
Duchowy przywódca, autorytet mo-
ralny, wielki patriota, a od niedawna 
także błogosławiony. Kardynał Ste-
fan Wyszyński ma w Łomży specjal-
ne, poświęcone sobie miejsce. Kil-
kunastoletni Stefek spogląda teraz 
z tablicy umieszczonej na budynku 
przy ulicy Dwornej. Nieprzypadko-
wo. To właśnie w tym miejscu mie-
ściła się Prywatna Siedmioklasowa 
Szkoła Handlowa Męska, do której 
w latach 1915 - 1917 uczęszczał przy-
szły kapłan. 

W ten sposób Łomża oddała 
hołd błogosławionemu Pryma-
sowi Tysiąclecia. Pomysłodawcą 
wmurowania tablicy we fronton 
budynku, w którym ponad sto lat 
temu mieściła się szkoła, a który 
obecnie należy do ZNP, jest pro-
boszcz parafii katedralnej ks. Ma-
rian Mieczkowski.

- To jest dziękczynienie za 
beatyfikację kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, naszego rodaka 
i za matkę niewidomych Elżbietę 
Różę Czacką. 

- Witamy, witamy wszystkich gości miłych, 
którzy na tę uroczystość dzisiaj tu przybyli. Cie-
szymy się bardzo, że jesteście z nami – śpiewał 
zespół ,,Maryna” działający w Klubie Seniora 
MOPS w Łomży pod kierunkiem Danuty Waśko, 
zapraszając w progi nowej siedziby Klubu Se-
niora, udowadniając przy tym jak bardzo takie 
miejsce potrzebne jest w mieście, i jak radosna 
i twórcza może być jesień życia. 

Łomżyńscy seniorzy są aktywni i za-
oferować mogą wiele. Wystarczy im na to 
pozwolić i stworzyć odpowiednią prze-
strzeń. Taką jak ta. Uroczyste otwarcie 
nowej siedziby Klubu Seniora rozpoczęło 
łomżyńskie obchody Międzynarodowe-
go Dnia Osób Starszych. Był także czas na 
wspólną biesiadę w Parku Jana Pawła II – 
Papieża Pielgrzyma.

Nowy Dom 
Obchody senioralnego święta roz-

poczęły się od uroczystego otwarcia 
nowej siedziby Klubu Seniora. Znaj-
duje się on przy ulicy Nowogrodzkiej 

7 A i ma powierzchnię użytkową 275 
m.kw., czyli o około 100 m.kw. większą 
niż poprzedni. Lokal przeszedł remont 
polegający m.in. na malowaniu ścian, 
powiększeniu sali i wymianie posadz-
ki. Po przeprowadzce seniorzy mają do 
swojej dyspozycji plac znajdujący się 
w bezpośrednim sąsiedztwie Parku im. 
Jakuba Wagi.

- To niezwykle ważny dzień dla łom-
żyńskich seniorów. Z naszego punktu wi-
dzenia tego typu miejsca są bardzo po-
trzebne – przyznaje Grażyna Czajkowska, 
przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Se-
niorów. - Klub otwarty jest od poniedział-
ku do piątku, od rana do godziny 16:00. 
Jednak jeśli jest taka konieczność, możli-
we jest ułożenie planu zajęć w taki sposób, 
by był dostosowany do potrzeb seniorów 
- dodaje. 

Klub Seniora do tej pory mieścił w wy-
najmowanym lokalu przy ul. Mickiewicza, 
ale nie spełniał już potrzeb seniorów.  
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Łomżyńskie uroczystości Światowe-
go Dnia Sybiraka  rozpoczęły się od 
złożenia kwiatów przed odsłoniętą 
rok temu  tablicą "Pamięci Zesła-
nych Przez Sowieckiego Okupanta 
w latach 1940 – 1941 na nieludzką 
ziemię gdzie czekało ich cierpienie, 
a wielu śmierć". Tablica umieszczona 
jest na ścianie Miejskiej Hali Targowej 
w Łomży, w miejscu, skąd kilkadzie-
siąt lat temu wywożeni byli miesz-
kańcy Ziemi Łomżyńskiej w głąb Ro-
sji. Bez nadziei na powrót. 

- 17 września jest dla nas 
wszystkich, Sybiraków, Dniem 
Pamięci o tych, którzy byli wy-
wiezieni  właśnie z  dworca 
w Łomży – powiedziała dr Da-
nuta Pieńkowska-Wolfart, pre-
zes zarządu oddziału Związku 
Sybiraków w Łomży.  Chcemy 
uczcić pamięć  zesłanych i tych, 
którzy zostali na „nieludzkiej zie-

mi” i tej niewielkiej grupy osób, 
które jeszcze żyją. W czasie wy-
wózki byliśmy dziećmi – dodała 
prezes Danuta Pieńkowska–Wol-
fart.  – Nasi rodzice i dziadkowie 
nie żyją,  my wróciliśmy dzięki 
ofiarności naszych matek, dla-
tego czujemy się w obowiązku 
kontynuować tę pamięć i prze-
kazywać ją młodemu pokoleniu 
– ze wzruszeniem powiedziała 
prezes zarządu oddziału Związku 
Sybiraków w Łomży.

Uroczystości upamiętniające  
zsyłkę  na „nieludzką ziemię” to 
nie tylko oficjalne wydarzenia. 
W wielu rodzinach kultywuje się 
pamięć o tamtych tragicznych 
dniach i latach.  

-  Zsyłka rzeczywiście, od-
kąd pamiętam, była w rodzinie 
tematem,  który przewijał się 
w różnych sytuacjach - wspomi-
na  Tadeusz Babiel, syn Sybira-
ka Feliksa Babiela.  -  Były czasy 
kiedy o tych zsyłkach nie mówi-
ło się głośno, ale kiedy zaistniała 
taka możliwość i tata, który był 
z całą swoją rodziną wywiezio-
ny do Kazachstanu, zaczął o tym 
opowiadać, wtedy wszyscy za-
częliśmy zagłębiać się w ten te-
mat. Nabieraliśmy z każdym jego 
słowem przekonania, że to rze-
czywiście była trauma i historia 
niewiarygodnie ciężkiego życia – 
dodaje Tadeusz Babiel.  

Jak mówi,  trzymała ich przy 
życiu rodzina i wiara. Katolicka 
tradycja mocno w nich zakorze-
niona pozwalała im w trudnych 
chwilach odwoływać się do naj-
wyższej wartości. 

- Wręcz jako symbol tej opie-
ki tata przywiózł stamtąd obraz 

Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, który towarzyszył im przez 
całą zsyłkę, przez cały okres na 
okrutnym pustkowiu. Tam w Ka-
zachstanie obraz został przez nie-
go ręcznie oprawiony w  zwykłą 
ocynkowaną blachę i w tej blasze 
do dziś go przechowujemy. Jest 
to wręcz relikwia, która przypo-
mina każdemu w naszej rodzi-
nie, że te trudne lata przeżywane 
z dala od ojczyzny były w  jakimś 
sensie łatwiejsze dzięki wierze, 
która ich podtrzymywała.  Kiedy 
tata wspominał Wigilię, to nigdy 
nie było to bez ściśniętego gar-
dła, zawsze towarzyszyła mu łza 
w oku, ale też ogromna wdzięcz-
ność Bogu za to, że pozwolił całej 
ich rodzinie wrócić szczęśliwie 
do domu – podkreśla ze wzrusze-
niem syn Sybiraka.

Podczas łomżyńskich uro-
czystości, po złożeniu kwiatów 
rozległ się poruszający Hymn 
Sybiraków, a delegacje przeszły  
w Marszu Sybiru wzdłuż torów 

kolejowych, a następnie ulicami 
Dworcową i Mickiewicza pod Po-
mnik Sybiraków „Golgota Wscho-
du”  w Łomżyńskiej  Dolinie Pa-
mięci. Przy dźwięku syren oddano 
hołd ofiarom sowieckich depor-
tacji  na Wschód, a także ofiarom  
wydarzeń z września 1939 roku. 

-  Dolina Pamięci  to miej-
sce szczególne dla mieszkańców 
miasta, to tutaj staramy się pod-
czas świąt państwowych, rocznic 
wywózek czy w Dniu Sybiraka 
upamiętniać osoby, które walczy-
ły o Polskę. Ginęły, były depor-
towane, poddawane represjom  
- powiedział Mariusz Chrzanow-
ski, prezydent Łomży. 

Mijają 82 lata od agresji so-
wieckiej na Polskę. Od lute-

go 1940 roku do czerwca 1941 
roku okupanci zrealizowali czte-
ry wywózki mieszkańców Ziemi 
Łomżyńskiej w głąb Związku Ra-
dzieckiego. Wywieziono blisko 
6,5 tys. osób. Pan Marian Paliwo-
da miał 3 lata gdy z rodziną został 
zesłany na daleka Syberię. 

-Byłem deportowany 20 
czerwca 1941. Wywieziono z na-
szej rodziny wówczas  dziewięć 
osób, sześcioro rodzeństwa, mat-
kę i dwie ojca siostry  – wspomi-
na Marian Paliwoda. – Wieziono 
nas ponad 6 tygodni, do jedze-
nia dawali solone ryby, a wody 
bardzo niewiele, także to wzbu-
dzało straszliwe pragnienie, a pić 
nie było co …. – dodaje pan Ma-
rian. - Na wagon dawali wiader-
ko albo dwa wiaderka zupy, ta-
kiej lury byle jakiej i wiaderko 
wody. Szczególnie dzieci umiera-
ły w drodze z pragnienia, z braku 
wody. Było i tak,  że kiedy przy-
nieśli to wiaderko zupy, po pro-
stu z głodu jeden drugiego odpy-

chał, a kto był silniejszy to sobie 
więcej nabrał i tego gęściejszego. 
To było nie do wyobrażenia  - 
wzrusza się Marian Paliwoda, Sy-
birak z Łomży. 

Po oficjalnych uroczysto-
ściach w Łomżyńskiej Dolinie 
Pamięci odbyła się msza święta 
koncelebrowana pod przewod-
nictwem biskupa Tadeusza Bro-
nakowskiego w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego. W kaza-
niu biskup pytał o współczesne 
miary polskiego patriotyzmu 
i nawiązał oczywiście do patrio-
tyzmu, jakiemu wierny był bło-
gosławiony Prymas Tysiąclecia, 
syn Ziemi Łomżyńskiej, kardy-
nał Stefan Wyszyński. 

Po nabożeństwie w Sanktu-
arium prezes Związku Sybira-
ków dr Danuta Pieńkowska-
-Wolfart wspominała tragiczne 
historie tysięcy Polaków zesła-

nych na Sybir i dodała, że w Bia-
łymstoku zostało otwarte jedy-
ne w Polsce Muzeum Pamięci 
Sybiru. Zachęcała dyrektorów 
szkół i uczniów, by organizowali 
do niego wycieczki, bo to będą 
prawdziwe, choć przejmujące 
lekcje historii.

Data 17 września stała się 
symbolem krzywd doznanych 
z rąk wschodniego sąsiada – 
w tym cierpień zesłańców. Po 
przełomie 1989 r. tego właśnie 
dnia prawdę o losach Polaków 
wywiezionych na wschód i wię-
zionych w sowieckich łagrach 
przypominali żyjący Sybiracy 
oraz ich potomkowie. Zdecydo-
wali oni, że 17 września obcho-
dzony będzie Światowy Dzień 
Sybiraka. W 2013 r. postanowio-
no wpisać tę datę katalogu świąt 
państwowych. Tego też dnia od-
był się po raz pierwszy w Łomży 
Podlaski Marsz Cieni.    
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Tak się składa, że w naszej 
diecezji to również dzień dzięk-
czynienia za plony – powiedział 
ks. Marian Mieczkowski. – Wy-
rażamy wdzięczność za wszyst-
ko, co wyrosło w tym roku na po-
lach, w ogrodach, na działkach, 
a nawet na balkonach - dodał 
proboszcz Katedry 

Tablica odlana jest z brązu. 
Na niej umieszczona jest płasko-
rzeźba. Projekt wykonała Alicja 
Kamieniczna i Michał Adamow-
ski z Łomży, a odlał ją ludwisarz 
z Krakowa. Inicjatywę patro-
natem objął duszpasterz diece-
zji łomżyńskiej - biskup Janusz 
Stepnowski. 

