
Pierwsza Dama Rzeczypospolitej 
Polskiej, Agata Kornhauser-Duda, 
w ostatni dzień września gościła 
w Rutkach-Kossakach. Małżonka 
Prezydenta wzięła udział w uroczy-
stościach święta Szkoły Podstawowej 
im. 2. Pułku Ułanów Grochowskich, 
a także podsumowała pikniki nauko-
we pt. “SamoRządowe przygody z Na-
uką” organizowane przez Łomżyńskie 
Forum Samorządowe we współpracy 
z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży. 

Żywa lekcja historii
– Zawsze, kiedy odwiedzam 

szkoły, to występuję w podwój-
nej roli – z jednej strony jako 
Małżonka Prezydenta RP, ale 
z drugiej jako nauczycielka – 
mówiła Agata Kornhauser-Du-
da, dziękując za zaproszenie do 

wspólnego świętowania. – Już 
przekraczając progi tego miej-
sca, wiedziałam, że są Państwo 
naprawdę dumni ze swojej szko-
ły, dokonań swoich uczniów, 
nauczycieli, ale także z dobra, 
które każdego dnia się tutaj do-
konuje – podkreślała.

Święto odbyło się z okazji 116. 
rocznicy istnienia szkoły oraz 31. 
rocznicy nadania jej imienia 2. 
Pułku Ułanów Grochowskich. 
W dniach 9 - 11 września 1939 
roku Ułani Grochowscy boha-
tersko walczyli z niemieckim na-
jeźdźcą na terenach gminy Rut-
ki. Dziś na tutejszym cmentarzu 
znajduje się grób zbiorowy po-
ległych we wrześniu 1939 roku. 
Mogiłą opiekują się uczniowie 
i nauczyciele szkoły.

– To, co ich wyróżniało to nie-
zwykły bojowy duch! – mówi-
ła o patronach Pierwsza Dama, 
zwracając się do uczniów i doda-
ła: – Moi Drodzy, myślę, że mo-
żecie brać przykład z Waszych 
patronów. Wierzę w to, że ich 
przykład sprawi, że wyrośniecie 
na pewnych siebie młodych ludzi, 
którzy nie będą bali się wyzwań, 
a jeśli pojawią się trudności na 
Waszej drodze, to nigdy nie bę-
dziecie się zniechęcać. Patrząc na 
ich historię, będziecie rozumieć 
to, że ważne w życiu są nie tylko 
własne potrzeby, ambicje i aspira-
cje, ale i troska o dobro wspólno-
ty, w której żyjecie; o to, żeby była 
silna, piękna – zaznaczyła.

- Moment, w którym pierw-
szy raz słyszysz bicie ser-
duszka twojego niena-
rodzonego dziecka jest 
wyjątkowy. Tak bardzo cze-
kałam na tę chwilę. Jednak 
zamiast niej dostałam ner-
wową ciszę... Po chwili usły-
szałam od lekarza, że moja 
córeczka urodzi się z poważ-
ną wadą serca! Byłam zroz-
paczona, zdezorientowana, 
ale i pełna wiary w to, że uda 
się ją uratować. Dzisiaj ro-
bimy wszystko, by tak było 
– wstrzymuje oddech Anna 
Kierzkowska, mam 18 mie-
sięcznej Julki. Głos więźnie 
jej w gardle, a do oczu napły-
wają łzy. – Życie naszej córki 
wyceniono na 2,5 miliona 
złotych. To ogromna suma 
pieniędzy, której nie mamy 
– dodaje. 

Julia urodziła się 10 marca 
2020 roku z wrodzoną krytyczną 
wadą serca – niezbalansowanym 
ubytkiem w przegrodzie przed-
sionkowo-komorowej, małą jamą 
lewej komory, koarktacją aorty, 
ubytkiem przegrody przedsion-
kowo-komorowej ASD II. Ta 
długa lista brzmiała jak wyrok 
wydany na maleńkie dziecko...

Pierwszy rok życia Julii to 
ogrom cierpienia i strachu. 

- Córeczka przeszła 3 ope-
racje ratujące życie – plastykę 
koarktacji aorty i założenie ban-
dingu na pień płucny; dwukie-
runkowe zespolenie Glenna, od-
cięcie pnia płucnego od serca 
i plastykę prawej tętnicy płucnej; 
połączenie prawej komory serca 

z aortą wstępującą i łukiem aor-
ty) – wylicza pani Anna. - Spędzi-
ła łącznie 4 miesiące w szpitalu, 
wśród dźwięku maszyn ratują-
cych jej życie, opleciona kabla-
mi, z dala od domu...  – opowiada 
mama Juleczki. 

Oprócz długich pooperacyj-
nych pobytów na OIOM-ie Julka 
trzy razy walczyła z zagrażającą 

życiu zakrzepicą. Była tak słaba, 
że przez pół roku dostawała je-
dzenie tylko przez sondę. 

- Opowiadając o tym i przy-
pominając sobie te obrazki, wciąż 
łzy same płyną nam po policz-
kach... - pani Anna milknie spo-
glądając na męża. 

Teraz Julia czuje się lepiej, 
ale pogorszenie wydajności jej 
jednokomorowego serduszka to 
kwestia niedługiego czasu. Do-
tychczas z ust lekarzy padały sło-
wa, że wady serca Julii nie da się 
skorygować. 

- Żyliśmy w przeświadcze-
niu, że Julia nigdy nie będzie mo-
gła w pełni korzystać z życia tak 
jak to robią jej zdrowi rówieśni-
cy. A teraz stał się nasz pierwszy 
cud... – rozpromienia się mama 
Julki. 

Lekarze z ośrodków za gra-
nicą widzą szansę na to, by od-
tworzyć dwukomorowe ser-
ce Julii. Rodzice dziewczynki 
natychmiast wysłali doku-
mentację do trzech szpitali 
w Europie i trzech w Stanach 
Zjednoczonych. Wyczekiwa-
na informacja napłynęła z Bo-
ston Children’s Hospital. Julia 
została zakwalifikowana do 
operacji. 
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PIEKARNIA PIĄTNICA,  
ul. Stawiskowska 53 B, ZATRUDNI:

• magazyniera w piekarni,  
praca na noc,  

• piekarza, praca zmianowa. 

Kontakt w godz. 8.00–12.00. 
Tel. 862191334, 602 490 563, 

piekarnia.piatnica@op.pl 

Nim ustanie serca bicie. 2,5 mln za życie Julki

Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda w Rutkach-Kossakach



Siedem firm i konsorcjów zaintereso-
wanych jest wybudowaniem obwod-
nicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej 
S61 od węzła Łomża Zachód do węzła 
Kolno, odcinka kluczowego dla całego 
szlaku komunikacyjnego Via Balti-
ca. Najniższą cenę za wybudowanie 
prawie 13-kilometrowego odcinka 
S61 zaproponowało konsorcjum NDI 
(lider), NDI SOPOT i B4 (partnerzy) 
- 660,01 mln zł. Najdroższą ofertę 
przedstawiło natomiast konsorcjum 
firm PORR (lider), UNIBEP oraz BU-
DREX (partnerzy) - 795,19 mln zł. 

Wszystkie złożone ofer-
ty mieszczą się w szacunkach 
GDDKiA (971,3 mln zł). Komi-
sja przetargowa rozpocznie teraz 
procedurę badania i oceny ofert 
w celu wyłonienia tej najkorzyst-
niejszej. 

