujących 
się wysokimi wartościami odżyw-
czymi i smakowymi, lecz również 
neutralnymi pod względem od-
działywania na środowisko. 

Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekpol od lat podejmuje działa-
nia zmierzające do ograniczenia 
emisji substancji szkodliwych do 
atmosfery oraz zmniejszenie zu-
życia wody w trakcie procesów 
produkcyjnych. Wybudowana 
rok temu Hybrydowa Elektrocie-
płownia w Mrągowie to obecnie 
najnowocześniejsze centrum ener-
getyczne zakładu przemysłowego 
w Europie. Obiekt wytwarza ener-
gię elektryczną, parę technologicz-
ną oraz ciepłą wodę na potrzeby 
procesów produkcyjnych zakładu. 
Koszt zrealizowania tej inwestycji 
to ponad 27 milionów złotych. 

Łączny efekt ekologiczny dla 
całego obiektu:

- Zmniejszenie zużycia paliw 
pierwotnych.

- Redukcja emisji CO2 oraz 
SOx (tlenek siarki).

- Ograniczenie emisji NOx 
(tlenek azotu) i pyłu.

- Zmniejszenie zużycia wody.
Na zakończenie obrad odbyły 

się głosowania, podczas których 
udzielono absolutorium zarzą-
dowi SM Mlekpol – Prezesowi 
Edmundowi Borawskiemu oraz 
Wiceprezesom – Sławomirowi 
Olszewskiemu i Józefowi Wysoc-
kiemu.

Zebranie Przedstawicieli SM Mlekpol. 
Spółdzielnia podsumowuje  

kolejny rok działalności

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info



20 www.narew.infospołeczeństwo

Prawo czy administracja? Automaty-
ka czy informatyka? A może filologia 
angielska? Państwowa Wyższa Szko-
ła Informatyki i Przedsiębiorczości 
w Łomży daje wybór.

Studia dla humanisty
Administracja, prawo, zarzą-

dzanie przygotują do pracy w in-
stytucjach samorządowych i rzą-
dowych, biznesie, prowadzenia 
firmy i zajmowania stanowisk 
kierowniczych. Absolwenci pra-
cy socjalnej i pedagogiki zasilają 
kadry urzędów, placówek edu-
kacyjnych i instytucji pomoco-
wych, pracują w organizacjach 
pozarządowych. Filologia an-
gielska otwiera możliwości za-
trudnienia w wielu branżach, 
a przy powszechnej dziś pracy 
zdalnej – na całym świecie. Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łom-
ży ma dla humanistów obszerną 
i atrakcyjną ofertę. Uczelnia po-
maga w znalezieniu optymalnych 
praktyk studenckich, a potem 
w zaplanowaniu ścieżki kariery 
zawodowej. Na miejscu tworzy 
możliwość ćwiczeń w praktyce, 
na salach symulacji rozpraw czy 
mediacji. 

Dla przyszłego inżyniera
Informatyka, automatyka 

i robotyka, technologia żyw-
ności i żywienia człowieka to 
studia, po których absolwenci 

PWSIiP bez trudu znajdują za-
trudnienie.  Świat, w którym ży-
jemy to świat nowych technolo-
gii. Postęp przyspiesza, a za nim 
muszą nadążać kompetencje no-
wych kadr. Wydział Informaty-
ki i Nauk o Żywności daje takie 
możliwości. Na studiach infor-

matycznych można wybrać trzy 
ścieżki specjalizacyjne: systemy 
oprogramowania, grafikę kom-
puterową i techniki multimedial-
ne, a także grafikę reklamową. Na 
automatyce i robotyce specjali-
zacje to automatyzacja procesów 
lub mechatronika. Technologia 

żywności i żywienie człowieka 
przygotowuje do pracy w insty-
tucjach sanitarnych i biznesie. 
Studenci wszystkich kierunków 
mają praktyki w największych 
firmach w regionie. Hala techno-
logiczna uczelni została uznana 
przez Polską Komisję Akredyta-

cyjną za jedną z najlepiej wypo-
sażonych w kraju. Wydział czeka 
też na zgodę uruchomienia me-
chatroniki oraz bezpieczeństwa 
i certyfikacji żywności. 