Wykonanie tablicy wspar-
ło także miasto Łomża, społecz-
ność Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych i Ogólnokształcących nr 

6 w Łomży, Łomżyńskie Brac-
two Kurkowe oraz mieszkańcy 
Łomży. Uroczystego odsłonię-
cia dokonali: prezydent Łom-
ży Mariusz Chrzanowski oraz 
uczniowie: Mateusz Dziczek 
z Katolickiego Liceum im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, 
Jan Saniewski z I Liceum im. Ta-
deusza Kościuszki i Kacper Zając 
z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących.

- Tablica jest naszym darem 
wdzięczności za beatyfikację Pry-
masa Tysiąclecia. Ma także przy-
pominać, że jako uczeń tutejszej 
szkoły, był również mieszkańcem 
Łomży – podkreślił prezydent 
Mariusz Chrzanowski. - Niech ta 
wyjątkowa postać będzie dla nas 
wszystkich życiowym drogowska-
zem - dodaje, dziękując jednocze-

śnie tym, którzy przyczynili 
się do jej powstania.

Kardynał Stefan Wy-
szyński urodził się 3 sierp-
nia 1901 r. w miejscowo-
ści Zuzela nad Bugiem na 
pograniczu Podlasia i Ma-
zowsza, jako drugie dziec-
ko w wielodzietnej rodzinie 
Stanisława i Julianny Wy-
szyńskich. 

Część wczesnych lata ży-
cia kard. Wyszyńskiego związana 
była z Łomżą, która słynęła jako 
ośrodek edukacyjny. Do Łomży 
Stefan Wyszyński wrócił 5 kwiet-
nia 1970 r., kiedy, już jako kar-
dynał, wygłosił kazanie podczas 
konsekracji biskupa Mikołaja Sa-
sinowskiego w Katedrze Łomżyń-
skiej. Powiedział wtedy: "Dzieci 
Boże! Zawsze, gdy jestem w Łom-
ży, do radości wspólnych dołączają 
się osobiste... Właśnie tutaj, w tym 
kościele, wypraszałem sobie po-
wołanie kapłańskie". Dlatego dla 
mieszkańców Łomży to dodatko-
wy powód do radości z beatyfika-
cji Prymasa Tysiąclecia.

– Łomża i Ziemia Łomżyńska 
była dla kardynała Stefana Wy-
szyńskiego szczególna – powie-
dział Piotr Modzelewski radny 
sejmiku województwa podlaskie-
go. – Razem z błogosławionym 
Janem Pawłem II walczyli o pol-

ską tożsamość, o historię i o to, by 
polityka była prorodzinna, pro-
polska i państwowa, a nie autory-
tarna. I te wartości powinny nam 
być bliskie również dzisiaj, by nie 
zapominać czym jest Bóg, Honor 
i Ojczyzna. Dzisiaj obserwuje-
my kryzys tych wartości, dlatego 
tym bardziej trzeba to podkreślać 
i o tym pamiętać - dodał radny 
Piotr Modzelewski.

Łomżyńskie dziękczynienie 
za beatyfikację kardynała Stefana 
Wyszyńskiego odbywało się ra-
zem  z dożynkami diecezjalnymi 
w Katedrze Łomżyńskiej. Uro-
czysta msza święta pod przewod-
nictwem ordynariusza diece-
zji łomżyńskiej biskupa Janusza 
Stepnowskiego, była zwieńcze-
niem dziękczynienia Bogu za te-
goroczne plony. 

- W te wieńce dożynkowe 
wplecione są krzyże, tak jak nieraz 

krzyże są wplecione w nasze życie.  
Ale jest też wpleciona Eucharystia, 
jako element naszego życia, który 
nas umacnia. Są też bochny chle-
ba, kielichy, postać naszego bło-
gosławionego kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, ale też świę-
tego Jana Pawła II – podkre-
ślił w homilii biskup Janusz 
Stepnowski. – Dziękujemy 
wam rolnicy za to, że jesteście 
wierni waszemu powołaniu, 
ziemi i gospodarstwu, ale we 
wszystkim trzeba umiaru. 
Gospodarstwo nie może stać 
się celem waszego życia, bo 
tym celem jest szczęście wa-
szych rodzin. Musimy mieć 

czas dla najbliższych, bycie razem 
i wzrastanie w Chrystusie. To jest 
źródłem szczęścia - podkreślił or-
dynariusz łomżyński.

Kilkadziesiąt delegacji 
z wieńcami dożynkowymi, rol-
nicy z rodzinami brało udział 
w dożynkach diecezjalnych. Do 
łomżyńskiej Katedry przyby-
li aby podziękować Panu Bogu 
za tegoroczne zbiory, modlić 
się o urodzaj w następnym roku 
i w intencji rolników oraz osób 
związanych z rolnictwem.

W niedzielę odbyły się także 
w Warszawie "dożynki prezydenc-
kie". Województwo podlaskie 
reprezentowane tam było przez 
wicemarszałka Marka Olbrysia, 
a także przez najpiękniejszy tego-
roczny wieniec dożynkowy (tak 
uznała specjalna komisja) wyko-
nany przez mieszkańców miejsco-
wości Boćki Kolonia.    

3Łomża

Masz w domu książki, które już przeczytałeś 
I chciałbyś podzielić się nimi z innymi? A może 
sam poszukujesz nowych, ciekawych tytułów? 
Jeśli tak, z pewnością pomocna będzie pierwsza 
biblioteczka plenerowa, która właśnie stanęła 
w Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma. 

Najnowsza instalacja, która już poja-
wiła się w Parku Jana Pawła II – Papieża 
Pielgrzyma, stanowi kolejny element pro-
wadzonej przez władze miejskie polityki 
promowania czytelnictwa wśród miesz-
kańców Łomży. Zadaszona biblioteczka 
pozwala bezpiecznie przekazać przeczyta-
ną publikację, zaś jej pojemność gwaran-
tuje, iż każdy bibliofil znajdzie w niej tytuł 
dla siebie.

- Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzy-
ma jako miejsce, w którym integrują się 
pokolenia mieszkańców Łomży, spędzając 
tam wolny czas, stanowi doskonałą lokali-
zację gablotki – mówi prezydent Łomży 
Mariusz Chrzanowski, przypominając, że 
w parku znajduje się także jedna z „Zaczy-
tanych ławeczek”, zachęcająca do lektury.  
- Jeżeli pomysł spodoba się mieszkańcom, 

w mieście pojawią się kolejne, plenerowe 
mini biblioteki – zapewnia.

Opracowana przez Miejskie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej gablotka pozwoli swo-
bodnie korzystać z coraz popularniejsze-
go w naszym kraju bookcrossingu. Pierw-
sze książki już powędrowały do domów 
mieszkańców Łomży. Pani Helena na 
przykład sięgnęła po dwie ciekawe pozy-
cje. Jakie? 

- Wybrałam Dziewczynę taką jak ja  
Ginger Scott. Myślę, że to jest bardzo do-
bry pomysł. Można będąc na spacerze się-
gnąć po ciekawą książkę, zabrać do domu, 
przeczytać i odnieść, a przy okazji dołożyć 
swoją książkę. Z pewnością będę z niej ko-
rzystała – zapewnia Pani Helena. 

Według ostatnich badań Biblioteki Na-
rodowej ponad 42% dorosłych Polaków się-
gnęło w ubiegłym roku po książkę. To naj-
lepszy wynik od lat pokazujący, że albumy, 
tomiki wierszy lub prozy czy publikacje po-
pularnonaukowe ponownie stają się modne, 
zaś czytanie jest coraz bardziej trendy.

Pożyczaj      – czytaj     – dziel się     .  
Pierwsza biblioteczka plenerowa w Łomży 

Odsłonięcie tablicy Prymasa Tysiąclecia  
w dniu Diecezjalnego Święta Dziękczynienia
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Dlatego prezydent Łom-
ży Mariusz Chrzanowski podjął 
decyzję o przeniesieniu tej pla-
cówki do nowej siedziby przy 
ul. Nowogrodzkiej, którą do nie-
dawna zajmował Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej.

- Klub Seniora jest bardzo 
potrzebny w naszym mieście. 
Seniorzy to grupa, która się in-
tegruje, realizuje swoje pasje, 
jest niezwykle aktywna w swo-
ich działaniach i potrzebuje do 
tego odpowiednich warunków 
– mówi prezydent Łomży Ma-
riusz Chrzanowski. Zwracając 
się do seniorów obecnych na 
otwarciu klubu, zwrócił uwa-
gę na inicjatywy, które tzw. 
„srebrne pokolenie” podejmuje 
w naszym mieście. - Teraz ma-
cie Państwo swój dom. Dom, 
w którym możecie się realizo-
wać i spędzać radosne chwile 
swojego życia, a my jako Miasto 
będziemy Państwu pomagać – 
zapewniał.

Klub Seniora podlega Miej-
skiemu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej. Uczęszcza do niego oko-
ło 200 osób.

- Staramy się trafiać w po-
trzeby seniorów, którzy do nas 
przychodzą. Mamy zajęcia 
muzyczne, taneczne, krawiec-
kie, plastyczne, gimnastykę 
z instruktorem dostosowaną 
do możliwości osób starszych 
– wylicza Marta Kopeć, kie-
rownik Klubu Seniora MOPS. 
- Dzięki nowej siedzibie może-

my prowadzić te zajęcia jedno-
cześnie. Na Mickiewicza ta jed-
na sala ograniczała nas do tego, 
że gdy na przykład odbywały się 
zajęcia muzyczne, trudno było 
w tym samym czasie prowadzić 
zajęcia plastyczne czy gimna-
styczne. Dodatkowo tamten lo-
kal usytuowany był na piętrze, 

co było utrudnieniem dla na-
szych seniorów – kontunuuje. 
- Nowa siedziba klubu znajduje 
się na parterze, w otoczeniu zie-
leni, z bardzo dobrym dajazdem 
komunikacją miejską. Mamy tu 
sale biesiadną, krawiecką, która 
jednocześnie jest salą gier, pra-
cownie muzyczno-plastyczną, 
sale telewizyjno-rekreacyjną, 
a także aneks kuchenny – doda-
je Marta Kopeć.  

Seniorzy, którzy chcieliby 
dołączyć do klubu nie muszą 
się zapisywać. Wystarczy mieć 
ukończone 60 lat i chęć korzysta-
nia z oferty placówki.

Biesiada w Parku Jana Pawła II 
Po otwarciu nowej siedziby 

Klubu Seniora przyszedł czas na 
wspólne świętowanie. Kolejne 
wydarzenie w ramach łomżyń-
skich obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Osób Starszych – Se-
niorada, odbyło się w Parku Jana 
Pawła II – Papieża Pielgrzyma. 

Samorząd Łomży w różny 
sposób wspiera łomżyńskich se-
niorów, jak choćby poprzez Kar-
tę Seniora, czy też proponując 
alternatywne formy spędzania 
czasu wolnego. – Seniorada to 
impreza, która na stałe wpisa-
ła się w życie kulturalne naszego 
miasta. Pamiętam, gdy kilka lat 
temu razem z Łomżyńską Radą 
Seniorów zastanawialiśmy się 
co możemy zrobić dla naszych 
nestorów. Padło wówczas wiele 
propozycji. Zaczęliśmy od zor-
ganizowania wydarzenia, które 
by ich zintegrowało. Dziś Senio-
rada gromadzi wokół siebie wielu 
partnerów, a to bardzo nas cieszy. 
Poprzez to wydarzenie chcemy 
też zachęcić do wyjścia z domu 
i większej aktywności osoby star-
sze, które często spędzają czas 
w samotności, rzadko udzielają 
się towarzysko, mają różnego ro-
dzaju opory przed spotkaniami 
z innymi ludźmi – wyjaśnia pre-
zydent Łomży Mariusz Chrza-
nowski, zachęcając nestorów 
do udziału w dedykowanych im 
przedsięwzięciach. 