Drugi przetarg
Przypomnijmy, że to drugi 

przetarg na obwodnicę Łomży. 
Ma on wyłonić wykonawcę, któ-
ry zrealizuje inwestycję po od-
stąpieniu GDDKiA od umowy 
z włoską firmą TOTO. Poprzed-
ni wykonawca wykonał więk-
szość prac projektowych i 12 li-
stopada 2020 r. uzyskał decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej. Potem jednak 
nie poczynił żadnych postępów 
w zakresie przygotowania frontu 
robót i mimo dwóch kolejnych 
wezwań do rozpoczęcia konkret-
nie wskazanych prac – robót nie 
rozpoczął. W maju  GDDKiA od-
stąpiła od umowy z wykonawcą, 
23 lipca ogłosiła nowy przetarg, 
a 30 września  otworzyła oferty.

Kryteria i warunki
W nowym przetargu GDD-

KiA wymaga, aby prace projekto-
we (w zakresie optymalizacji i wy-
konania brakujących projektów) 
oraz roboty wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na użytko-
wanie zostały ukończone w termi-
nie nie dłuższym niż 30 miesięcy 
od daty zawarcia umowy. 

Do czasu objętego projekto-
waniem wlicza się okresy zimo-
we (tj. od 16 grudnia do 15 mar-
ca), natomiast nie wlicza się ich 
do etapu robót. Wśród kryteriów 

pozacenowych jest m.in. możli-
wość skrócenia terminu wykona-
nia zadania maksymalnie o trzy 
miesiące, za co są przyznawane 
dodatkowe punkty. 

Natomiast wśród warunków 
przetargu jest kilka istotnych eta-
pów realizacji umowy, tzw. kamie-
ni milowych. Jednym z nich jest 
wykonanie robót oraz uzyskanie 
w imieniu i na rzecz GDDKiA, 
jako inwestora, wszelkich wyma-
ganych przepisami decyzji. Umoż-
liwi to udostępnienie do ruchu 
minimum jednej jezdni drogi S61 
(w przekroju 1x2) na całej długo-
ści trasy głównej, w terminie 18 
miesięcy od podpisania umowy. 

W obecnym przetargu za-
stosowano następujące kryte-
ria oceny ofert: cena – 60 proc. 
oraz skrócony termin wykonania 
i gwarancja jakości - 40 proc. 

Wysokość oferty nie zwalnia z jakości 
wykonywanych robót

Jak przekonuje Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
podczas organizowanych cyklicz-
nie spotkań z przedstawicielami 
branży wykonawczej, zawsze ape-
luje o profesjonalną wycenę skła-
danych ofert. Również pod kątem 
aktualnych kosztów usług i mate-
riałów oraz dostępności na rynku 
niezbędnych kadr oraz sprzętu. 

- Należy pamiętać, że nie za-
wsze wygrywa najtańsza oferta, 

a rzetelna wycena robót pozwoli 
na skuteczną i terminową realiza-
cję prac w przyszłości. Tym bar-
dziej zastanawiające są wskazane 
wyżej oferty, które na pierwszy 
rzut oka nie odzwierciedlają postu-
lowanych przez branżę ryzyk i ob-
serwowanych wzrostów cen ma-
teriałów i wyrobów budowlanych 
– przyznaje Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

13-kilometrowa obwodnica
Odcinek węzeł Łomża Za-

chód - węzeł Kolno stanowiący 
kluczową część obwodnicy Łom-
ży, będzie miał długość 12,92 km 
i powstanie jako dwujezdniowa 
droga ekspresowa z dwoma pasa-
mi ruchu w każdą stronę. Rodzaj 
nawierzchni wybierze wykonaw-
ca.

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

W ramach zadania powsta-
nie również fragment jednojez-

dniowej DK64 na odcinku od 
węzła Łomża Północ do Elżbie-
cina o długości 6,96 km. Od-
cinek DK64 będzie miał jedną 
jezdnię, skrzyżowania w postaci 
rond z istniejącą DK61 w rejonie 
miejscowości Marianowo oraz 
z istniejącą drogą DK64 w rejo-
nie miejscowości Elżbiecin. 

Strategiczna Łomża
Realizacja drogi ekspreso-

wej S61 jest inwestycją istotną 
nie tylko dla sieci dróg w Pol-
sce. Ma też znaczenie europej-
skie, łącząc się z drogę ekspre-
sową S8 Wrocław – Warszawa 
– Białystok, tworzy między-
narodowy korytarz transpor-
towy Via Baltica. Docelowo 
przejmie on ruch tranzytowy 
pomiędzy krajami bałtyckimi 
i Europą Zachodnią. 

Szybka i sprawna realizacja 
odcinka S61 stanowiącego ob-
wodnicę Łomży sprawi, że ruch 
po Via Baltice, od grudnia 2023 
roku, będzie odbywał się bez 
większych problemów na całej 
jej długości. Natomiast budowa 
drugiej jezdni i zakończenie bu-
dowy odcinka od węzła Łomża 
Zachód do węzła Kolno nastąpi 
w 2024 roku. 

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

18-400 Łomża, Stary Rynek 13
e-mail: redakcja@narew.info
tel./fax 86 216 71 07

WYDAWCA: Artur Filipkowski
Współpraca: Marlena Siok  

DYREKTOR BIURA REKLAMY I OGŁOSZEŃ:
Monika Strzelecka, tel. 600 680 638
e-mail: reklama@narew.info
www.narew.info

„Tygodnik Narew” wydawany jest

przez Fundację Inicjatyw Lokalnych 

„Media Polska”

Druk: Agora SA, ul. Daniszewska 27, Warszawa

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych 
ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

2 na drogach www.narew.info

Siedem firm i konsorcjów zainteresowanych 
wybudowaniem obwodnicy Łomży 

Z ponad 3 kilometrów wygodnej i bez-
piecznej drogi między miejscowościa-
mi Mścichy i Klimaszewnica na drodze 
wojewódzkiej 668 mogą od ponie-
działku  październik korzystać kierow-
cy. Wśród uczestników uroczystego 
zakończenia tej inwestycji byli Marek 
Olbryś, wicemarszałek województwa 
podlaskiego i Wanda Mieczkowska, 
radna sejmiku.    

- To droga o szczególnym 
znaczeniu dla województwa, a 
była zaliczana do najgorszych 
ze względu na wieloletnie zanie-
dbania. Ale - mam nadzieję - naj-
gorsza już nie jest. Od dwóch lat 
stopniowo  przekształcamy ją w 
nowoczesny i bezpieczny szlak o 
znaczeniu dla mieszkańców, rol-
ników i przedsiębiorców, a także 
turystów odwiedzających Bie-
brzański Park Narodowy. Chciał-
bym, aby w 2022 roku cała droga 
od Piątnicy do Osowca była go-
towa - stwierdził wicemarszałek 
Marek Olbryś.

Podczas uroczystości na ro-
gatkach miejscowości Mścichy 
nie mogło zabraknąć jej miesz-
kańca, posła Kazimierza Gwiaz-
dowskiego.    

- Ta droga nie była remon-
towana od 40 - 50 lat. To, co się 
wydarzyło w ostatnich latach, to 
skok cywilizacyjny. Dla miesz-
kańców otwiera się bezpiecz-
niejszy dojazd do Białegostoku, 
Łomży, Grajewa. Włącza nas w 
sieć dróg krajowych i wojewódz-
kich - mówił Kazimierz Gwiaz-

dowski dziękując za sprawne i 
terminowe zrealizowanie inwe-
stycji.