Wybierz Łomżę! 
Państwowa Wyższa Szkoła 

Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży jest uczelnią, która 
kształci praktyków, współpracuje 
z biznesem oraz inwestuje w roz-
wój nauki i innowacyjne rozwią-
zania. Wyróżnia ją świetna, nowo-
czesna infrastruktura, doskonała 
baza dydaktyczna, elastyczne po-
dejście do potrzeb studenta. 

Uczelnia kształci na 14 kie-
runkach, a jej oferta jest dostoso-
wana do potrzeb lokalnego rynku 
pracy. Studenci mają do dyspozy-
cji komfortowy kampus, system 
stypendialny, zakwaterowanie 
w nowoczesnym Domu Studenta. 
Uczestniczą w programie wymia-
ny międzynarodowej Erasmus, 
a swoje pasje rozwijają w kołach 
naukowych oraz klubach sporto-
wych. Uczelnia w sposób szcze-
gólny troszczy się o słuchaczy 
z niepełnosprawnościami.  

Rekrutacja w PWSIiP w Łom-
ży trwa do 10 września. Szczegó-
ły: https://www.pwsip.edu.pl/
kandydaci/ 

Bez najważniejszej korony, ale z ogromną satysfakcją i sukcesem 
do domu wróciła Aleksandra Wasik Miss Ziemi Łomżyńskiej 2021. 
Ola znalazła się w TOP 10 Miss Polski 2021. Mało tego zdobyła ty-
tuł Miss Polski Foto 2021. 

- Wracam do domu jako TOP 10 Miss Polski 2021 oraz 
Miss Polski Foto 2021. Jest to dla mnie ogromne wyróż-
nienie. Chcę podziękować z całego serca mojemu zespoło-
wi Miss Ziemi Łomżyńskiej. Bez Was nie byłoby mnie tu, 
gdzie jestem. Podziękowania należą się także Panu Prezy-
dentowi  Łomży oraz Panu Burmistrzowi mojego rodzin-
nego Nowogrodu. Dziękuję Wam wszystkim za ogromne 
wsparcie – nie kryje wzruszenia Aleksandra Wasik.

Jedna z najpiękniejszych Polek 2021  pochodzi z No-
wogrodu i ma 20 lat. Obecnie jest po pierwszym roku die-
tetyki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. 

- Olu, dziękujemy za przepiękne reprezentowanie na-
szego regionu. Twoje sukcesy to nasza duma. Jesteś wspa-
niała – mówi z radością Anna Kurządkowska-Kosińska 
organizatorka konkursu Miss i Miss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej.

To jednak nie jedyny tytuł, którym może pochwalić 
się Ziemia Łomżyńska. Pochodząca z Łomży Weronika 
Przestrzelska, Miss Podlasia 2021, została okrzyknięta 
przez konkursowe koleżanki najsympatyczniejszą Miss. 

Weronika Przestrzelska ma 21 lat. Obecnie jest po 
drugim roku stosunków międzynarodowych na Uniwer-
sytecie w Białymstoku. 

Finałowa gala Miss Polski 2021 odbyła się 20 sierpnia 
w Nowym Sączu. O tytuł najpiękniejszej ubiegały się 24 
kandydatki. Decyzją jury korona powędrowała do pocho-
dzącej z Łodzi Agaty Wdowiak. 

PWSIiP rekrutuje do 10 września

Aleksandra Wasik w TOP 10 Miss Polski 2021 i z tytułem  
Miss Polski Foto 2021, Weronika Przestrzelska – Miss Sympatii
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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 

Na sprzedaż lokal usługowy o pow. 203, 
5 m2 przy Al. Legionów  141 w Łomży. 
Lokal posiada trzy wejścia i dodatkowo 2 
piwnice po 39, 3 m2 każda. Istnieje moż-
liwość przekształcenia piwnicy w lokal 
usługowy. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 668 272 519, 602 777 371.

Mieszkanie do wynajęcia 46 m2 częścio-
wo umeblowane. Łomża, ul. Rycerska 16 
a IV p. Tel. 502 863 569

Do wynajęcia lokal 240 m2  
po My Center  

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

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

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

Pomalują, poszpachlują. Tel. 503 969 530 
Tynki gipsowe agregatem, profesjonal-
nie i z doświadczeniem. Tel. 511 917 737 

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

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

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

Usługi hydrauliczne PLUMBER 
Sobociński Sławomir: instalacje CO, 

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

węglowe), kolektory słoneczne,  
pełen zakres usług. 