- To wydarzenie niech będzie 
przykładem jak można prezento-
wać swoje pasje, zaangażowanie 
i aktywność – mówiła natomiast 
Grażyna Czajkowska, przewod-
nicząca Łomżyńskiej Rady Se-
niorów.

Przybyłym na wspólne święto-
wanie czas umilały występy zespo-
łów muzycznych. Na scenie poja-
wiły się grupy muzyczne z Łomży, 
Piątnicy, Kolna i Grajewa. 

- Pogoda dopisała, frekwen-
cja także. Bardzo cieszymy się, że 
Łomża nas zaprosiła na tak fan-
tastyczną imprezę – nie kryje ra-

dości Zofia Górska z Koleńskich 
Dziewczyn z Plusem.

- Jesteśmy zachwyceni atmos-
ferą. Wszyscy są uśmiechnięci, 
pełni energii, że szczerze zastana-
wiamy się czy to w ogóle Senio-
rada – przyznaje Jerzy Cichowicz 
z Zespołu Seniorów Piątniczanie. 
- Takie spotkania są bardzo po-
trzebne. Integrują nas, pozwala-
ją wymienić doświadczenia i cie-
szyć się życiem – dodaje.

Nie zabrakło także akcentów 
prozdrowotnych. Na specjalnych 
stoiskach można było poradzić 
się dietetyka, fizjoterapeuty, zro-
bić badania profilaktyczne. Były 
też konkursy z nagrodami i kuli-
narne niespodzianki, a zaintere-
sowani mogli na miejscu wyrobić 
uprawniającą do zniżek Kartę Se-
niora.

Tego jak organizować tak 
wyjątkową biesiadę, od łomżyń-
skich seniorów, mogą uczyć się 
inni. Z zamiarem uzyskania cen-
nych rad i wskazówek do Parku 
Jana Pawła II przyjęchała Ostro-
łęcka Rada Seniorów. 

- Jesteśmy tu dlatego, gdyż 
chcemy zorganizować Senioradę 
w Ostrołęce i chcemy podpatrzeć 
jak to się robi w Łomży. Doświad-
czenie, które w tej kwestii mają 
łomżyńscy seniorzy jest dla nas 
bardzo cenne – tłumaczy Wie-
sław Kędzierski, przewodniczący 
Ostrołęckiej Rady Seniorów.

Zabawa w Parku Jana Pawła II 
– Papieża Pielgrzyma, który tego 
dnia wypełnił się po brzegi, trwa-
ła  kilka długich godzin. To było 
prawdziwe święto łomżyńskich 
seniorów. 

Nowy dom i biesiada w Parku Jana Pawła II. 
Czyli święto łomżyńskich seniorów 

 HALO TV NA WEEKEND   24–26.09

Historia kobiety, która dzięki swej inteligencji 
i sile może wpływać na losy świata.

Widowisko pełne akcji, interesujących postaci, cieka-
wej fabuły, dobrego humoru.

Diana Prince (Gal Gadot) dorasta na Temiskirze – se-
kretnej wyspie zamieszkiwanej przez antyczny i potężny 
lud Amazonek. Zanim jednak w ogóle dziewczyna przy-
szła na świat, jej matka Hipolita i cały klan stoczył zaciekłą 
walkę przeciwko Aresowi, bogowi wojny. Ten był zazdro-
sny o to, że jego ojciec, Zeus opiekował się ludźmi i Ama-
zonkami, a na niego nie zwracał uwagi. 

Z tego powodu wypowiedział posłuszeństwo wszyst-
kim bogom i postanowił wymierzyć im karę. W krótkim 
czasie pokonał większość z nich, a na jego drodze pozostał 
już tylko ojciec. Wkrótce potem stoczył z nim decydujący 
pojedynek na Olimpie. Zeus, widząc że nie da rady go po-
konać, w ostatnim tchnieniu potężnie go zranił, a Rajską 
Wyspę, Królestwo Hipolity ukrył pod gęstą mgłą tak, by 
ich Ares nigdy nie odnalazł. Nikt nie wie jednak, czy Ares 
rzeczywiście zginął. Przez następne lata kraj pozostał bez-
pieczny, a Diana ciągle rozwijała swoje umiejętności pod 
czujnym okiem swojej ciotki, generał Antiope. 

Amazonki wierzą, że ich przedwieczny wróg Ares, 
bóg wojny, w końcu powróci, aby siać zamęt, strach 
i śmierć wśród bezbronnych ludzi. Zwiastunem jego 
przyjścia będzie szerzący się na świecie chaos i tylko oso-
ba dzierżąca najpotężniejszą broń będzie w stanie go po-
wstrzymać. Tą bronią jest miecz darowany Amazonkom 
przez samego Zeusa. 

Niespodziewanie, przez tarczę maskującą Temiskirę 
przelatuje samolot, którego pilot zaczyna się topić w morzu. 
Diana rusza z pomocą. Przybycie amerykańskiego pilota 
Stevena Trevora (Chris Pine) wywołuje ogromne porusze-

nie. Mężczyzna opowiada Dianie o wielkim kon� ikcie, któ-
ry ogarnia świat, kon� ikcie, przez który życie straciło kilka 
milionów osób. A na dodatek Niemcy pracują nad jakimś 
śmiercionośnym wynalazkiem. Hipolita i wojowniczki od 
razu w sprawcy tego chaosu rozpoznają Aresa. Księżniczka 
postanawia opuścić swoje rodzinne strony z nadzieją, że 
uda jej się uratować ludzkość przed zagładą. W świeci ludzi 
księżniczka, znana jako Wonder Woman, odkrywa jak wiel-
ką ma moc i jakie jest jej prawdziwe przeznaczenie... Tra� a 
na front, gdzie wraz z Trevorem i jego barwnymi kompana-
mi, postanawia powstrzymać nieobliczalnego Ludendorf-
fa i jego równie niebezpieczną asystentkę, Dr Maru. Czy 
jednak uda się Wonder Woman pokonać wrogą siłę, zanim 
będzie za późno? Czy zrozumie, że świat to nie tylko dobro 
i szczęście? I czy zdoła spełnić swoje przeznaczenie?

Wonder Woman stanowi symbol. Diana, to kobieta, 
która wrzucona w świat mężczyzn, pokazuje, że nie jest 
od nich gorsza. Zewsząd płyną do niej sygnały, że wojna 
to męskie zajęcie: w siedzibie dowództwa, zostaje wypro-
wadzona z sali obrad, na froncie z kolei, kobiety są jedy-
nie o� arami wojny, a nie czynnymi jej uczestniczkami. 
Ona bierze sprawy w swoje ręce, kierując się chęcią po-
mocy i wrażliwością. 

Bohaterowie to zresztą najsilniejszy aspekt produkcji. 
Prym wiedzie Chris Pine, którego postać jest także naj-
lepiej zarysowaną ze wszystkich. Steve Trevor nie ustę-
puje Dianie na polu walki, a w scenach towarzyskich jest 
wyrozumiały i zabawny. To on wprowadza też odrobinę 
moralnej szarości, do czarno-białych podziałów jakimi 
kieruje się Diana. Z jednej strony kieruje nim chęć niesie-
nia dobra, z drugiej nie opuszcza go świadomość, że nie 
może pomóc wszystkim. 

„Diany nie da się nie lubić – pisze Jakub Lewandow-
ski na stronie � lmweb. Jest mądra, silna, potra�  postawić 
na swoim, a w dodatku ma niebiańską urodę – krótko 

mówiąc, cechy idealnie odpowiadające większości męż-
czyzn. Dodatkowo mamy szansę ją naprawdę dobrze po-
znać, a jeszcze dostarcza nam wiele humoru, szczególnie 
gdy próbuje odnaleźć się w nowym świecie, a wychodzi 
na dziwaczkę. Sama zaś Gal Gadot jest niesamowita. Wy-
gląda jak bogini... w tej zbroi..., te włosy..., oczy... cera – 
idealna, jak w komiksach, prawdziwa piękność”.  

Pewnie nie wiesz...
★ Film zarobił w kinach na świecie 829 milionów dola-

rów, kosztował 149 milionów.
★ Gdy belgijscy mieszkańcy miasteczka piją piwo 

i tańczą, rozbrzmiewa piosenka Édith Piaf. Film dzieje się 
w 1918 roku, wtedy artystka miała zaledwie trzy lata. 

★ Podczas zdjęć dodatkowych, odtwórczyni tytułowej 
roli, Gal Gadot była w piątym miesiącu ciąży. Mimo to wy-
konała wszystkie potrzebne sceny kaskaderskie. Stworzono 
dla niej specjalny kostium, który później, za pomocą gra� ki 
komputerowej, umożliwił ukrycie jej ciąży.

★ Gal Gadot trenowała przez dziewięć miesięcy, aby 
zdobyć umięśnione ciało (przybrała na wadze 8 kilo), choć 
wielu fanów uważało, że wygląda zbyt szczupło, jak na gra-
ną przez nią postać.

★ Bitwa na plaży była kręcona była przez dwa tygodnie 
przez sześć kamer. 

★ Aktorka Olga Kurylenko ujawniła, że była jedną 
z trzech aktorek, które przeszły do ostatniej rundy przesłu-
chań do roli Wonder Woman. Podczas przesłuchania musiała 
czytać wiersze w kostiumie kąpielowym i skórzanych butach. 

Wonder Woman
TVN7 sobota 17.00

Na ratunek 
światu

Wonder 
Woman

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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wej fabuły, dobrego humoru.

Diana Prince (Gal Gadot) dorasta na Temiskirze – se-
kretnej wyspie zamieszkiwanej przez antyczny i potężny 
lud Amazonek. Zanim jednak w ogóle dziewczyna przy-
szła na świat, jej matka Hipolita i cały klan stoczył zaciekłą 
walkę przeciwko Aresowi, bogowi wojny. Ten był zazdro-
sny o to, że jego ojciec, Zeus opiekował się ludźmi i Ama-
zonkami, a na niego nie zwracał uwagi. 

Z tego powodu wypowiedział posłuszeństwo wszyst-
kim bogom i postanowił wymierzyć im karę. W krótkim 
czasie pokonał większość z nich, a na jego drodze pozostał 
już tylko ojciec. Wkrótce potem stoczył z nim decydujący 
pojedynek na Olimpie. Zeus, widząc że nie da rady go po-
konać, w ostatnim tchnieniu potężnie go zranił, a Rajską 
Wyspę, Królestwo Hipolity ukrył pod gęstą mgłą tak, by 
ich Ares nigdy nie odnalazł. Nikt nie wie jednak, czy Ares 
rzeczywiście zginął. Przez następne lata kraj pozostał bez-
pieczny, a Diana ciągle rozwijała swoje umiejętności pod 
czujnym okiem swojej ciotki, generał Antiope. 

Amazonki wierzą, że ich przedwieczny wróg Ares, 
bóg wojny, w końcu powróci, aby siać zamęt, strach 
i śmierć wśród bezbronnych ludzi. Zwiastunem jego 
przyjścia będzie szerzący się na świecie chaos i tylko oso-
ba dzierżąca najpotężniejszą broń będzie w stanie go po-
wstrzymać. Tą bronią jest miecz darowany Amazonkom 
przez samego Zeusa. 