Jak poinformował Mariusz 
Nahajewski, dyrektor Podlaskie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
modernizacja 3,3 kilometra dro-
gi miedzy Klimaszewnicą a Mści-
chami kosztowała nieco ponad 

2,8 miliona złotych. W tym roku 
przebudowanych będzie jesz-
cze 1,5 kilometra od Radziłowa 
w kierunku Chrzanowa. Trwają 
przygotowania dokumentacyjne 
dotyczące kolejnych kilku frag-
mentów m. in. w Klimaszewnicy 
oraz między Radziłowem a Przy-
tułami.    

- Trudno opisać jak bardzo 
jesteśmy zadowoleni. To nasze 
okno na świat - powiedział wójt 
Radziłowa Krzysztof Milewski.

Życzenia bezpiecznej jazdy 
przekazali użytkownikom także 
radna Wanda Mieczkowska, i sta-
rosta grajewski Waldemar Rem-
feld.

Przytuły–Osowiec. Zakończył się remont kolejnego odcinka drogi nr 668



Z okazji święta uczniowie 
przygotowali występ w duchu pa-
triotycznym, w którym wystąpili 
także najmłodsi artyści. 

- Skąd pomysł na uroczystość? 
Chciałam pokazać społeczno-
ści szkolnej, że można uczcić to 
wydarzenie w nieco inny sposób 
– mówiła Anna Wądołowska, dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. 2 
Pułku Ułanów Grochowskich. - 
Patron szkoły to zawsze ktoś wy-
jątkowy, a nasz jest szczególny. To 
właśnie tu walczyli i ginęli żołnie-
rze z 2. Pułku Ułanów Grochow-
skich – podkreślała.

Dla upamiętnienie bohater-
skich żołnierzy powstał mural, 
który został uroczyście odsłonię-
ty. Obok Małżonki Prezydenta 
RP obecni byli także: wójt gmi-
ny Rutki, dyrektor szkoły, rodzi-
ce i przedstawiciele władz lokal-
nych.

- Jest to piękna lekcja histo-
rii. Chciałbym pogratulować 
wójtowi oraz społeczności tej 
szkoły, że mają taki piękny mu-
ral. Warto znać swoją tożsamość 
i o niej pamiętać. Szczególnie 
dzieci i młodzież powinny o niej 
słuchać i rozmawiać. A szkoła 
jest doskonałym do tego miej-
scem. To właśnie ona nie tylko 
uczy, ale także wychowuje – gra-
tulował odsłonięcia muralu uka-
zującego szarżujących Ułanów 
Grochowskich, Marek Mali-
nowski członek zarządu woje-
wództwa podlaskiego.

Uroczyste święto szkoły po-
przedziła Msza Św. w kościele pw. 
św. Anny. Celebrował ją Ordyna-
riusz Diecezji Łomżyńskiej biskup 
Janusz Stepnowski. Zaproszeni 

goście wśród, których znaleźli się 
m.in. senator RP Marek Komorow-
ski, poseł na Sejm RP Stefan Kra-
jewski, przewodniczący sejmiku 
województwa podlaskiego Bogu-
sław Dębski, radny województwa 
podlaskiego Piotr Modzelewski 
oraz starosta łomżyński Lech Sza-
błowski złożyli wieńce i zapalili 
znicze pod pomnikiem poległych 
ułanów w czasie II wojny świato-
wej. Przy pomniku, grobie ułanów, 
którzy polegli w tym rejonie pod-
czas działań wojennych w 1939 
roku, złożono wieńce, przeprowa-
dzono apel pamięci i oddano sal-
wę honorową. Wojskową oprawę 
zapewniła I Warszawska Brygada 
Pancerna, której 2. batalion czoł-
gów kultywuje tradycje ułanów 2. 
pułku i nosi – podobnie jak on – 
imię gen. Józefa Dwernickiego.

- Wizyta Małżonki Prezyden-
ta podnosi rangę tej uroczystości. 
Jest nam niezmiernie miło, bo 
szkoła pierwszy raz ma tak zna-
mienitego gościa. Poza tym spo-
łeczność lokalna widzi, że tego 
typu ośrodki, regiony są istotne. 
Nie tylko te duże aglomeracje, 
ale również te mniejsze gminy, 
miejscowości, które przyczyniły 
się do odzyskania przez Polskę 
niepodległości, do tego, że dziś 
Polska jest wolna, solidarna i bez-
pieczna – tłumaczył Piotr Mo-
dzelewski, radny sejmiku woje-
wództwa podlaskiego. - Jest nam 
także niezmiernie miło, gdyż jako 
radny sejmiku mogę powiedzieć, 
że staramy się wspierać tę szkołę. 
Są to różnego rodzaju projekty 
współfinansowane przez samo-
rząd województwa, które jak wi-
dać owocują – kontynuował.

,,SamoRządowe Przygody z Nauką” 
Równolegle ze świętem szko-

ły, na boisku, zorganizowany zo-
stał ostatni, 24. piknik naukowy 
pt. ,,SamoRządowe Przygody 
z Nauką”. 

- ,,SamoRządowe Przygody 
z Nauką” to strzał w dziesiątkę. 
Jak się okazało, wielu mieszkań-
ców, w każdym wieku, uczest-
niczyło w naszych wspaniałych 
spotkaniach. To zorganizowane 
w Rutkach-Kossakach jest ostat-
nim 24. piknikiem naukowym. 
Nawet niebo płacze, gdy widzi, 
że kończymy ten projekt – mó-
wił z lekkim uśmiechem w stru-
gach deszczu Dariusz Budrowski, 
dyrektor Łomżyńskiego Forum 
Samorządowego. - Łomżyńskie 
Forum Samorządowe projekt 
ten realizowało we współpra-
cy z Wyższą Szkołą Agrobiznesu 
oraz samorządami, które nas za-
praszały. Dziękujemy wszystkim 
24 samorządom, współorganiza-
torom i uczestnikom, dzięki któ-
rym wszystkie wydarzenia okaza-
ły się niepowtarzalne i rozwijające 
–dodawał. - Ten ostatni piknik 

jest wyjątkowy. Swoją obecno-
ścią zaszczyciła nas pani Agata 
Kornhauser-Duda. Jest to dla nas 
ogromna nobilitacja i potwier-
dzenie słuszności tego, co robimy. 
Inwestycja w człowieka, to najlep-
sza inwestycja. To kapitał, który 
się zwraca przez wiele lat. W tym 
roku zapoczątkowaliśmy ten pro-
jekt, a w przyszłych latach zamie-
rzamy go kontynuować – przeko-
nywał Dariusz Budrowski.

Stoiska przygotowali tu m.in. 
WOT, I Brygada Pancerna, 18 
Pułk Logistyczny – które pre-
zentowały sprzęt wojskowy – a 
także Ochotnicza Straż Pożar-
na, wolontariat w Szkole Pod-
stawowej; Inspekcja Drogowa 
czy Biebrzański Park Narodowy 
z kącikiem przyrodniczo-eduka-
cyjnym. Było także stanowisko 
Sanepidu i Punkt Szczepień. 

- ,,SamoRządowe Przygody  
z Nauką” to bardzo dobra inicjaty-
wa. Odbyły się w wielu gminach, 
a my chcieliśmy to podsumować. 
Udało nam się zaprosić znamieni-
tych gości, w tym Pierwszą Damę 
RP Agatę Kornhauser-Dudę. Mam 

nadzieję, że mieszkańcy gminy 
Rutki-Kossaki na długo zapamię-
tają te wydarzenie – mówił z na-
dzieją Dariusz Sławomir Modze-
lewski, wójt gminy Rutki-Kossaki.