Tel. 516 376 389. 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Sokołow-

ska - twoja pew-
ność w rozlicze-
niach z Urzędem 
Skarbowym i ZUS. 
Zapraszamy: NOWY ADRES Łomża, ul. 
Nowogrodzka 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.

Mężczyznę lub małżeństwo do pracy. 
Okolice Łomży. Bardzo dobre warunki. 
Tel. 502 712 884.

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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Piłkarskie 
nadzieje grały 

w Łomży  
I znowu było jak w Lidze Mistrzów. 
Ogromny, srebrzysty puchar dla 
zwycięzców z rąk Marka Olbrysia, 
Wicemarszałka Województwa Podla-
skiego, podium, nieśmiertelne "We 
are the champions" zespołu Queeen 
i deszcz złotego konfetti. Po raz drugi 
rodzice - kibice chłopców z rocznika 
2009 trenujących w Młodzieżowym 
Łomżyńskim Klubie Sportowym zor-
ganizowali piłkarski turniej o skali 
ogólnopolskiej. 

Rozgrywki wsparte patrona-
tem honorowym Marszałka Wo-
jewództwa Podlaskiego, a także 
finansowo przez UMWP z udzia-
łem 12 zespołów z całej Polski 
trwały  dwa dni (21 i 22 sierpnia). 

- To wielki powód do zado-
wolenia, że gościmy w Łomży 
tak wspaniałe drużyny z całego 
kraju. To dwunastoletni chłopcy, 
ale chyba tak wcześnie trzeba za-
czynać, żeby dojść do sukcesów. 
Wiele lat temu na tym boisku grał 
Robert Lewandowski i mam na-
dzieję, że z tych młodziutkich pił-
karzy wyrosną podobne gwiazdy 
krajowego i światowego formatu. 
Będzie miło, gdy kiedyś powie-
dzą, że w Łomży stawiali pierw-
sze kroki w karierze - powiedział 
wicemarszałek Marek Olbryś. 

Przyznał, że docenia wysi-
łek i kunszt wszystkich zespo-
łów, które miał okazję zobaczyć, 
ale szczególnie kibicował "swo-
im", czyli graczom MŁKS, a także  
dwóch białostockich drużyn - Ja-
giellonii i Juniorowi. 

- Słowa uznania dla rodziców. 
Także są zwycięzcami  Zorgani-
zowali wspaniałą imprezę, kibico-

wali do bólu gardeł i rąk. Cieszę 
się, że województwo podlaskie 
wsparło ten turniej i będziemy to 
robić nadal - zapowiedział Marek 
Olbryś.      

W rozgrywkach wzięło udział 
12 zespołów. Niektóre pod zna-
nymi nazwami ligowych drużyn, 
inne jako "wizytówki" ośrodków 
szkolących adeptów piłki nożnej. 

- Pierwszy turniej wyszedł 
nam świetnie, wobec czego uzna-
liśmy, że warto to powtórzyć.  
Okazało się, że słusznie, bo na 
nasze zaproszenie odpowiedziały 
znakomite piłkarskie "marki" jak 
Jagiellonia Białystok, Legia War-
szawa czy Piast Gliwice - mówiła 
Katarzyna Karolak, mama i kibic, 
szczególnie mocno zaangażowa-
na w organizację turnieju. - My 
chcemy pokazać jacy dumni je-
steśmy z naszych dzieci. Szcze-
gólnie w tych czasach pandemii, 
gdy siedzą w domach, przy kom-
puterach, a my wiemy, że im to 
nie wystarcza. I zupełnie nie cho-
dzi tu o wyniki i miejsce w tabeli. 

Chodzi o grę, o fair play, o poka-
zanie, że można… W ten sposób 
nasze dzieci będą miały motywa-
cję i marzenia. Jak my im pomo-
żemy, to nic im już nie zaszkodzi 
- dodała. 

Katarzyna Karolak z mężem, 
inni rodzice chłopców z MŁKS 
(rocznik 2009) to zaprzyjaźnio-
na i "zakręcona" grupa. Jeżdżą po 
Polsce, mają kibicowskie stroje, 
bębny, przyśpiewki. "Jesteśmy 
zawsze tam, gdzie młoda Łomża 
gra" - głosi jedna z nich. Ale jako 
organizatorzy objęli równie tro-
skliwą opieką każdą z drużyn. Na 
zakończenie ze wszystkich stron 
przyjmowali gratulacje i podzię-
kowania, nawet za wymarzoną 
piłkarską... pogodę (nie za gorą-
co, niewielki deszczyk pierwsze-
go dnia). Posypały się także za-
proszenia dla chłopców z MŁKS 
i ich rodziców na zawody w in-
nych częściach Polski.