Niespodziewanie, przez tarczę maskującą Temiskirę 
przelatuje samolot, którego pilot zaczyna się topić w morzu. 
Diana rusza z pomocą. Przybycie amerykańskiego pilota 
Stevena Trevora (Chris Pine) wywołuje ogromne porusze-
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ry ogarnia świat, kon� ikcie, przez który życie straciło kilka 
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śmiercionośnym wynalazkiem. Hipolita i wojowniczki od 
razu w sprawcy tego chaosu rozpoznają Aresa. Księżniczka 
postanawia opuścić swoje rodzinne strony z nadzieją, że 
uda jej się uratować ludzkość przed zagładą. W świeci ludzi 
księżniczka, znana jako Wonder Woman, odkrywa jak wiel-
ką ma moc i jakie jest jej prawdziwe przeznaczenie... Tra� a 
na front, gdzie wraz z Trevorem i jego barwnymi kompana-
mi, postanawia powstrzymać nieobliczalnego Ludendorf-
fa i jego równie niebezpieczną asystentkę, Dr Maru. Czy 
jednak uda się Wonder Woman pokonać wrogą siłę, zanim 
będzie za późno? Czy zrozumie, że świat to nie tylko dobro 
i szczęście? I czy zdoła spełnić swoje przeznaczenie?

Wonder Woman stanowi symbol. Diana, to kobieta, 
która wrzucona w świat mężczyzn, pokazuje, że nie jest 
od nich gorsza. Zewsząd płyną do niej sygnały, że wojna 
to męskie zajęcie: w siedzibie dowództwa, zostaje wypro-
wadzona z sali obrad, na froncie z kolei, kobiety są jedy-
nie o� arami wojny, a nie czynnymi jej uczestniczkami. 
Ona bierze sprawy w swoje ręce, kierując się chęcią po-
mocy i wrażliwością. 

Bohaterowie to zresztą najsilniejszy aspekt produkcji. 
Prym wiedzie Chris Pine, którego postać jest także naj-
lepiej zarysowaną ze wszystkich. Steve Trevor nie ustę-
puje Dianie na polu walki, a w scenach towarzyskich jest 
wyrozumiały i zabawny. To on wprowadza też odrobinę 
moralnej szarości, do czarno-białych podziałów jakimi 
kieruje się Diana. Z jednej strony kieruje nim chęć niesie-
nia dobra, z drugiej nie opuszcza go świadomość, że nie 
może pomóc wszystkim. 

„Diany nie da się nie lubić – pisze Jakub Lewandow-
ski na stronie � lmweb. Jest mądra, silna, potra�  postawić 
na swoim, a w dodatku ma niebiańską urodę – krótko 

mówiąc, cechy idealnie odpowiadające większości męż-
czyzn. Dodatkowo mamy szansę ją naprawdę dobrze po-
znać, a jeszcze dostarcza nam wiele humoru, szczególnie 
gdy próbuje odnaleźć się w nowym świecie, a wychodzi 
na dziwaczkę. Sama zaś Gal Gadot jest niesamowita. Wy-
gląda jak bogini... w tej zbroi..., te włosy..., oczy... cera – 
idealna, jak w komiksach, prawdziwa piękność”.  

Pewnie nie wiesz...
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★ Gdy belgijscy mieszkańcy miasteczka piją piwo 

i tańczą, rozbrzmiewa piosenka Édith Piaf. Film dzieje się 
w 1918 roku, wtedy artystka miała zaledwie trzy lata. 

★ Podczas zdjęć dodatkowych, odtwórczyni tytułowej 
roli, Gal Gadot była w piątym miesiącu ciąży. Mimo to wy-
konała wszystkie potrzebne sceny kaskaderskie. Stworzono 
dla niej specjalny kostium, który później, za pomocą gra� ki 
komputerowej, umożliwił ukrycie jej ciąży.

★ Gal Gadot trenowała przez dziewięć miesięcy, aby 
zdobyć umięśnione ciało (przybrała na wadze 8 kilo), choć 
wielu fanów uważało, że wygląda zbyt szczupło, jak na gra-
ną przez nią postać.

★ Bitwa na plaży była kręcona była przez dwa tygodnie 
przez sześć kamer. 

★ Aktorka Olga Kurylenko ujawniła, że była jedną 
z trzech aktorek, które przeszły do ostatniej rundy przesłu-
chań do roli Wonder Woman. Podczas przesłuchania musiała 
czytać wiersze w kostiumie kąpielowym i skórzanych butach. 

Wonder Woman
TVN7 sobota 17.00

Na ratunek 
światu

Wonder 
Woman
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Notting Hill
TVN7 piątek 21.35

Notting Hill wybierz  
coś  

dla siebie

After

Tajemniczy 
kochanek

Szara myszka i chłopak z dzikością w sercu. Stu-
dencka love story, dla której za podstawę posłużyła 
bestsellerowa powieść Anna Todd.  

Pilna uczennica i oddana córka Tessa Young 
zaczyna pierwszy rok college’u z wielkimi ambicja-
mi. Doskonale wie, co chce osiągnąć, jaką drogą ma 
podążać i kim powinna się stać. To uporządkowane 
życie rozpadnie się jak domek z kart w chwili, gdy 
Tessa spotka tajemniczego Hardina Scotta. W jego 
spojrzeniu kryje się mrok, jego ciało po-
krywają tatuaże, a jego zachowanie pełne 
jest buntu. 

Hardin jest wszystkim, czego Tessa 
starała się unikać w dotychczasowym ży-
ciu, ale po jednym spotkaniu nad jeziorem 
stanie się wszystkim, czego Tessa będzie 
odtąd pragnąć. Chłopak otworzy przed 
grzeczną i do bólu przyzwoitą Tessą, świat 
uczuć, doznań i namiętności o jakie nigdy 

wcześniej, by siebie nie podejrzewała. Odtąd nic już 
nie będzie takie samo… szczególnie, że wkrótce na 
jaw wyjdzie tajemnica z przeszłości Hardina Scotta.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 69,5 miliona 

dolarów, kosztował 14 milionów.
H Josephine Langford miała tylko około tygodnia 

na przygotowanie się do roli Tessy Young. Przeczytała 
książkę i scenariusz w samolocie.

H Jest to pierwsza książka napisana przez Annę 
Todd (urodzoną w 1989 roku). Od razu odniosła 
sukces, bo w internecie miała 1,5 miliarda odsłon. 
Od 2014 roku książkę wydano w ponad 30 językach 
i sprzedała się w ponad 11 milionach egzemplarzy na 

całym świecie.
H Chociaż Hardin jest o rok starszy od 

Tessy, Hero Fiennes Tiffin, który go gra, jest 
w rzeczywistości trzy miesiące młodszy od 
Josephine Langford .

H Tatuaż Hardina po hebrajsku znaczy 
„matka”.

After
TVN sobota 21.45

Anna Scott ( Julia Roberts) jest słynną gwiaz-
dą filmową. William Thacker (Hugh Grant) jest 
rozwodnikiem, właścicielem niewielkiej księgarni 
w Notting Hill, w Zachodnim Londynie. Romans 
jest ostatnią rzeczą, której obydwoje oczekują od 
życia, gdy los przypadkiem krzyżuje ich drogi. 

William mieszka w modnej londyńskiej dziel-
nicy. Prowadzi księgarnię dla podróżników, która 
przynosi straty. Aby związać koniec z końcem musi 
dzielić mieszkanie z sublokatorem Spikem (Rhys 
Ifans), artystą malarzem. 

Pewnego dnia w księgarni pojawia się hollywo-
odzka gwiazda Anna Scott, która w Londynie ma 
zdjęcia do najnowszego filmu. Podekscytowany 
spotkaniem William, wracając z zakupów z kubka-
mi pełnymi soku pomarańczowego, zderza się z ak-
torką na zakręcie ulicy. Mężczyzna zaprasza Annę 
do siebie, by mogła się doprowadzić do porządku, 
mieszka tuż obok. Ku jego zaskoczeniu ta przyjmu-
je zaproszenie, a na pożegnanie całuje go. Kilka dni 
później gwiazda próbuje skontaktować się z Willia-
mem.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 364 milionów 

dolarów. Kosztował 42miliony. 
H Julia Roberts za rolę Anny dostała gażę w wyso-

kości 15 milionów dolarów. Za swój kolejny film „Erin 
Brockovich”, zarobiła już 20 milionów dolarów. Była 
pierwszą kobietą, która dostała taką stawkę.

H Przez cały film Anna nigdy nie wypowiada 
imienia Williama, ani w rozmowie, ani podczas bez-
pośredniego zwracania się do niego.

H Pierwsza wersja filmu trwała 3,5 godziny; 
skrócono ją do 90 minut.  

H Obraz Marca Chagalla z 1950 roku La Mariée 
(Panna młoda) został wybrany do filmu, ponieważ 
scenarzysta Richard Curtis był fanem twórczości Cha-
galla. Prawdziwe płótno jest warte od 500 000 do 1 
miliona dolarów. Kopię filmowcy musieli po nakręce-
niu sceny zniszczyć. Obraz przedstawia pannę młodą 
i grającą na skrzypcach kozę.

Śmiertelny pocałunek
Metro piątek 21.00, niedziela 22.20

Thriller. Były agent służb specjalnych, w czasie 
wykonywania tajnej misji, spotyka swoją dawną 
partnerkę, która cierpi na amnezję. Mężczyzna 
postanawia pomóc jej dokończyć zadanie.

W pogoni za szczęściem
Nowa TV piątek 22.45, sobota 21.00

Biograficzny. Wzruszający dramat oparty na 
książce „króla Wall Street”, Chrisa Gardnera. 
Historia mężczyzny, który pewnego dnia zostaje 
bez pracy i dachu nad głową. Mimo tego nie re-
zygnuje z marzeń, udowadniając sobie i innym, 
że chcieć to móc.

Eskorta
TV Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Agent specjalny James Silva (Mark 
Wahlberg) ma eskortować na pokład samolotu 
informatora, którego zeznania mogą uratować 
życie setek ludzi. Między ambasadą amerykań-
ską a lotniskiem jest 35 kilometrów, które muszą 
pokonać.

Miłość, szmaragd i krokodyl
Zoom TV sobota 20.00, niedziela 13.50

Przygodowy. Wzięta pisarka (Kathleen Turner), 
wyjeżdża do Kolumbii, aby odnaleźć swoją 
siostrę, którą porwano dla okupu. Na miejscu 
poznaje przystojnego łowcę przygód (Michael 
Douglas) i wspólnie przeżywają przygodę pełną 
akcji, miłości i humoru.

Niesamowity Hulk
TVN7 sobota 20.00

SF. Pod wpływem stresu doktor Banner zmienia 
się w mutanta – Hulka. W Brazylii uczy się pa-
nować nad gniewem. Zostaje odnaleziony przez 
generała Rossa, który chce wykorzystać go do 
celów militarnych.

Rozważna i romantyczna
TVP Kultura sobota 21.10, niedziela 11.25

Dramat. Wzruszający i ciepły, jednak niepo-
zbawiony humoru kostiumowy romans stał się 
wydarzeniem artystycznym i komercyjnym. Po 
śmierci ojca na Elinor spadł obowiązek opieki 
nad siostrami i matką. Jedyną szansą na poprawę 
losu jest odpowiednia partia małżeńska.

Spotkanie  
w księgarni
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Frank Horrigan (Eastwo-
od) to twardziel, weteran 
wśród agentów ochrony rzą-
du. Od czasu zamachu na pre-
zydenta Johna F. Kennedy'ego 
gnębi go poczucie winy i oso-
bistej porażki. Owego fatalne-
go dnia Horrigan miał służbę. 
Uważa, że powinien wtedy za-
reagować szybciej i przyjąć na 
siebie kulę przeznaczoną dla 
prezydenta. 