Projekt ,,SamoRządowe Przy-
gody z Nauką” był realizowany  
z funduszy Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki przy wkładzie wła-
snym Łomżyńskiego Forum Sa-
morządowego. 

- Ogromny ukłon podzięko-
wania w stronę Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki, ale również Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz 
samorządów za współpracę i do-
prowadzenia do tego, że wspólnie 
z Łomżyńskim Forum Samorzą-
dowym udało się to zrealizować.  
W tych piknikach wzięło udział 
około 5 tysięcy osób, a dzięki Pań-
stwu, Państwa przekazom medial-
nym informacja ta dotarła do oko-
ło 40 – 50 tysięcy mieszkańców 
subregionu łomżyńskiego. To po-
twierdza jak ważne I potrzebne są 
tego typu spotkania – podsumo-
wuje cykl pikników naukowych 
Lech Szabłowski, prezes Łomżyń-
skiego Forum Samorządowego.  

3wydarzenia

Pierwsza Dama RP  
Agata Kornhauser-Duda  

w Rutkach-Kossakach
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- Ta nowina jest piękna! Jest 
tak piękna, że zdaje się być nie-
realna i w głębi duszy boimy się 
w to uwierzyć! Ale chcemy zawal-
czyć o szansę dla naszej córeczki. 
Marzymy, by po kolejnej opera-
cji Julia mogła w końcu zacząć 
żyć. Mieć siłę bawić się, uczyć, 
rozwijać i każdego dnia cieszyć 
nas swoim pięknym uśmiechem 
– mówi pełna nadziei pani Anna. 

Niestety oprócz dobrych 
wiadomości są też te gorsze… 
Dwuetapowa operacja Julii oraz 
transport medyczny do USA to 
koszt 2,5 miliona złotych. 

- Jesteśmy przerażeni. Opera-
cja Julki ma się odbyć na początku 
przyszłego roku, ale zapłacić trze-
ba wcześniej, najlepiej do końca 

tego roku. Czy zdążymy? To py-
tanie nie daje nam zasnąć. Czy 
uda nam się zebrać tak ogromną 
sumę w tak krótkim czasie? – nie 
kryje strachu Pani Anna, dodając 
że wraz z mężem zrobią wszyst-
ko, by tak było. - Sami jednak nie 
damy rady, dlatego z całego serca 
prosimy o pomoc, o ratunek dla 
serduszka Julci. 

Pomóc można przynajmniej 
na trzy sposoby. Dla Julci zorga-
nizowana została specjalna zbiór-
ka. Wystarczy wejść na www.
siepomaga.pl/julia-kierzkowska 
i wpłacić dowolną kwotę. Można 
także wykonać przelew tradycyj-
ny na numer konta: 94 2490 1028 
3587 1000 0014 2133. Dane od-
biorcy: Fundacja Siepomaga, pl. 

Władysława Andersa 3, 61-894 
Poznań, Tytułem: Darowizna Ju-
lia Kierzkowska. Ponadto na Fa-
cebooku pod hasłem: Nim usta-
nie serca bicie – Licytacje dla 
Julii Kierzkowskiej, prowadzone 
są aukcje różnych przedmiotów, 
usług i ofert. Można tam wyli-
cytować naprawdę atrakcyjne 
rzeczy, ale także w każdej chwili 
włączyć do aukcji przedmiot czy 
usługę od siebie. Wszystkie środ-
ki z licytacji zostają w 100 pro-
centach przekazywane na opera-
cję Julki. 

- Błagamy pomóżcie nam 
Państwo uratować życie naszej 
córeczki – zwraca się z drama-
tycznym apelem Anna Kierzkow-
ska, mama Julci. 

Nim ustanie serca bicie.  
2,5 mln za życie Julki

"Łączy nas kobiecość" – 
profilaktyczna akcja w Łomży

W Łomży, w ramach ogólnopolskiej akcji profi-
laktyki raka piersi pn. "Łączy nas kobiecość", moż-
na wykonać bezpłatną mammografię. Badaniu mogą 
poddać się kobiety w wieku 50-69 lat, które przez 
ostatnie 24 miesiące nie wykonywały go.

Badania mammograficzne odbywają się w dniach 
od 3 do 8 października 2021 (niedziela - piątek), 
obok Domu Pastora, przy ul. Krzywe Koło 1. Zapisy 
prowadzone są telefonicznie pod numerem: 42 254 
64 10 lub przez Internet na stronie www.medica.org.
pl. Do rejestracji należy przygotować nr PESEL oraz 
nr telefonu.

Panie w wieku 40-49 lat oraz powyżej 69 roku ży-
cia mogą przebadać się odpłatnie. Koszt 70 zł (cena 
regularna to 100 zł).

W tym roku przypada dziesiąta, jubileuszowa 
edycja ogólnopolskiej akcji "Łączy Nas Kobiecość".

Więcej informacji o profilaktycznej  
kampanii można znaleźć na stronie  

www.laczynaskobiecosc.pl.
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Fabuła � lmu jest wielowątkowa — hi-
storie przeplatają się w ironiczny, często 
dziwaczny sposób, tworząc swoisty ka-
lambur. Są brutalne, krwawe ale i czasami 
nieodparcie śmiesznych. Opowiedziane 
błyskotliwie i na dodatek doskonale za-
grane.

Płatni mordercy, Jules (Samuel L. 
Jackson) i Vincent ( John Travolta), do-
stają zlecenie, by odzyskać z rąk przy-
padkowych rabusiów tajemniczą walizkę 
bossa ma� i. Nie dość tego, Vincent dosta-
je kolejną robotę – na czas nieobecności 
gangstera w mieście, ma zaopiekować się 
jego poszukującą wrażeń żoną Mią (Uma 
� urman). Vincent i Jules niespodziewa-
nie wpadają po uszy, gdy przypadkowo 
zabijają zakładnika. 

Kłopoty ma też podupadły bokser 
(Bruce Willis), który otrzymał dużą sumę 
za przegranie swojej walki. Walkę jednak 
wygrywa, a Los Angeles staje się od tej 
chwili dla niego za małe. Specjaliści od 
mokrej roboty będą mieli co robić…

Pulp Fiction było prawdziwym ob-
jawieniem roku 1994. Film 30-letniego 
Quentina Tarantino — który fachu uczył 
się pochłaniając � lmy w wypożyczalni ka-
set wideo, w której pracował — nie tylko 
pokazał całkowicie nowe spojrzenie na 
kino popularne, ale także zdobył Złotą 
Palmę na festiwalu w Cannes. Tarantino 
bawiąc się wątkami z kina klasy B, zrobił 
dzieło . Nielinearna fabuła, świadoma gra 
z czasem akcji, znakomicie zarysowane 
postacie, zaskakujące dialogi i wpadająca 
w ucho (oraz zapadająca w pamięć) ścież-
ka dźwiękowa to atuty jego obrazu doce-
niane do dziś.

„Pulp Fiction” to jeden z � lmów, który 
jednoczy i fanów pościgów, i fanów nie-
szablonowych dialogów, a także miłośni-
ków dobrego humoru. 

Strzałem w dziesiątkę reżysera była 
obsada aktorska. Samuel L. Jackson, Uma 
� urman, Bruce Willis, Harvey Keitel, 
Tim Roth — to tylko niektóre gwiazdy. 