Wicemarszałek Marek Olbryś 
miał niedzielnego popołudnia 
sporo miłych obowiązków, bo 

wraz z wiceprezydentem Łom-
ży Andrzejem Stypułkowskim, 
działaczami MŁKS i rodzicami 
wręczał medale, dyplomy, pucha-
ry. Specjalny zestaw treningowy 
przekazał wicemarszałek gospo-
darzom turnieju, czyli przedsta-
wicielom MŁKS Łomża. 

Za najlepszego zawodnika 
turnieju szkoleniowcy i obser-
watorzy uznali Oskara Bilińskie-
go z Barca Academy Warszawa. 
Drobnej postury chłopiec za-
chwycił fachowców umiejętno-
ściami, może jak kiedyś Leo Mes-
si, który także nie imponował 
w dzieciństwie warunkami fizycz-
nymi. Królem strzelców został 
klubowy kolega Oskara, Franci-
szek Werder (7 bramek) po do-
grywce na karne. Medale otrzy-
mali wszyscy zawodnicy biorący 
udział w turnieju. Dodatkowe na-
grody trafiły do najlepszych w po-
szczególnych drużynach i w po-
szczególnych formacjach.  

- Widząc was jestem spokojny 
o przyszłość polskiej piłki – po-

wiedział Andrzej Stypułkowski, 
zastępca prezydenta Łomży.

Turniej rozgrywany był me-
todą „każdy z każdym”, co ozna-
czało po 11 spotkań w dwa dni 
dla każdego zespołu. Jak ogrom-
ny był to wysiłek widać było po 
ostatnich meczach, kiedy zawod-
nicy po końcowym gwizdku pa-
dali po prostu na murawę. Nie 
obyło się także bez urazów. Jed-
nego z piłkarzy do dekoracji mu-
siał na rękach przynieść trener. 
Ale dwunastoletni sportowcy 
szybko dochodzili do siebie.      

- Turniej bardzo mi się podo-
bał, bo przyjechały bardzo dobre 
drużyny jak Barcelona czy Legia. 
Fajnie z takimi przeciwnikami 
zagrać. Można się dużo nauczyć 
i zobaczyć na jakim my jesteśmy 
poziomie - powiedział Karol Za-
wadzki z Jagiellonii. Na podium 
z kolegami nie stanął, nie zdobył 
wielu bramek, ale zrobił furorę 
swoją tzw. cieszynką: saltem w tył.

- Z wieloma kolegami pozna-
liśmy się już wcześniej na innych 
turniejach. Bardzo dobrze przy-
gotowane były te zawody – tak 
będzie wspominał Football Cup 
Łomża, Turniej o Puchar Rodzi-
ców Kibiców Rocznik2009 Da-
mian Butkiewicz z MŁKS Łomża.       
Końcowa tabela turnieju:  
1. Barca Academy Warszawa  - 33 
punkty, bramki, 29:0
2. Łódzka Akademia Futbolu - 20 
16:2
3. Górnik Łęczna - 19 8:4
4. Jagiellonia Białystok 19  8:5
5. Broń Radom - 18 6:6
6. Wisła Płock - 17 10:4
7. Junior Białystok - 17 10:6
8. MŁKS Łomża - 12 8:8
9. Narew Ostrołęka - 8 4:13
10. Korona Kielce - 6 4:20
11. Piast Gliwice - 5 3:19
12. Legia Warszawa - 4 1:20.

O fotel po Zbigniewie Bońku walczyło 
dwóch kandydatów. Wygrał pocho-
dzący z Wysokiego Mazowieckiego 
Cezary Kulesza i teraz on będzie rzą-
dził polskim futbolem. 