Trzydzieści lat później, kie-
dy urzędujący prezydent USA 
zaczyna kampanię wyborczą, 
mnożą się pogłoski o szyko-
wanych zamachach. Horrigan 
zostaje wyznaczony do przewi-
dzianych w takiej sytuacji dzia-
łań operacyjnych. Przydzielono 
mu nową partnerkę, atrakcyjną 
agentkę Lilly Raines, z którą 
nawiązuje romans. Frank od-
krywa, że za pogróżkami stoi 
zawodowy zabójca, mistrz cha-
rakteryzacji, Mitch Leary (Mal-
kovich). Rutynowa akcja prze-
radza się w okrutną grę w kotka 
i myszkę. Leary wykorzystuje 
swoją wiedzę o wydarzeniach 
z 1963 roku do psychicznego 
pognębienia Horrigana w tym 
pojedynku na inteligencję – po-

jedynku, który postawi Horriga-
na na linii ognia.

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

świecie 177 milionów dolarów, 
kosztował 40 milionów.

H Clint Eastwood początkowo 
odrzucił propozycję zagrania w fil-
mie, ponieważ miał 62 lata, a po-
stać, którą miał odgrywać ma około 
50. Aktor (z pomocą pasów bez-
pieczeństwa) sam wykonał scenę, 
gdzie zwisa sześć pięter nad ziemią. 

H Podczas przyjęcia Lily 
nosi suknię. Tak ubrana agentka 
nie może działać w chwili zagro-
żenia. Poza tym w sukni trudno 
ukryć broń. Najczęściej kobiety 
zakładają spodnie i praktyczne 
obuwie. 

H Agenci kontrolują stu-
dzienki kanalizacyjne leżące na 
trasie konwoju prezydenckiego 
i pieczętują je taśmą . W rzeczy-
wistości włazy są spawane.

Na linii ognia
Super Polsat 
piątek 20.05

Na linii ognia

Ochroniarz 
prezydenta

Clint Eastwood i John Malkovich w rolach głównych 
całkowicie przykuwają uwagę widza...

Odpoczniesz po śmierci

Samobójstwo 
brata

Will Graham (Clive Owen) to legenda. Na 
dźwięk jego imienia milkną wszyscy, którzy 
choć trochę o nim słyszeli. Jednak legenda lon-
dyńskich ulic nie pasuje już do wizerunku Wil-
la. Porzucił dawne życie i wyjechał z miasta, by 
wieść życie pustelnika, spać w starej furgonetce 
i zajmować się uczciwą, ciężką pracą. 

Zupełnie innym człowiekiem jest jego brat, 
Davey ( Jonathan Rhys Meyers). Młody, przy-
stojny, pewny siebie chłopak, który dorabia 
sprzedając narkotyki. Obraca się w towarzystwie 

pięknych i bogatych – jakby nie patrzeć, ma 
wszystko. Niestety są ludzie, którzy nie darzą go 
szczególną sympatią. Takim kimś jest Boad (Mal-
colm McDowell) i to właśnie przez niego Davey 
postanowi odebrać sobie życie. Na wieść o śmier-
ci brata, Will zrobi wszystko, by dowiedzieć się 
dlaczego do tego doszło.

Ponura, mroczna opowieść o zemście opo-
wiedziana w powolnym tempie. Londyn w tym 
filmie to rzeczywiście „szczurza nora” jak powie-
dział w jednej ze scen taksówkarz. Puste ulice, 
małe mieszkanka, obskurny klub. Ulice wydają 
się wilgotne, jakby dopiero co spadł deszcz. Do 
tego muzyka tworząca troszkę senny ale i niespo-
kojny nastrój. 

Odpoczniesz po śmierci
Metro sobota 21.50

Nieuchwytny

Co 
kryje się  

za zbrodniami

Jack Cole (Steven Seagal) jest byłym agen-
tem, który pracował dla rządu w krajach Trzecie-
go Świata. Powierzano mu najbardziej delikatne 
misje, z którymi władze nie mogły mieć oficjalnie 
nic wspólnego. Działał szybko, potem równie 
szybko znikał. Dzięki temu zyskał sobie przy-
domek Nieuchwytny. Teraz pracuje jako zwykły 
detektyw. 

Tymczasem mieszkańcami Los Angeles 
wstrząsa seria morderstw o charakterze rytu-
alnym. Policja nie potrafi znaleźć zabójcy. Aby 
ruszyć z miejsca, nieodzowna będzie pomoc 
Cole'a. Jego partnerem zostaje Jim Campbell 
(Keenen Ivory Wayans). Jim i Jack mają zupeł-
nie odmienne charaktery. Jim jest pewny siebie 
i pyszałkowaty. Jack z kolei, mówi mało, szybko 
podejmuje decyzje i, nie pytając nikogo o zdanie, 
wciela własne plany w życie. Cole i Campbell dla 
dobra śledztwa będą musieli jednak zapomnieć 
o wzajemnej antypatii i nauczyć się efektywnie 
współpracować. 

Morderca uderza znowu, tym razem jego 
ofiarami padają była żona Cole'a i jej mąż. 
Wszystkie dowody zdają się wskazywać, że to 
właśnie Cole był sprawcą zbrodni. Wobec nie-
ufności partnera, Jack postanawia poprowadzić 
dochodzenie samodzielnie. 

Pewnie nie wiesz...
H Według Keenena Ivory Wayansa , pewnego 

razu podczas produkcji, po długim oczekiwaniu, 
aż Steven Seagal w końcu pojawi się na planie (był 
znany z tego, że zawsze się spóźniał), gwiazdor po-
jawił się z jakimś scenariuszem w ręku i powiedział, 
że to najwspanialszy scenariusz, jaki kiedykolwiek 
przeczytał. Kiedy Wayans zapytał go, kto to napi-
sał, Seagal odpowiedział: Ja!

Nieuchwytny
TVN7 sobota 22.25
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Uzależnienie od Internetu 
jest uzależnieniem, jak każde 
inne. Zdefiniowane jest ono 
jako  kompulsywna utrata 
kontroli impulsów. W wyniku 
tego uzależnienia mogą zostać 
zniszczone relacje z bliskimi, 
obniżone oceny szkolne, czy nawet 
stanąć po znakiem zapytania 
dalsze zatrudnienie. Gry online, 
zakupy przez Internet, korzystanie 
z portali społecznościowych, czat,  
maraton surfowania po stronach 
internetowych – wszystko to składa 
się na uzależnienie od Internetu.

Niemal każde badania prze-
prowadzone na  ten temat, po-
twierdziły nie tylko bezpośredni 
związek między wiekiem a  uza-
leżnieniem od Internetu, ale tak-
że zależności między między 
wiekiem a zaniedbaniami w pra-
cy, na studiach. To znaczy, że na-
stolatki i młodzi dorośli są praw-
dopodobnie bardziej podatni 
na uzależnienie od Internetu, niż 
jakakolwiek inna grupa wiekowa. 
Wśród wszystkich ludzi cierpią-
cych z  powodu tego uzależnie-
nia, nastolatki i młodzi dorośli są 
bardziej skłonni do zaniedbywa-
nia pracy (lub szkoły) niż starsze, 
dojrzalsze osoby o  podobnym 
uzależnieniu. W najbardziej zna-
nym badaniu psychometrycz-
nych właściwości uzależnienia 
od  Internetu, wiek był jedynym 
czynnikiem, który  był bezpo-
średnim i  stałym współczynni-
kiem tego uzależnienia, wśród 
wszystkich innych czynników. 

U dzieci i  młodzieży wciąż 
rozwijający się 

mózg łatwo 
przyzwyczaja się 
do prędkości i krzykliwej 
grafiki związanej 
z Internetem. 

Może stawać się to przyczyną 
problemów   z  zachowaniem, ta-
kich jak ADHD lub co najmniej 
sprawiać, że stają się oni bardziej 
niecierpliwi niż ludzie wychowa-
ni bez natychmiastowej gratyfi-
kacji oferowanej przez Internet.

KTO MOŻE BYĆ SZCZEGÓLNIE  
NARAŻONY NA UZALEŻNIENIE?
• Nastolatkowie – ponie-

waż mają dostęp do  Internetu, 
a  często sposób użycia kompu-
tera i czas korzystania z niego nie 
są kontrolowane i  ograniczane 
przez rodziców.

• Młodzi ludzie dorośli – 
studenci, osoby bez pracy – 
ze  względu na  wielkość czasu 
wolnego, jakim dysponują.

• Gospodynie domowe – 
ze  względu na  to, że  dużo prze-
bywają często samotnie w domu 
i szukają kontaktu z innymi oso-
bami, informacji, porad lub roz-
rywki właśnie w Internecie.

• Osoby samotne.

JAK PRZEBIEGA  
PROCES UZALEŻNIENIA

W początkowej fazie Internet 
wywołuje zainteresowane i  spra-
wia przyjemność. Na tym etapie 
użytkownik poznaje i racjonalnie 
wykorzystuje dostęp do  Inter-
netu. Następnie osoba ta coraz 
więcej czasu poświęca na  korzy-
stanie z Internetu. Traci inne za-
interesowania. A 

gdy nie może skorzystać 
z dostępu do Internetu 
pojawiają się natrętne 
myśli na jego temat. Jest 
to już faza uzależnienia. 

Następnym krokiem jest za-
niedbywanie obowiązków, rodzi-
ny i  przyjaciół. Cała aktywność 
osoby uzależnionej skupia się 
wokół Internetu. Wszelkie inne 
działania i  aktywności są mniej 
istotne. Bycie „w sieci” przyjmu-
je postać codziennych, wielogo-
dzinnych a często nawet nieprze-
rwanych sesji, których  skutkiem 
bywa spiętrzanie się problemów 
zawodowych, rodzinnych, szkol-

nych, czy towarzyskich. Docho-
dzi do tego, że 

osoba uzależniona 
ogranicza czas na sen, 
odżywianie, naukę czy 
pracę – po to tylko, 
by mieć go więcej 
na dostęp do Internetu 

i korzystanie z niego w wybra-
ny przez siebie sposób (granie, 
czatowanie, portale społeczno-
ściowe, inne). Jest to  faza de-
strukcyjna uzależnienia od Inter-
netu i może się ona niekorzystnie 
odbijać na  stanie zdrowia osoby 
uzależnionej.

Objawy mogące występować 
u osób uzależnionych to zaburze-
nia koncentracji uwagi i sprawno-
ści myślenia, zaburzenia kontroli 
popędów, pogorszenie wzroku, 
bóle pleców i  kręgosłupa, po-
datność na  infekcje, bezsenność, 
nadpobudliwość.

DIAGNOZOWANIE  
UZALEŻNIENIA

O  uzależnieniu od  dostępu 
do  Internetu możemy mówić, 
gdy  wystąpi przynajmniej 3 z  6 
opisanych poniżej objawów rów-
nocześnie:

• Silne pragnienie lub po-
czucie przymusu korzystania 
z  dostępu do  Internetu, bycia 
na portalach społecznościowych, 
ciągłego sprawdzania poczty 
elektronicznej, korzystania z gier 
on-line czy czatu.

• Trudności z  samokontro-
lą dotyczącą powstrzymania się 
od  włączenia przeglądarki inter-
netowej, komputera, sprawdze-
nia poczty, włączenia gry.

• Wystąpienie zespołu absty-
nencyjnego (np. złe samopoczu-
cie wywołane brakiem dostępu 
do Internetu).

• Zaistnienie tolerancji, tj. sy-
tuacji, w  której dla osiągnięcia 
zamierzonego efektu konieczne 
jest coraz częstsze i  dłuższe ko-
rzystanie z Internetu.

• Utrata zainteresowań 
oraz  przyjemności istniejących 
przed uzależnieniem się.

• Uporczywe korzystanie 
z dostępu do Internetu (w różny 
sposób) mimo bezspornych do-
wodów na  destrukcyjny wpływ 
na  zdrowie oraz  stosunki spo-
łeczne.