To również powrót na duży ekran Johna 
Travolty — aktora popularnego od póź-
nych lat 70., którego zmiana warunków 
� zycznych wyłączyła z głównego nurtu 
kina. Rola Vince'a Vegi była triumfalnym 
powrotem Travolty i początkiem jego ak-
torskiego drugiego życia. 

Oprócz głównej nagrody w Cannes 
� lm Tarantino otrzymał m.in. siedem 
nominacji do Oscara i statuetkę za naj-
lepszy scenariusz oryginalny, Złoty Glob 
za scenariusz, dwie nagrody BAFTA (za 
scenariusz oraz najlepszą męską rolę dru-
goplanową Samuela L. Jacksona), cztery 
statuetki Film Independent Spirit.

Kluczem do zrozumienia angielskiego 
tytułu � lmu, a zarazem źródła jego inspi-
racji, jest brukowa powieść sensacyjna lat 
trzydziestych i czterdziestych, określana 
potocznie jako "pulp � ction". Utrzymane 
w tym stylu popularne wydawnictwa uka-
zywały się w tanich, masowych nakładach, 
na nie najlepszym papierze, z krzykliwymi 
ilustracjami na okładkach. Utrzymane 
one były w konwencji literatury kryminal-
nej, jej bohaterami byli najczęściej płatni 
mordercy, członkowie ma� i, prywatni de-
tektywi, skorumpowani gliniarze.

Kwestia co znajdowało się w walizce, 
której poszukiwali dwaj zabójcy, do dziś 
nie została rozstrzygnięta. Jedna z najcie-
kawszych teorii twierdzi, że jest w niej… 
dusza gangstera. Ma świadczyć o tym 
plasterek na jego szyi, który podobno za-
słania dziurkę, którą owa dusza uciekła… 
i szyfr do walizki: 666, czyli liczba Szatana. 

Pewnie nie wiesz...
★ Film rywalizował w Cannes z polskim 

� lmem „Trzy kolory: Czerwony” Krzysz-
tofa Kieślowskiego. Kiedy nagrodę odebrał 
Tarantino, pewien polski krytyk � lmowy 
nazwał kierującego jury Clinta Eastwooda 
„głupim kowbojem, który nie rozumie istoty 
kina”.

★ Film zarobił 214 milionów dolarów, 
kosztował 8 milionów. Tylko 5 milionów 
przeznaczono na gaże dla aktorów, z cze-
go większą część (podobno) dostał Bruce 
Willis.

★ Quentin napisał rolę Julesa specjal-
nie dla Samuela L. Jacksona. Gdy po prze-
słuchaniu, wybrano innego aktora, Jackson 
poleciał do Los Angeles i wszystko odkręcił, 
zostając przy roli Julesa. 

★ Po premierze � lmu bardzo wzrósł 
popyt na lakier do paznokci, jakiego użyła 
w � lmie Uma � urman. Był w nowym od-
cieniu czerni o nazwie Rouge Noir. W domu 
towarowym Bloomingdales w Nowym Jorku 
na listę oczekujących wpisało się 1000 osób.

★ Czerwony Chevrolet Chevelle Mali-
bu, którym w � lmie jeździł Vincent Vega, był 
prywatną własnością Quentina Tarantino. 
Został skradziony podczas produkcji � lmu 
(1994), odnaleziono go dopiero w 2013 
roku.

★ Restaurację „Jack Rabbit Slim's” wy-
budowano w 9 tygodni, pracowało 75 robot-
ników. Koszt: 75 tys. dolarów.

★ Słowo „k....” użyto w � lmie 271 razy. 
★ Wszystkie zegary na ścianie w lom-

bardzie są ustawione na 4.20. W slangu „jest 
czwarta dwadzieścia” znaczy „przyszedł 
czas na palenie marihuany”.

★ Po otrzymaniu 159-stronicowego 
scenariusza do przeczytania, Harvey We-
instein, producent, powiedział: „Co to, k....,  
jest, książka telefoniczna?”

Pulp Fiction
Stopklatka niedziela 22.20

Krwawa jatka 
(podana z humorem)

Pulp 
Fiction

Mieszanka kina 
gangsterskiego, czarnej 
komedii i niskobudżetowych 
kryminałów. Opowieści 
o dwóch płatnych mordercach 
pracujących na zlecenie 
ma� i, żonie gangstera, 
bokserze i parze 
okradającej ludzi 
w restauracji.
Krytycy i publiczność 
byli zgodni: To jeden 
z najlepszych � lmów 
wszech czasów!
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Mężowie i żona wybierz  

coś  
dla siebie

Pacyfikator

Agent-niańka
Shane Wolfe (Vin Diesel) jest agentem Navy 

S.E.A.L. Pewnego dnia dostaje misję od rządu 
amerykańskiego: ma uratować porwanego przez 
terrorystów cenionego profesora, twórcę broni, któ-
ra w rękach terrorystów może okazać się wielkim 
niebezpieczeństwem dla całego 
świata.

Niestety, podczas akcji pro-
fesor ginie. Shane zostaje zde-
gradowany i teraz na jakiś czas 
musi zaopiekować się piątką 
niesfornych dzieciaków: zbun-
towaną nastolatką Zoe, zaro-
zumiałym 14-latkiem Sethem, 
8-letnią Lulu, 3-letnim Peterem 
i niemowlakiem Tylerem. Po-
nieważ matka dzieci wyjechała 
do Szwajcarii, by dostać się do 
sejfu, w którym mogą być scho-
wane dokumenty dotyczące bro-
ni wynalezionej przez profesora, 
Wolfe chcąc nie chcąc, chwilowo 

musi przemienić się z komandosa w niańkę. Zapra-
wiony w sztukach walki Shane będzie musiał nie tyl-
ko chronić rodzinę profesora, ale także wykazać się 
umiejętnością zmieniania pieluch i rozwiązywania 
problemów nastolatków.

Szybko okazuje się, że to pozornie proste zadanie 
może przerosnąć siły wielkiego osiłka... Jest on przy-
zwyczajony do wydawania rozkazów i do tego, że są 
one natychmiast wykonywane. Jednak dzieciaki nie 

są już takie posłuszne...

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 198,5 miliona 

dolarów, kosztował 56 milionów.
H Aby sfilmować zasypiające 

dziecko kamera musiała pracować 
przez cztery godziny.

H Instruktorem kursu na pra-
wo jazdy jest reżyser filmu, Adam 
Shankman.

H Na ucho Vin Diesela kie-
rowano czerwone światło, wtedy 
kaczka je gryzła.

Pacyfikator
TV Puls niedziela 18.05

Dough Kinney (Michael Keaton) jest dobrym 
i przez to stale zapracowanym nadzorcą budowla-
nym w prywatnej firmie. Haruje od rana do wieczo-
ra. Zmęczony i zawsze zabiegany nie może poświęcić 
czasu swojej żonie Laurze (Andie MacDowell) oraz 
dwójce urwisowatych ale uroczych dzieci. Brakuje 
mu dnia, aby się nimi nacieszyć. O chwilach dla sie-
bie może sobie tylko pomarzyć. 

Pewnego dnia, doprowadzony do krańca wy-
trzymałości psychicznej daje się ponieść nerwom 
nadzorując prace w domu bogatego klienta, który 
okazuje się być naukowcem, od kilkunastu lat prze-
prowadzającym eksperymenty z ... klonowaniem. 
Dr. Leeds (Harris Yulin) proponuje Dougowi proste 
rozwiązanie jego kłopotów. Wystarczy dać się sklo-
nować, wysłać klona do pracy, a samemu poświęcić 
się rodzinie i przyjemnościom. Dough zgadza się na 
eksperyment... i nareszcie ma czas dla siebie. Nieste-
ty, szybko okazuje się, że jeden klon nie wystarczy...