Legendarny „Zibi” nie mógł 
kandydować na kolejną kaden-
cję i prezesem Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej musiała zostać 
nowa osoba. Kandydatów było 
dwóch. To Cezary Kulesza i Ma-
rek Koźmiński. Obaj to byli pił-
karze i ludzie Bońka. Pierwszy 
od 2012 roku jest członkiem 
zarządu PZPN, a od 2016 roku 
wiceprezesem PZPN ds. pił-
karstwa profesjonalnego. Drugi 
w latach 2012 - 2016 był wice-
prezesem PZPN ds. zagranicz-
nych, od 2016 jest wicepreze-

sem PZPN ds. szkoleniowych.
Zanim jednak Kulesza i Koź-

miński wystartowali w wyborach, 
musieli zdobyć 15 piłkarskich re-
komendacji wystawianych przez 
16 związków wojewódzkich, 18 
klubów Ekstraklasy i 18 I ligi. 
Każde z nich może poprzeć jed-
ną osobę, dwie lub nie udzielić 
żadnej rekomendacji. Kulesza 
poinformował, że złożył w PZPN 
aż 40 rekomendacji. Koźmiński 
nie ujawnia takich informacji, ale 
nieoficjalnie jest mowa o liczbie 
25.

Jednak ostateczne decyzje 
musiały zapaść na zjeździe PZPN. 
Delegaci mieli do dyspozycji 118 
głosów, a do zwycięstwa które-
muś z kandydatów potrzeba było 

60. Komentatorzy przewidywali 
wygraną Kuleszy i jak widać, nie 
pomylili się. Otrzymał 92 głosy, 
a Koźmińskiego poparło 23. de-
legatów.

Cezary Kulesza urodził się 
22 czerwca 1962 roku w Wyso-
kiem Mazowieckiem. Karierę 
piłkarską rozpoczynał w Gwar-
dii Białystok. W kolejnych la-
tach występował w Olimpii 
Zambrów, Mławiance Mława, 
Jagiellonii Białystok, RFC Au-
bel, MZKS Wasilków i Supra-
ślance Supraśl. Na poziomie 
ekstraklasy w barwach Jagiello-
nii rozegrał czternaście spo-
tkań.

„Po zakończeniu kariery pił-
karskiej Cezary Kulesza założył 

wytwórnię fonograficzną Green-
star, skupiającą największe gwiaz-
dy polskiej muzyki tanecznej 
(disco, dance-pop, disco polo). 
Działał również w branży nieru-
chomości i hotelarskiej. W 2008 
roku objął funkcję prokurenta 

Jagiellonii Białystok, a dwa lata 
później został prezesem zarządu 
klubu ze stolicy Podlasia.” – in-
formuje PZPN i dodaje, że w Ku-
lesza, czerwcu tego roku, złożył 
rezygnację z funkcji prezesa Ja-
giellonii.

Wybrali nowego prezesa PZPN. 
To on będzie nadawał ton polskiej piłce
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Piotr Łobodziński nie przestaje 
zadziwiać w biegach górskich. 
Zawodnik KS Prefbet-Sonarol 
zdobył kolejny w tym roku złoty 
medal. Mistrzostw Polski w biegach 
górskich, tym razem w stylu 
alpejskim, czyli tylko do góry. Tym 
samym obronił tytuł sprzed roku, 
gdy zawody były przeprowadzone 
w Biegu na Wielką Sowę. 

Zawody zostały rozegrane 
w Międzygórzu, a zawodnicy ry-
walizowali na 10 kilometrowej 
trasie z 950 m przewyższeniem 
na szczyt Śnieżnika. 6 miejsce 
w Mistrzostwach Polski zajęła 
Iwona Wicha, żona Piotr Łobo-
dzińskiego, również reprezentu-
jąca KS Prefbet-Sonarol. 

-Następnego dnia dwójka 
naszych zawodników przenio-
sła się do Brennej w Beskidzie 
Śląskim, gdzie wzięła udział 
w Biegu o Breńskie Kierpce. 
Trasa miała charakter anglosa-
ski, czyli góra-dół, 15 km i 700 
m przewyższenia. Znów naj-
lepszy okazał się Łobodziński 
przed Czechem Markiem Chra-

sciną. Iwona rywalizację w nie-
dzielę ukończyła  na 3 stopniu 
podium. Był to bardzo udany, 
ale i intensywny weekend dla 
naszych biegaczy, dlatego w ko-
lejnym tygodniu nie startują – 
relacjonuje Andrzej Korytkow-
ski, prezes i szkoleniowiec KS 
Prefbet-Sonarol. 

Startowała także Iwona Ber-
nardelli, która w Generali Ber-
liner Halbmarathon (21,1km), 
wśród ponad 4 tysięcy startują-
cych kobiet, wywalczyła 13 loka-
tę z czasem 1:15,59. 