Uzależnienie od  Internetu 
może być różnego typu. Jedna 
z  pierwszych badaczek uzależ-
nienia od Internetu, dr Kimberly 
Young, wyróżniła cztery rodzaje 
uzależnienia związanego z  siecią 
Internet:

• erotomanię internetową,
• socjomanię internetową, 

czyli uzależnienie od  interneto-
wych kontaktów społecznych,

• uzależnienie od  sieci inter-
netowej,

• przeciążenie informacyjne, 
czyli przymus pobierania infor-
macji.

TERAPIA
Terapia osób uzależnionych 

od  Internetu polega przede 
wszystkim na  pracy z  psycholo-

giem i przypomina leczenie cho-
roby alkoholowej. Jak w  przy-
padku każdego innego nałogu 
odstawienie osoby uzależnionej 
od Internetu będzie dla niej bo-
lesne. Działania zmierzające ku 
odzyskaniu kontroli nad  uza-
leżnieniem powinny być roz-
poczęte od  ograniczenia ilości 
czasu spędzanego w  Internecie. 
Jeśli osoba uzależniona jest przy-
zwyczajona do  spędzania ośmiu 
godzin codziennie w  Interne-
cie, ograniczenie stosowania 
w  pierwszym tygodniu powin-
no dotyczyć sześciu godzin, na-
stępnie czterech, dwóch. Oprócz 
działań mających na celu zmniej-
szenie czasu spędzanego w  sieci 
ważne jest również organizowa-
nie czasu, szczególnie tego wol-
nego. Wszelkie wydarzenia, ta-
kie jak mecz, koncert, zakupy, 
są dobrym powodem do  tego, 
by wyjść z domu. Czasem praca 
nad wyjściem z uzależnienia jest 
tak trudna, że  konieczna okazu-
je się pomoc specjalisty. Bywa, 
że uzależnienie to jest wynikiem 
emocjonalnych problemów oso-
by uzależnionej.

JAK ZAPOBIEGAĆ UZALEŻNIENIU
Walka z  uzależnieniem nie 

jest łatwa, dlatego lepiej zapo-
biegać uzależnieniu niż je le-
czyć. Niestety proces uzależ-
niania często przebiega w  taki 
sposób, że  dopóki nie jest 
za  późno, nie ma niepokoją-
cych objawów, czy przesłanek 
do  zmartwień. Dlatego jeśli je-
steś rodzicem i  nie chcesz, aby 
Twoje  dziecko miało problem 
z  uzależnieniem od  Internetu, 
zwróć uwagę na to:

• Ile czasu Twoje dziecko ko-
rzysta z  dostępu do  Internetu 
i w jaki sposób?

• Jak zachowuje się Two-
je  dziecko, jeśli nie może sko-
rzystać z  dostępu do  Internetu 
(np. brak prądu, kara).

• Czy Twoje dziecko nie okła-
muje Cię co do  długości korzy-
stania z dostępu do Internetu?

• Czy nie pogorszyły się oce-
ny szkolne Twojego dziecka?

• Czy kiedy dziecko korzysta 
z  Internetu może siedzieć przy 
komputerze (ewentualnie innym 
urządzeniu służącym do  dostę-
pu z  Internetem) nieprzerwanie 
przez wiele godzin?

• Czy zarywa sen i  przestało 
spotykać się z kolegami, by móc 
korzystać z Internetu?

• Czy na  pytania dotyczące 
korzystania z  Internetu reaguje 
agresywnie?

Występowanie takich obja-
wów może świadczyć o  pojawia-
jącym się lub już zaistniałym pro-
blemie uzależnienia od Internetu.

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

    Uzależnienie od 

Internetu
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- Wójt gminy Piątnica jako pierw-
szy zwrócił się do zarządu województwa 
z prośbą o przekazanie ambulansu. Musie-

liśmy najpierw zweryfikować czym dyspo-
nują nasze trzy wojewódzkie stacje  pogo-
towia. Cieszy fakt, że zarząd województwa 

mógł weprzeć lokalną społeczność - po-
wiedziała Monika Anna Borkowska, przy-
znając, że są już zapowiedzi wniosków od 
kolejnych samorządów.

Ambulans przywieźli do Piątnicy tak-
że przedstawiciele białostockiej WSPR 
dyrektorzy Izabela Kalicka i Mirosław Ry-
bałtowski.   

- Auto ma już za sobą lata pracy, ale 
jest zadbane, sprawne i jeszcze dobrych 
parę lat posłuży. Mogliśmy je przekazać, 
bo w ostatnich latach w znacznym stop-

niu odnowiliśmy nasz tabor - wyjaśnił Mi-
rosław Rybałtowski, dyrektor medyczny 
WSP w Białymstoku. 

On także wręczył kluczyki i dokumen-
ty wójtowi Arturowi Wierzbowskiemu.

- Pomysł powstał kilka miesięcy temu 
podczas mojej rozmowy z wicemar-
szałkiem Markiem Olbrysiem. Chciał-
bym serdecznie podziękować całemu 
zarządowi województwa oraz obecnym 
tu dzisiaj osobom, że nasza prośba zo-
stała przychylnie potraktowana. Wnio-
sek składaliśmy z myślą przede wszyst-
kim o dowożeniu osób starszych 
i niepełnosprawnych do punktów szcze-
pień przeciw koronawirusowi w naszej 
gminie liczącej 11 tysięcy mieszkańców, 
ale pewnie znajdziemy też inne zastoso-
wania, np. wspieranie działań Ochotni-
czych Straży Pożarnych - powiedział Ar-
tur Wierzbowski, wójt Piątnicy. 

Zakończył się remont drogi woje-
wódzkiej nr 648 z Miastkowa do No-
wogrodu. W oficjalnej uroczystości 
oddania drogi do użytku wziął udział 
wicemarszałek województwa Marek 
Olbryś.

Wyremontowany odcinek 
to fragment tzw. dużej obwod-
nicy Łomży. Droga była często 
wykorzystywana przez tury-
stów podróżujących z Warsza-
wy na Mazury. Wyremontowa-
na trasa oznacza również duże 
udogodnienia dla ruchu lokal-
nego.

- Remont tej drogi to nie 
tylko przykład, że zarząd woje-
wództwa dotrzymuje słowa da-
nego przed wyborami, ale także 
przykład bardzo efektywnej pra-
cy planistów i drogowców, któ-
rzy przy tym remoncie praco-
wali - mówił podczas spotkania 
wicemarszałek województwa 
Marek Olbryś. Dzięki zaanga-
żowaniu zarówno Podlaskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
jak i wykonawcy robót, remont 

udało się przeprowadzić w nie-
spełna trzy miesiące. Zostały 
uporządkowane pobocza, wy-
mienione trzy warstwy jezdni, 
w ramach prac wykonano nie-
wielki most na lokalnej rzece, 
zrobiono kilkadziesiąt przepu-
stów i zjazdów na posesje. 

Droga została poszerzona, 
pojawiło się nowe oznakowanie 
zarówno w postaci znaków dro-
gowych jak i poziomych ozna-
czeń.

- To była bardzo niebezpiecz-
na droga, wąska ze zniszczonymi 
poboczami - mówił burmistrz 
Nowogrodu Grzegorz Palka. 
Wtórują mu mieszkańcy, którzy 
przekonują, że każdy dzień życia 
przed remontem drogi przynosił 
niebezpieczne sytuacja zagraża-
jące życiu i zdrowiu.

Zmodernizowany fragment 
to ponad 5,5 kilometrowy odci-
nek drogi 648 Miastkowo - No-
wogród - Morgowniki - Korze-
niste - Stawiski - Przytuły. Koszt 
remontu tego odcinka to prawie 
5 mln złotych.

Nowogród. Szersza i równa

Piątnica jest pierwsza. 
Ambulans dla samorządu

Nie jest nowy, ale jeszcze dobrych parę lat może służyć ochronie zdrowia. Gmina Piątnica 
jest pierwszą w województwie, która otrzymała w piątek (17.09) używany ambulans od 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) w Białymstoku i będzie wykorzystywać go 
na potrzeby mieszkańców. W przekazaniu pojazdu Urząd Marszałkowski reprezentowała Monika 

Anna Borkowska, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia UMWP.

Relacja w Telewizji Narew  
i na www.narew.info
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H Większość pokazanych w filmie dinozaurów żyło w kredzie, a nie w jurze, więc 
bardziej poprawnym byłoby nazwanie książki i filmu „Park kredowy”. 

H Dźwięki wydawane przez brachiozaura są połączeniem odgłosów wieloryba i osła. 
Ryki tyranozaura były kombinacją dźwięków psa, pingwina, tygrysa, aligatora i słonia.

H Podczas omawiania teorii chaosu Malcolm (Jeff Goldblum) flirtuje z Ellie (Laura 
Dern). Po nakręceniu filmu byli parą przez dwa lata. 

Jurassic Park
Stopklatka sobota 20.00, niedziela 14.20

Jurassic Park

Dinozaury 
atakują

Jeden z najbardziej kasowych hitów w historii kina.
Milioner, John Hammond (Richard Attenborough), kupuje sobie wyspę, 

na której pragnie stworzyć Park Jurajski. Jest to możliwe dzięki najnowszej 
technologii. Naukowcy, wykorzystując krew dinozaurów, wydobytą z insek-
tów zatopionych przed milionami lat w żywicy, pobierają z niej kod DNA i łą-
czą go z kodem żaby afrykańskiej. Dzięki temu odtwarzają gatunki dinozau-
rów, doprowadzając do narodzin jedynie samic. Dinozaury zostają ulokowane 
w Parku Jurajskim, który ma być udostępniony dla ludzi z całego świata. 

Aby otworzyć park, należy mieć pozytywne opinie niezależnych na-
ukowców o bezpieczeństwie na wyspie. Hammond zaprasza na weekendową 
wycieczkę dwójkę paleontologów – Alana Granta (Sam Neill) i Ellie Sattler 
(Laura Dern). Jego prawnik sprowadza ekscentrycznego matematyka, wierzą-
cego w teorię chaosu. Dołącza do nich jeszcze wnuczka i wnuczek Hammon-
da. Gdy wyruszają na zwiedzanie Parku Jurajskiego, zaczynają się kłopoty. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach 1 miliard 33 miliony dolarów, kosztował 63 miliony.
H Przez ponad rok specjaliści od efektów specjalnych pracowali nad sceną, 

jak jeden z dzieciaków jeździ na małym triceratopsie. Reżyser, Steven Spielberg 
zdecydował jednak o usunięciu tej sceny z filmu.

H Universal zapłacił Michaelowi Crichtonowi, autorowi książki, na podsta-
wie której powstał film, 2 mln dolarów. 

Van Gogh. U bram wieczności

Jak zginął?
Dziś Vincent van Gogh jest uzna-

wany za jednego z największych 
i najbardziej wpływowych malarzy 
w historii, jednak za życia był głównie 
odrzucany i wyszydzany.

To opowieść o najbardziej owoc-
nym i najbardziej dramatycznym 
okresie jego życia. Holenderski malarz 
za namową przyjaciela opuszcza Pa-
ryż i wyjeżdża do Arles w Prowansji, 
gdzie zafascynowany grą światła i fe-

erią barw w słońcu południa Francji 
zaczyna tworzyć wielkie dzieła, które 
później przejdą do historii. Tam też, 
błąkając się po malowniczych polach, 
niosąc sztalugę, pędzle i farby, stopnio-
wo popada w obłęd. 

Film odkrywa tajemnicę jego za-
gadkowej śmierci i przedstawia jako 
człowieka pełnego sprzeczności, 
wspieranego przez ukochanego brata 
i przyjaciela Paula Gauguina, z którym 
pod koniec życia popadł w śmiertelny 
konflikt. 