Pewnie nie wiesz...
H Projekt budowlany, nad którym pracuje Doug, 

nazywa się „Vista de Nada”, co po hiszpańsku oznacza 
„Widok na nic”.

H „Cudowny rzut piwem wart miliony” – tak eki-
pa nazwała rzut puszką piwa przez Michaela Keato-

na do swojego klona. Rzut okazał się perfekcyjny i nie 
wymagał, planowej za grube tysiące dolarów, obróbki 
komputerowej.

Mężowie i żona
Nowa TV piątek 20.00

Kula w łeb
TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Młody policjant poznaje płatnego 
zabójcę, Jimmi'ego Bobo (Sylvester Stallone). 
Mężczyzn łączy wspólny wróg, który jest od-
powiedzialny za morderstwo ich najlepszych 
kumpli. Egzotyczny duet jednoczy siły. Trop 
prowadzi do najwyższych szczebli władzy Wa-
szyngtonu.

Cena zemsty
Metro piątek 21.00, niedziela 22.10

Thriller. Kilkuletni chłopiec jest świadkiem 
mordu dokonanego na najbliższych członkach 
jego rodziny. Po wielu latach odnajduje zabój-
ców i mści się. Pomaga mu jego wuj, emerytowa-
ny strażnik leśny, który doskonale zna wschodnie 
sztuki walki. 

Sabotaż
TV Puls sobota 20.00

Sensacyjny. Członkowie jednostki przeznaczo-
nej do walki z narkotykami ukryli 10 milionów 
dolarów. Gdy wracają po zdobycz, pieniędzy już 
nie ma. Niebawem agenci zaczynają ginąć w ma-
kabrycznych okolicznościach.

Tajemnice Los Angeles
Stopklatka sobota 20.00

Kryminalny. Korupcja, morderstwa i tłum 
gwiazd... W takim świecie trzech policjantów 
walczy, by odkryć prawdę o brutalnym maso-
wym zabójstwie. Tropy zaprowadzą ich do naj-
większej tajemnicy miasta.

Ptaszek na uwięzi
Zoom TV sobota 20.00, niedziela 13.45

Komedia sensacyjna. Rick, objęty programem 
ochrony świadków, zostaje rozpoznany przez 
swoją byłą dziewczynę, która od lat była pewna, 
że nie żyje. Handlarz narkotykami, przeciwko 
któremu zeznawał, wyszedł na wolność. Pozosta-
je ...ucieczka.

Pokój
TVP Kultura niedziela 21.10

Dramat obyczajowy. Historia młodej kobiety, 
która była przetrzymywana w zamkniętym po-
mieszczeniu przez 7 lat. Jej syn, który teraz ma 5 
lat, przyszedł na świat w niewoli i do tej pory nie 
widział nic poza czterema ścianami ich obskur-
nej budy. Oscar dla Brie Larson.

Jeden   klon to za 

mało
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Jedną z  pierwszych stwo-
rzonych klasyfikacji jest po-
dział Spence i Robbins. Dokona-
no go wziąwszy pod  uwagę trzy 
wymiary: stopień zaangażowania 
w pracę, poczucie wewnętrznego 
przymusu, stopień zadowolenia 
z pracy.

Na tej podstawie autorki kon-
cepcji wyodrębniły sześć typów 
pracowników:

• pracoholik – silnie zaan-
gażowany w  pracę, w  wysokim 
stopniu odczuwa przymus jej 
wykonywania, ale  nie doświad-
cza zadowolenia, które mogłoby 
z niej płynąć,

• pracoholik entuzja-
styczny – również zaabsorbo-
wany pracą, odczuwający zarów-
no przymus, jak i zadowolenie,

• entuzjasta – cechuje go 
silne przywiązanie do pracy i za-
dowolenie, nie odczuwa we-
wnętrznej presji,

• pracownik niezaanga-
żowany – ma niski współczyn-
nik w  każdym z  trzech omawia-
nych wymiarów,

• zrelaksowany – jest za-
dowolony z pracy, nie ma poczu-
cia przywiązanie do pracy i przy-
musu jej wykonywania,

• pracownik pozbawio-
ny złudzeń – słabo się anga-
żuje, jego stopień przywiązania 
do pracy także jest niski, ale od-
czuwa silną presję wykonywania 
zawodowych obowiązków.

Ogińska – Bulik podkre-
śla, by  odróżniać pracoholików 
od  entuzjastów. Pracoholicy od-
czuwają większe natężenie per-
fekcjonizmu, silniejszy stres 
związany z  życiem zawodowym, 
rzadziej delegują zadania i  czę-
ściej cierpią na  dolegliwości 
zdrowotne. Natomiast stopień 
zaangażowania w  pracę i  ilość 
spędzanych w  niej godzin jest 
u  obu typów podobna. Boh-
dan Dudek zwraca uwagę na  to, 

że w porównaniu do  innych kla-
syfikacji (np.  Robinsona) Spen-
ce i Robbins opisują jedynie dwa 
typy pracoholiczne, a autentycz-
ny pracoholizm reprezentuje typ 
I.

Według koncepcji  Robinso-
na  pracoholików można podzie-
lić na pięć kategorii:

• niestrudzeni – pracu-
ją kompulsywnie, stale, w  week-
endy, święta, nocą i  za dnia. Za-
wsze dotrzymują terminów albo 
kończą zadania przed deadlinem. 
Praca odgrywa istotniejszą rolę 
w ich życiu niż relacje społeczne, 
nie uwzględniają potrzeb osób 
najbliższych, ale  są wysoko ce-
nieni przez pracodawców. Zależy 
im na zdobyciu uznania za swoje 
osiągnięcia zawodowe.

• „bulimiczni” – traktu-
ją pracę tak, jak bulimicy je-
dzenie. Funkcjonują pomiędzy 
„napadowym”   wykonywaniem 
pracy a  kompletną bezczynno-
ścią, po  której znów następu-
je faza bardzo silnego zaanga-
żowania. Często tracą kontrolę 
nad sposobem wykonywania za-
wodowych obowiązków, np.  nie 
pracują dłuższy czas, a  gdy zbli-
ża się deadline, pracują non stop. 
Może się wydawać, że są osobami 
unikającymi pracy, ale stale o niej 
myślą, więc we  własnym rozu-
mieniu pracują obsesyjnie.

• z deficytem koncen-
tracji uwagi – w  pracy szu-
kają adrenaliny. Trudno im 
utrzymać koncentrację na  wy-

konaniu zadania od  początku 
do  końca. Często zabierają się 
wtedy za  następne działania. 
Ważne jest dla nich przeżywanie 
silnych emocji, euforii. Ich dzia-
łania nie są przemyślane, zapla-
nowane, tylko impulsywne. Po-
szukują nowych bodźców, lubią 
ryzyko i wyzwania. Często mają 
zdiagnozowany deficyt koncen-
tracji uwagi.

• delektujący się pracą 
– przeciwieństwo pracoholi-
ków z  deficytem uwagi. Działa-
ją w sposób przemyślany, meto-
dyczny, starannie zaplanowany. 
Istotne dla nich jest perfekcyjne 
wykonanie zadania, dlatego czę-
sto przekładają terminy, by  się 
upewnić, że  praca wykonana 
jest wystarczająco dobrze. Za-
kończenie jednego zadania i za-
częcie nowego sprawia im trud-
ność. Tworzą liczne listy zadań 
do zrobienia, zdarza się, iż dłuż-
sze niż tego wymaga realizowa-
ny projekt. Na pracę patrzą „tu-
nelowo”, szczegółowo. Gdy inni 
są już gotowi zacząć, pracoholi-
cy rozkoszujący się pracą nadal 
analizują projekt i  „dzielą włos 
na czworo”.