Natomiast młodsi zawodnicy 
KS Prefbet-Sonarol wzięli udział 
w mitingu na Stadionie Warszaw-
skiego Orła. Zawody pod nazwą  
Cud Nad Wisłą przyniosły kil-
ka życiówek oraz pięć pucharów. 
Martyna Krawczyńska zwycięży-
ła w biegu na 600 metrów, a jej 
czas to 1:34,07.

- To nie tylko rekord życiowy, 
ale i najlepszy w tym roku wy-
nik juniorki młodszej w Polsce – 
podkreśla Andrzej Korytkowski.

Również rekordy życiowe 
ustanowili: zwycięzca na 800 
metrów (2:03,84 sek.) Jakub 
Stefańczyk oraz Bartosz Rogiń-
ski na 300 m (37,60) i Wiktoria 
Grabowska w biegu na 2000 m 
(7:18,56). 

Piotr 
Łobodziński 

mistrzem 
Polski 

Dobre starty 
lekkoatletów

Z dwoma medalami Mistrzostw Krajo-
wego Zrzeszenia LZS wracają młodzi 
zawodnicy Klubu Sportowego PRE-
FBET-SONAROL – informuje Andrzej 
Korytkowski, prezes i szkoleniowiec 
klubu.

Jak ocenia, w zawodach, któ-
re odbyły się w Spale, szczególnie 
dobrze zaprezentowały się bie-
gaczki na 800 metrów. 

- Martyna Krawczyńska 
po raz kolejny w ostatnim cza-
sie ustanowiła rekord życio-
wy i wywalczyła brązowy me-
dal z wynikiem 2:10,94 sek. 
Nasza zawodniczka była najlep-

sza w kategorii juniorek młod-
szych (U18), a zawodniczki które 
wyprzedziły Martynę są z kate-
gorii młodzieżowca(U23)….. 
W tej samej konkurencji Wikto-
ria Grabowska w swojej serii zaję-
ła drugą lokatę, również z nowym 
rekordem życiowym poprawio-
nym o  2,53sek. (2:15,39sek.). 
Wynik ten po zsumowaniu obu 

serii dał jej 7. loka-
tę. W biegu na 400m 
pł. zadebiutował Ja-
kub Stefańczyk, któ-
ry uzyskał wynik 
1:01,75 – relacjo-
nuje Andrzej Koryt-
kowski.  

Starsza koleżan-
ka juniorów Prefbe-
tu-Sonarolu Ewa 
Jagielska  zwycięży-
ła w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim 
w biegu ulicznym 
na 5 km pod nazwą 
„Piąteczka dla każ-
dego”. 

- Ewa tym star-
tem rozpoczęła dru-
gą część sezonu, a jej 
start na krętej, wy-
magającej trasie z re-
zultatem 17,14  jest 
bardzo obiecujący 
– dodaje szkolenio-
wiec.

Już po raz XXI w Łomży odbyły się Po-
lonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
im. Jana Stypuły. Wzięło w nich udział 
blisko 600 dzieci z Polski, Litwy, Ukra-
iny, Szwecji i Estonii! Organizatorem 
międzynarodowej imprezy jest łom-
żyński oddział Stowarzyszenia Wspól-
nota Polska.

Zawodnicy przez cztery dni 
mierzyli swoje siły w takich dys-
cyplinach jak: lekkoatletyka, pły-
wanie, tenis stołowy, tenis ziem-
ny, szachy, zapasy, strzelectwo, 

koszykówka, siatkówka i piłka 
nożna. Młodzież polonijna spo-
tkała się na obiektach sportowych 
łomżyńskich szkół oraz Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Do udziału w zawodach pły-
wackich zgłosiły się dzieci i mło-
dzież z Żytomierza (Ukraina), 
a także podopieczni Aliny Że-
laznej reprezentujący Szko-
łę Podstawową Nr 1 w Łomży 
i zawodnicy łomżyńskiego UKS 
Butterfly. 

Honorowy Patronat nad 
Igrzyskami objęli:

Piotr Gliński – wicepremier 
i minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu,

Andrzej Kraśnicki – prezes 
PKOL,

Dariusz Piotr Bonisławski – 
prezes SWP,

Mariusz Chrzanowski – pre-
zydent miasta Łomża.

Cztery dni sportowych rywalizacji w ramach XXI 
Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej za nami
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