Pewnie nie wiesz...
H Willem Dafoe jest drugim akto-

rem nominowanym do Oscara w kate-
gorii Najlepszy Aktor za rolę Vincenta 
van Gogha, po Kirku Douglasie w „Pasji 
życia” (1956).

H W rzeczywistości Paul Gauguin 
był o 5 lat starszy od Vincenta Van Go-
gha. Willem Dafoe (Vincent) jest 23 lata 
starszy od Oscara Isaaca (Gauguin).

H Willem Dafoe urodził się jako 
William, ale używa swojego pseudonimu 
Willem. Willem to także drugie imię Vin-
centa van Gogha .

H Film był kręcony w ciągu 38 dni 
we Francji, we wszystkich miejscach, 
w których Van Gogh mieszkał w ostat-
nich latach życia.

H Willem Dafoe miał 62 lata, kiedy 
film miał premierę, był 25 lat starszy od 
Vincenta van Gogha, który zmarł w wie-
ku 37 lat.

Van Gogh. U bram wieczności
TVP Kultura piątek 20.20

Larry Crowne to prawdziwy męż-
czyzna na niepogodę, zawsze uśmiech-
nięty, życzliwy i sympatyczny, nikogo 
nie zbywa byle słowem, chętnie służy 
pomocą. Od lat jest zatrudniony w tej 
samej firmie, gdzie jest szanowany i do-
ceniany nie tylko przez kolegów, ale tak-
że przez szefostwo. Wzorowo wykonuje 
zawodowe obowiązki. Był już wielokrot-
nie sprzedawcą miesiąca w swojej firmie. 

Teraz jednak to Larry potrzebuje 
otuchy i wsparcia. Gdy w pracy następu-
je redukcja etatów, posadę traci właśnie 
on. A głównym powodem zwolnienia 
ma być brak dyplomu ukończenia colle-
ge'u. Mężczyzna w średnim wieku, który 
od rozwodu wiedzie samotne życie, na-
gle zostaje bez środków na utrzymanie. 

Jak sobie poradzi w tej nowej rze-
czywistości? Czy pójdzie na studia, znaj-
dzie pracę i zacznie wszystko od nowa? 
Okazuje się, że nie tylko na naukę nigdy 

nie jest za późno, ale również na wielką 
miłość. 

Świetne role w filmie stworzyli Tom 
Hanks jako tytułowy Larry Crowne 
i partnerująca mu Julia Roberts jako stu-
dentka Mercedes. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 72 

miliony dolarów, kosztował 30 milionów.
H T. Hanks wcielił się tym razem w po-

trójną rolę – aktora, reżysera i scenarzysty. 
H Celebrity Net Worth szacuje, że 

Hanks jest wart 400 milionów dolarów, taką 
fortunę zgromadził w swojej długiej karie-
rze aktora, scenarzysty, reżysera i producen-
ta. Zdobył siedem nagród Emmy i dwa Osca-
ry. 9 lipca tego roku aktor ukończył 65 lat.

Larry Crowne. Uśmiech losu 
TVP2 sobota 23.20

Larry Crowne. 
Uśmiech losu

Będzie 
dobrze!
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Red 2

Czas 
emerytów
Frank Moses (Bruce Willis) jest 

emerytowanym, bardzo cenionym 
agentem CIA. Mężczyzna stara się pro-
wadzić normalne życie u boku ukocha-
nej Sarah Ross (Mary-Louise Parker). 
Jednak niespodziewanie okazuje się, 
że będzie zmuszony ponownie zebrać 
swoich ludzi, ponieważ w Rosji zaginę-
ła Nightshade – głowica jądrowa, którą 
skradziono kiedyś armii USA. Mężczy-
zna prosi o pomoc w poszukiwaniach 
swojego dawnego współpracownika 
– Marvina Boggsa ( John Malkovich). 
W działaniach wspiera ich również Sa-
rah. Łatwo nie będzie, bowiem wśród 
rywali, oprócz bezwzględnych zabój-
ców, znajdzie się ponętna Katja, która 
kiedyś znała, i to dobrze, Franka, i teraz 
włączy się do rywalizacji z Sarah o jego 
uczucia (w tej roli Catherine Zeta-Jo-

nes), a wcześniej trzeba będzie uwolnić 
uwięzionego przez brytyjski wywiad 
genialnego Baileya (Anthony Hop-
kins), twórcę wspomnianej bomby. Jak 
to często bywa, wszystkie drogi emery-
towanych agentów wiodą, przez Paryż 
i Londyn, do samego Kremla! 

Pozostając wiernymi konwencji 
kina akcji, autorzy filmu naszpikowali 
całość strzelaninami, eksplozjami i wi-
dowiskowymi pościgami. Wszystko tu 
imponuje pomysłowością i dynamiką, 
a przede wszystkim radosnym szaleń-
stwem. 

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

148 milionów dolarów, kosztował 84 mi-
liony.

H Większość zdjęć kręcono w Mon-
trealu, bo zaoferował on producentom 25 
procentową ulgę podatkową, a ponadto 
było ono podobne do europejskich miast, 
w który rozgrywa się akcja filmu.

Red 2
TV Puls niedziela 20.00

Legion samobójców

Łotry  
ocalą  
świat

Amerykańska agencja rządowa 
o nazwie A.R.G.U.S. decyduje się 
stworzyć drużynę o nazwie „Legion 
samobójców” składającą się z najgor-
szych przestępców. Ich zadaniem jest 
wykonywanie niebezpieczniejszych 
misji w zamian za zredukowanie wy-
roków.

Drużynie złożonej z najbardziej 
niebezpiecznych pojmanych super 
przestępców przekazano najpotęż-
niejszą broń, jaką dysponuje rząd. 
Ich misja, to pokonanie tajemni-
czego, nieprzeniknionego bytu: En-
chantress, która chce przejąć władzę 
nad całym światem. Do takiego za-
dania nada się jedynie zbieranina ło-
trów, którzy nie mają absolutnie nic 
do stracenia.

Co zrobi Legion Samobójców, gdy 
jego członkowie zorientują się, że nie 
zostali wybrani dlatego, iż mają szansę 
wygrać, ale dlatego, że nikt nie będzie 
ich żałował, gdy poniosą klęskę?

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

747 milionów dolarów, kosztował 175 
mln.

H Margot Robbie grająca szaloną 
Harley Quinn przez 6 miesięcy treno-
wała gimnastykę, boks, posługiwanie się 
bronią. Technika medytacji pozwoliła jej 
wstrzymać oddech na pięć minut (co po-
kazała na żywo w telewizji).

H Jared Lato (Joker) miał żal, że 
wiele scen z jego udziałem zostało wycię-
tych. Joker jest na ekranie przez 7 minut. 
Aktor, by wyglądać niesamowicie ogolił 
brwi. Jego charakteryzacja trwała 3 go-
dziny.

H Aby przygotować się do swojej 
roli Will Smith (Deadshot) ogolił głowę 
i spędził czas trenując z wojskowymi od-
działami specjalnymi..

H Scena katastrofy helikoptera była 
ostatnią, którą kręcono, na wypadek 
gdyby któryś z członków obsady został 
ranny, co opóźniłoby kręcenie.

H Argus to w mitologii greckiej ol-
brzym o stu wiecznie czuwających oczach.

H Film ten przeszedł do historii 
kina jako 70. film fabularny nominowa-
ny jednocześnie do Oscara i Złotej Mali-
ny (najgorszy film).

Legion samobójców
TVN7 niedziela 20.00

Kontynuacja przygód Hellboya (Piekielnego chłopa-
ka), czerwonoskórego, rogatego, człekopodobnego stwo-
ra . Dzielny obrońca ludzkości ze spiłowanymi rogami, 
wraz ze swą władającą ogniem lubą (Liz jest na dodatek 
w ciąży), człowiekiem rybą i niemiecką ektoplazmą, bę-
dzie się musiał zmierzyć z licznymi bestiami, własną sławą 
i biurokracją. Oczywiście wolałby spędzić czas z cygarem, 
sześciopakiem, ze swoją dziewczyną i kotami. Ale prze-
znaczenie ma dla niego inne zadania.

Przed wiekami elfy walczyły z ludźmi o kontrolę 
nad światem. Po wielu latach krwawych walk do króla 
elfów przybyła istota, która stworzyła niezniszczalną ar-
mię, złożoną ze złotych robotów. Dzięki temu elfy szyb-
ko odniosły miażdżące zwycięstwo nad ludźmi, jednak 
przywódca leśnych istot nie był szczęśliwy z tego powo-
du. Postanowił podzielić koronę (dzięki której można 
było kontrolować niezniszczalne stwory) na trzy części. 
Dwie z nich zostawił swojemu ludowi, zaś jedną oddał 
swoim dotychczasowym wrogom. Zawarł również z po-
konanymi ludźmi przymierze, na mocy którego elfy zo-
bowiązały się pozostać w lasach. Armia została zagrze-
bana i zapomniana. 

W kilka tysięcy lat po tych wydarzeniach syn króla 
postanawia odzyskać koronę i przywrócić dawną chwa-
łę leśnym istotom. Chcąc nie chcąc na drodze staje mu 
Hellboy.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił w kinach na świecie 160 milionów dola-

rów, kosztował 85 milionów.
H Jako Anioł Śmierci, Doug Jones niewiele widział 

przez szczelinę w masce. Mechaniczne skrzydła, które nosił, 
ważyły około 20 kilogramów.

H Kostium Winka ważył 60 kilo. Brian Steele, który go 
grał, po zdjęciach stracił na wadze ponad 6 kilo.

H Luke Goss (książę Nuada) trenował przez siedem 
miesięcy sztuki walki do swojej roli.

Hellboy: Złota armia
TV4 sobota 00.05, niedziela 21.00

Hellboy: Złota armia

Obrońca ludzkości
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Odlot

Balonem do dżungli
Emerytowany sprzedawca balonów realizuje marzenie ży-

cia i wyrusza w niezwykłą podróż do Ameryki Południowej. 
Za pomocą setek balonów przerabia swój dom w prowizorycz-
ny sterowiec niesiony siłą wiatru. Przypadkowo pasażerem na 
gapę zostaje rezolutny ośmioletni skaut Russel, pragnący zdo-
być odznakę za pomoc starszej osobie. Po ekscytującym locie 
do drużyny dołącza dziwaczny ptak i gadający pies. W dżungli 
wspólnie pokonują własne słabości i przeżywają niesamowite 
przygody, nierzadko mierząc się z własnymi lękami i przyzwy-
czajeniami.

Odlot
TV Puls2 sobota 20.00, niedziela 12.00

Lem to 16-letni mieszkaniec Planety 51, któ-
ry wiedzie spokojne i szczęśliwe życie. Marzy 
o tym, by posiadać własne planetarium oraz zdo-
być serce pięknej sąsiadki, Neery. Pewnego dnia, 

w trakcie rodzinnego grillo-
wania w ogrodzie ląduje statek 

kosmiczny, z którego wyłania 
się astronauta – Kapitan Charles „Chuck” Baker. 
Wbija on amerykańską flagę w nowo zdobyty ląd, 
po czym odwraca się i widzi... mieszkańców Pla-
nety 51, którzy wpatrują się w niego z przeraże-
niem. Baker, również w szoku, rzuca się do uciecz-
ki i trafia do planetarium, w którym pracuje Lem.

Planeta 51
TV Puls2 niedziela 10.20

Kapitan Morten i Królowa Pająków

Mały marynarz
Morten jest rezolutnym dziesięciolatkiem, który pragnie 

być marynarzem jak jego tata. Buduje model statku i marzy 
o dalekiej, morskiej wyprawie. Pewnego dnia zostaje niespo-
dziewanie obsypany tajemniczym proszkiem i kurczy się do 
rozmiaru owada. Pod nową postacią zostaje kapitanem swojej 
łodzi. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Tym bardziej, że musi 
wykazać się nie lada odwagą i znaleźć sposób na uratowanie 
łodzi przed zatonięciem. Jego zadaniem jest również odkrycie 
drogi powrotnej do domu.