• troskliwi – mocno anga-
żują się w pracę związaną z dzia-
łaniami dla innych ludzi. W  ten 
sposób kompulsywnie realizu-
ją potrzebę brania na  siebie od-
powiedzialności za  los innych. 
Pomaganie służy wzmocnieniu 
poczucia własnej wartości i waż-
ności.

Klasyfikacja Killinger
Killinger wyróżniła trzy typy 

osób uzależnionych od  pracy 
ze względu na sposób budowania 
relacji ze współpracownikami:

• kontrolerzy – niezależ-
ni, ambitni, zasadniczy. To oso-
by, które „roznosi energia”, wciąż 
są zajęte, działają impulsyw-
nie, niecierpliwie. Odpoczywa-
ją rzadko. Kontrolują innych, 
a gdy ci nie spełniają wymagań, 
kontroler staje się agresywny 
i wybuchowy.

• kontrolerzy narcy-
styczni – manipulują ludź-
mi dla osiągania swych celów, 
funkcjonują jak typowi „biorcy”. 
W  trudnych, stresujących sytu-
acjach dochodzi u nich do zabu-
rzeń osobowości i  tłumienia ne-
gatywnych uczuć.

• zadowalacz – od  ambi-
cji ważniejsze są dla niego rela-
cje ze  współpracownikami. Lubi 
towarzystwo, potrzebuje uznania 
i  akceptacji. Źle znosi krytykę, 
a lęk przed odrzuceniem hamuje 
jego aktywność.

Podział Naughton
Naughton uwzględnił 

w  stworzonym przez siebie po-
dziale typów pracoholicznych 
następujące wymiary: obsesja/
kompulsja i zaangażowania w ży-
cie zawodowe.

• pracoholicy zaangażo-
wani w pracę   – charakteryzu-
je ich silne zaangażowanie i niska 
kompulsja

• pracoholicy kompul-
sywni – wysokie zaangażowanie 
i wysoka kompulsja

• niepracoholicy – osoby 
o niskim zaangażowaniu i niskiej 
kompulsji

• kompulsywni niepraco-
holicy – dla nich typowe jest 
niskie zaangażowanie, a kompul-
sja wysoka.

Oates (który  jako pierwszy 
wprowadził termin „pracoho-
lizmu” do  literatury), dokonał 
z kolei następującego podziału:

• pracoholicy „do szpiku 
kości” – perfekcjoniści, zaanga-
żowani w pracę, stawiający sobie 
ambitne cele, źle znoszący drażni 
brak kompetencji;

• pracoholicy nawróceni 
— przestali być pracoholikami, ce-
nią sobie czas wolny i wykorzystu-
ją go w  pełni na  odpoczynek, nie 
podejmują się w tym czasie wyko-
nywania zadań związanych z pracą

• pracoholicy sytuacyjni 
– pracują, by zapewnić sobie po-
czucie bezpieczeństwa, nie prze-
jawiają cech typowych dla praco-
holików;

• pseudopracooholicy – 
przypominają prawdziwych pra-
coholików, ale ich zaangażowanie 
wynika z  chęci uzyskania wyso-
kiej pozycji zawodowej, władzy 
(inna motywacja niż u autentycz-
nych pracoholików)

• pracoholicy eskapiści 
– praca stanowi dla nich uciecz-
kę od różnych trudności, rodzin-
nych.

Pracoholik pracoholikowi nierówny 
– typy osób nadmiernie zaangażowanych w pracę

Cykl artykułów: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne” realizowany z Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2021 roku.

Pracoholizm jest jednym z najtrudniej 
rozpoznawalnych uzależnień. Równie niełatwo 
zejść głębiej i opisać typy osób nadmiernie 
zaangażowanych w pracę. Jakie kryteria przyjąć, 
by sklasyfikować typy pracoholików? Z tym 
zagadnieniem mierzą się badacze od lat.  
Wielość przyjmowanych przez nich kryteriów 
determinuje definiowanie typów pracoholików.



8 www.narew.info

Fo
t. 

Ku
rp

iow
sk

i N
ur

t T
ra

dy
cji

aktualności

To kolejny krok, by Skansen Kurpiowski w No-
wogrodzie znalazł się pod skrzydłami Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 
Łomżyńscy radni podczas ostatniej sesji podjęli 
uchwałę ws. zamiaru wyodrębnienia skansenu 
ze struktur Muzeum Północno-Mazowieckiego 
w Łomży, w których w tej chwili się znajduje. 
Przyjęcie uchwały jest wynikiem listu intencyj-
nego, który w kwietniu podpisany został przez 
prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego 
oraz marszałka województwa podlaskiego Ar-
tura Kosickiego i wicemarszałka Marka Olbrysia. 

Jak przekonuje Marek Olbryś wyod-
rębnienie skansenu i objecie go pieczą 
przez samorząd województwa podlaskie-
go, to dla placówki ogromna szansa. 

- Sejmik może dużo więcej – pod-
kreśla Marek Olbryś. - Może uzdrowić 
sytuację, zaoferować nowe możliwo-
ści w postaci inwestycji czy rozbudowy. 
Sztuka ludowa jest pięknym materia-
łem, i z tego musimy czerpać jak najwię-
cej. Trzeba zaproponować pasjonatom 
sztuki ludowej nowe narzędzia. Chcemy 
je stwarzać dzięki większemu budżeto-
wi. I Sejmik województwa jest w stanie 
to zrobić. Będziemy aplikowali o środki 
unijne, będziemy poszerzać bazę nauko-
wą, bazę wystawienniczą czy artystycz-
ną.  Planujemy utożsamiać Zespół Pieśni 
i Tańca Kurpie Zielone, które mają sie-
dzibę w Białymstoku, z tym miejscem. 

Osobiście będę nad tym pracował, żeby 
koncertów, występów, warsztatów mu-
zycznych, tańca i śpiewu kurpiowskiego 
było dużo więcej. Mieszkańców Kurpi 
chcemy jednoczyć. Nie zwracamy uwa-
gi czy to będzie województwo podlaskie 
czy mazowieckie, nadrzędnym celem jest 
Kurp, który chce uszanować tradycje, 
który chce tworzyć kulturę narodową 
i pielęgnować nasze dziedzictwo narodo-
we – dodaje wicemarszałek wojewódz-
twa podlaskiego. 

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanow-
ski podkreśla, że Skansen to dobro regio-
nalne, ale jednak leży poza granicami ad-
ministracyjnymi miasta. - To położenie 

sprawia, że trudno jest wygospodarować 
fundusze na zapewnienie mu takiego roz-
woju, na jaki z pewnością zasługuje. 

Teraz miasto Łomża, które jest organi-
zatorem Muzeum Północno-Mazowiec-
kiego w Łomży, w strukturach, którego 
znajduje się Skansen Kurpiowski w No-
wogrodzie, w ciągu 3 miesięcy, zanim wy-
dany zostanie akt o podziale, powinno 
podać do publicznej wiadomości infor-
mację o zamiarze i przyczynach podziału. 
Dopiero wtedy Rada Miasta może przy-
jąć kolejną uchwałę, o podziale Muzeum 
Północno-Mazowieckiego, wydzieleniu 
Skansenu  i przekazaniu go pod skrzydła 
województwa podlaskiego.