Kapitan Morten i Królowa Pająków
TVP Kultura sobota 13.20

Załoga G

Świnki morskie  
w akcji

Załoga G to grupa tajnych agentów – świnek morskich, 
w skład której wchodzą: ambitny przywódca Darwin, odpo-
wiedzialny za uzbrojenie i transport Walczak, Juarez – urocza 
specjalistka od sztuk walki, śledczy Plujka, Brylus – ekspert 
w zakresie cyberwywiadu oraz luzacki Kędzior. Sympatyczne 
i świetnie wyszkolone świnki mają ważną misję do spełnienia. 
Korzystając z supernowoczesnych gadżetów, sprytu i zdoby-
tych umiejętności, muszą udaremnić plany przejęcia kontroli 
nad światem przez nieobliczalnego multimilionera.

Załoga G
Polsat sobota 8.20

Planeta 51

Przerwane 
grillowanie
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RÓŻNE/SPRZEDAM

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

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

Tanio sprzedam 2 duże walizki amery-
kańskie, grilla na kółkach, wiertarkę elek-
tryczną, ławe od regału i notesik  z ok. 40 
autografami lekkoatletów, m.in. St. Wala-
siwewicz i I. Szewińskiej. Tel. 881 722 339.

Zgubiłem prawo jazdy na nazwisko: STA-
NISŁAW WĘGROWSKI. Uczciwego znalazce 
bardzo proszę o kontakt Tel. 86 2190 725.

Do wynajecia!Garaz 50 m2 duże drzwi 
z kanałem, siła, umywalka, wc, wenty-
lacja, naświetlenie z luksferów, miejsce 
parkingowe, 1200 zł. Łomża, Towarowa 
37. Tel. 737 164 200.

Sprzedam działkę z warunkami zabu-
dowqy 15 ar. Łomża, ul. Zdrojowa, cicha 
spokojna okolica, piękny widok na dolinę 
Narwi. 170 zł/m2. Tel. 692 435 113.

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: pokry-
cia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, komi-
ny z klinkieru, podbitki, montaż okien 
dachowych i włazów, materiały. Łomża, 
Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 
509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypożyczal-
nia sprzętu budowlanego i ogrodni-
czego: -młoty wyburzeniowe i inne -za-
gęszczarki –rusztowania, piły spalinowe 
- kosiarki, wykaszarki do trawy, areator 
- sprzęt rolniczy Łomża, ul. Nowogrodzka 
44B. Tel. 600 011 914. 

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.

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 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

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

USŁUGI RTV-AGD 

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

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

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

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

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

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

Zespół Mu-
zyczny Amor. 
Zagramy na weselu, studniówce, balu 
okolicznościowym 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



14 www.narew.inforegion

Ustawione w parku, w centrum mia-
steczka, wielkoformatowe wydruki 
fotografii są odwzorowaniem zdjęć 
niemieckich wojsk, które zajęły 
Jedwabne kilka dni po rozpoczęciu 
II Wojny Światowej. Wystawę foto-
grafii Jedwabnego z września 1939 r. 
przygotował tamtejszy urząd miasta 
i gminy. Zdjęcia pochodzą z prywat-
nych zbiorów burmistrza Jedwabne-
go, Adama Niebrzydowskiego.

- Jest to wystawa poświęco-
na tragicznej historii naszego 
miasta, naszej gminy. Fotogra-
fie wykonane są przez żołnierzy 
okupanta. Ustawiliśmy je tak, by 
kadry odzwierciedlały miejsca, 
z których były robione zdjęcia - 
podkreślał burmistrz.

Mieszkańcy mogą zobaczyć, 
jak wyglądała ówczesna architek-
tura miasta, lecz dla organizato-
rów to przede wszystkim lekcja 
historii.

- To powinno nam wszyst-
kim uświadomić, że w sprawach 
globalnych, związanych z naszą 
ojczyzną, powinniśmy mówić 
jednym głosem, niezależnie od 
poglądów i wyznań, by nie wyda-
rzyło się to, co działo się ponad 
osiemdziesiąt lat temu - dodał.

W uroczystym otwarciu eks-
pozycji wziął udział wicemarsza-
łek województwa podlaskiego 
Marek Olbryś.

- Ta wystawa to jeden z ele-
mentów edukacji o wojennych 

wydarzeniach w Jedwabnem. 
Zdjęcia są rzeczywistym obra-
zem skali niemieckiej machi-
ny wojennej i pokazują, kto tak 
naprawdę kontrolował wtedy 

Jedwabne i wiele innych, podob-
nych miejscowości w naszym 
kraju. Liczba niemieckich żoł-
nierzy, czołgi i ciężki sprzęt woj-
skowy naszych okupantów to nie 

była tylko rzeczywistość Warsza-
wy czy Krakowa - mówił wice-
marszałek.

We wrześniu 1939 r., po roz-
poczęciu II wojny światowej 

Jedwabne zostało zajęte przez 
nacierające z Prus Wschodnich 
oddziały XIX korpusu armijne-
go gen. Heinza Guderiana. Woj-
ska tego zgrupowania brały także 
udział w bitwie pod Wizną, gdzie 
po polskiej stronie dowodził 
obroną kpt. Władysław Raginis.

Szpitale wojewódzkie w Białymstoku i Łomży, 
a także Białostockie Centrum Onkologii 
otrzymają dotacje z budżetu województwa na 
kupno sprzętu i aparatury medycznej. Przyznał 
je zarząd województwa.

– Życie i zdrowie mieszkańców re-
gionu to nasz priorytet. Jako zarząd wo-
jewództwa staramy się, aby podlaskie 
placówki medyczne dysponowały wyso-
kiej jakości sprzętem, który, w połącze-
niu z umiejętnościami naszych lekarzy, 
gwarantuje szybką diagnostykę i sku-
teczną terapię – zaznaczył marszałek Ar-
tur Kosicki.

– Dzięki przyznanym dotacjom szpi-
tale w regionie będą mogły zainwestować 
w potrzebny sprzęt medyczny i system 
informatyczny – dodał Marek Malinow-
ski, członek zarządu odpowiedzialny za 
ochronę zdrowia.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. 
Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku 
otrzyma 1,43 mln zł dotacji z budżetu 
województwa na sfinansowanie wkła-
du własnego do projektu realizowane-
go przez białostocki szpital wspólnie 
z Mińskim Obwodowym Szpitalem Kli-

nicznym. Jego celem jest poprawa ja-
kości leczenia w chorobach układu krą-
żenia i intensywnej opieki medycznej. 
W ramach tej inwestycji zostanie kupio-

ny sprzęt medyczny (w tym tomograf 
komputerowy), zorganizowane będą 
seminaria i akcje profilaktyczne. Koszt 
projektu – w części dotyczącej szpita-

la wojewódzkiego – wynosi 1,2 mln zł, 
a 90 proc. pokrywa dotacja unijna.

Z kolei Szpital Wojewódzki im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
wymieni system radiologiczny wraz ze 
stacjami diagnostycznymi. Dotychcza-
sowy jest w złym stanie technicznym, 
przestarzały technologicznie i w znacz-
nym stopniu nie spełnia obowiązujących 
standardów. Dotacja z budżetu w wyso-
kości 900 tys. zł pozwoli na kupno, in-
stalację i wdrożenie nowego systemu 
radiologicznego oraz diagnostycznych 
stacji lekarskich, zintegrowanie ich z sys-
temem szpitalnym oraz przeniesienie da-
nych na nową platformę.

Natomiast Białostockie Centrum On-
kologii otrzyma 170 tys. zł na dofinanso-
wanie kupna sprzętu radiologicznego – 
aparatu HDR wraz z wyposażeniem. Służy 
on do brachyterapii, która jest bardzo no-
woczesną formą radioterapii. Źródła pro-
mieniotwórcze niszczą jedynie tkanki 
wokół usuniętego guza, a omijają tkanki 
zdrowe. Większość kosztu zakupu apara-
tu, bo aż 2,5 mln zł, pokrywa Ministerstwo 
Zdrowia w ramach Narodowej Strategii 
Onkologicznej. Sprzęt kosztuje 2,67 mln 
zł, dotacja z budżetu województwa pokry-
je więc brakującą różnicę.

2,5 mln zł na lepszą opiekę medyczną

Jedwabne 1939 – wystawa w parku miejskim
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KS Prefbet-Sonarol  
na podium w makroregionie 

Drugie miejsce podczas Mistrzostw Makroregionu Podlasko - Lubelskiego wy-
walczyli młodzicy Klubu Sportowego Prefbet-Sonarol. Lekkoatleci z Łomży 
zgromadzili 32 punkty przegrywając z KS Podlasie (68 pkt.) oraz wyprzedzając 
Wisłę Puławy, Agros Zamość i AZS UMCS Lublin (wszyscy po 30 pkt). 

W zawodach, które rozegrano w Białej Podlaskiej, wzięły udział 
22 klubu z obu województw. Nasi zawodnicy zdobyli 4 medale oraz 
5 miejsc tuż za podium. Najlepiej wypadł Bartosz Rogiński zdobywca 
dwóch brązowych medali na 100 m (11,73 sek.)  i 300 m (37,76 sek.) 
oraz również brązowi miotacze Juliusz Jabłoński w rzucie dyskiem 
(41,64 m) i Julia Grabowski w rzucie oszczepem (24,37m).

Ewa Jagielska, starsza koleżanka młodzików z KS Prefbet-Sona-
rol, wystartowała w Półmaratonie Dwóch Mostów, który rozegrano 
w Płocku, a czas 1:18,58 przy mocnym finiszu wystarczył jej do zwy-
cięstwa. Natomiast Mateusz Niemczyk zwyciężył w Grodzisku pod-
czas biegu crossowego na dystansie 6,5 km. 

W czwartek 23 września o godzinie 
15.00 na Stadionie Miejskim przy 
ulicy Zjazd zainaugurowana zostanie 
XXVIII edycja Czwartków Lekkoatle-
tycznych. Organizatorem wydarzenia 
jest Miasto Łomża i Podlaskie Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
w Łomży.

Zasadniczym celem cyklu 
imprez dla dzieci i młodzieży 
jest promowanie systematycznej 
pracy prowadzącej do osiągania 
wartościowych rezultatów spor-
towych. Pomysłodawcą i głów-
nym organizatorem „Czwartków 
Lekkoatletycznych” jest war-
szawskie stowarzyszenie „Sport 
Dzieci i Młodzieży“. Do tej pory 

„Czwartki” objęły swoim zasię-
giem ponad 120 miast, a w za-
wodach uczestniczyło więcej niż 
milion dziewcząt i chłopców ze 
szkół podstawowych. Organiza-
torzy z poszczególnych miast są 
zobowiązani do przeprowadze-
nia imprez jesiennych, wiosen-
nych oraz finału miejskiego.

Zawodnicy rywalizują 
w biegach na 60 m, 300 m, 600 
m, 1000 m, w skoku w dal, sko-
ku wzwyż, rzucie piłeczką palan-
tową i pchnięciu kulą. Do finału 
ogólnopolskiego, który przepro-
wadzony zostanie w czerwcu 
2022 roku kwalifikuje się trzech 

pierwszych zawodników z miasta 
w każdej konkurencji.

Terminarz miejskich Czwartków LA, 
runda jesienna:

23 września, godz. 15.00,
30 września, godz. 15.00,
7 października, godz. 15.00.

Młodym sportowcom ży-
czymy samych sukcesów! Zwy-
cięzcy Ogólnopolskich Finałów 
“Czwartków Lekkoatletycznych” 
reprezentują Polskę na Między-
narodowym Pucharze Lekko-
atletycznym organizowanym od 
2006 roku.

XXVIII Czwartki 
Lekkoatletyczne na 
Stadionie Miejskim 
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