Była niezwykle barwną postacią Kurpiowszczy-
zny. Dziś trudno wyobrazić sobie region ten bez  
niosących się echem śpiewanych przez nią pie-
śni. Śpiewaczka, hafciarka, koronczarka, urocza 
gawędziarka, strażniczka tradycji. Zofia Warych. 
Odeszła 28 września w wieku 82 lat. 

Zofia Warych urodziła się w 1939 
roku w Dębach, w niewielkiej wsi położo-
nej między Myszyńcem a Łysymi. Śpiew 
towarzyszył jej od najmłodszych lat. Sta-
nowił tradycję przekazywaną z pokolenia 
na pokolenia. Zofia Warych swoje umie-
jętności szlifowała pod okiem rodziców, 
ale także znanej ciotki Walerii Żarnocho-
wej. Zadebiutowała w 1993 roku, kiedy 
to na Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych w Kazimierzu nad Wisłą wystą-
piła z zespołem śpiewaczym z Ciesiny. 
Namówiła ją do tego siostra. Na kilka lat 
związała się także z zespołem ludowym 
z Myszyńca. Jednak to solowa działal-
ność była tym, co Zofię zadowalało naj-
bardziej. Wielokrotnie zdobywała nagro-
dy na festiwalu w Kazimierzu, Nagrody 

im. Oskara Kolberga oraz Nagrody Mu-
zyka Źródeł. Pieśni kurpiowskie, które 
wykonywała Zofia Warych brzmiały nie-
zwykle. Śpiewała je w gwarze kurpiow-
skiej, zachowując autentyczną, właściwą 
tylko dla regionu myszynieckiej Puszczy 
Zielonej gwarową manierę wykonawczą. 
W jej śpiewie zachowały się wszystkie 
cechy wyróżniające styl i charakter kur-
piowskich pieśni. To właśnie tej małej oj-
czyźnie, czyli Kurpiowszczyźnie oddała 
bez reszty swoje zdolności i miłość. Była 
jej niezwykłym ambasadorem.

Zofia Warych była także znaną haf-
ciarką i koronkarką. Misternie wykonane 
przez nią prace były wielokrotnie nagra-
dzane w konkursie "Rękodzieło wsi kur-
piowskiej". 

Twórczyni ludowa odeszła 28 wrze-
śnia w wieku 82 lat. Spoczęła na myszy-
nieckim cmentarzu. W ostatniej drodze 
nie była sama. Towarzyszyła jej rodzina, 
bliscy przyjaciele i grono życzliwych osób.

Marszałkowski Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie?  
Łomżyńscy radni podjęli uchwałę 

Trudno wyobrazić sobie dziś Kurpiowszczyznę bez 

ZOFII WARYCH



9nasi w świecie

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol 
otrzymała tytuł Ekoinwestora Roku 
2021 r. w branży mleczarskiej. Nagro-
da została przyznana podczas Polskie-
go Kongresu Serowarskiego. Kapituła 
konkursu wyróżniła wartą ponad 27 
milionów złotych inwestycję – Hybry-
dową Elektrociepłownię Zakładową 
w Mrągowie. Jej wdrożenie znacząco 
wpłynęło na oszczędności: zmniej-
szono zużycie paliw pierwotnych, 
obniżono emisję dwutlenku węgla, 
a także zużycie wody. 

Konkurs „Ekoinwestor Roku 
w przemyśle mleczarskim” ma na 
celu popularyzację najlepszych 

dostępnych praktyk związanych 
z efektywnością energetyczną 
i ograniczaniem zużycia mediów 
oraz wyróżnienie firm, które pro-
mują działania prośrodowiskowe. 
SM Mlekpol od lat realizuje poli-
tykę mającą na celu ograniczenie 
emisji substancji szkodliwych do 
atmosfery oraz zmniejszenie zu-
życia energii i wody w trakcie pro-
cesów produkcyjnych.

Nagrodę podczas Polskiego 
Kongresu Serowarskiego organi-
zowanego w Mrągowie odebrał 
Zbigniew Groszyk, Wiceprezes 
Zarządu. 

 – Cieszę się, że Kapituła 
Konkursu zdecydowała o przy-
znaniu wyróżnienia inwesty-
cji zrealizowanej w Mrągowie 
i uznała nasz projekt za jeden 
z najciekawszych w całej bran-
ży. Budowa Hybrydowej Elek-
trociepłowni Zakładowej to ko-
lejny krok naszej Spółdzielni 
w kierunku ekologii. Obiekt zo-
stał oddany do użytku w 2020 
roku i jest wyrazem troski Spół-
dzielni o środowisko natural-
ne – mówi Zbigniew Groszyk. 
– Elektrociepłownie cechuje 
jedna z najwyższych w Europie 

sprawności wytwarzania ener-
gii elektrycznej na poziomie 
44,5%, przy sprawności ogól-
nej procesu kogeneracyjnego na 
poziome powyżej 91%. To bar-
dzo ważna inwestycja nie tylko 
z perspektywy SM Mlekpol, ale 
całej branży – dodaje. 

Na obiekcie zainstalowano 
wysokosprawną kotłownię paro-
wą o wydajności 40t/h i spraw-
ności 95,5%. Obiekt wyposa-
żono w dwa gazowe agregaty 

kogeneracyjne o mocy 2013kW 
każdy oraz cztery niskoemisyjne 
parowe kotły na gaz o wydajności 
10 t/h każdy. 

Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekpol w ramach polity-
ki zrównoważonego rozwo-
ju produkuje również energię 
odnawialną. W Grajewie po-
wstaje właśnie biogazownia, 
która zostanie oddana do użyt-
ku w przyszłym roku. Głów-
nym celem inwestycji jest wy-
korzystanie energii pierwotnej 
zawartej w ściekach oraz odpa-
dach produkcyjnych, z których 
wyprodukujemy biogaz w reak-
torze beztlenowym. Mlekpol 
już planuje podobne bioga-
zownie w pozostałych lokaliza-
cjach. 

Jak informuje Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podlaskiego, w Dubaju można już zwiedzać 
Pawilon Polski na Wystawie Światowej Expo 
2020! Cykl prezentacji regionów rozpoczęła 
ekspozycja z Podlaskiego – Xylopolis. Miasto 
zasilane naturą. W uroczystej inauguracji tego 
największego wydarzenia gospodarczo-promo-
cyjnego na świecie uczestniczył marszałek Artur 
Kosicki. Województwo podlaskie prezentuje się 
w Dubaju jako pierwsze, obok dziesięciu innych 
regionów kraju. Xylopolis będzie tu można oglą-
dać do 24 października.

– To ogromny zaszczyt móc otwierać 
Pawilon Polski na Expo 2020, ale także 
ogromna odpowiedzialność, bo sposób, 
w jaki się tu zaprezentujemy, będzie decy-
dować o tym, jak będzie widział nas świat 
– mówił podczas ceremonii inauguracyj-
nej marszałek Artur Kosicki..

Jak podkreślił, to niesamowita szansa 
dla regionu, „bo Expo to największa i naj-
bardziej prestiżowa impreza promocyjno-
-gospodarcza na świecie”.

Kreatywność inspirowana naturą
Hasło Pawilonu Polski to „Kreatyw-

ność inspirowana naturą”. Nawiązuje ono 
do bogactwa przyrody, z którego słynie 
nasz kraj, ale przede wszystkim do poten-
cjału ludzi.

– My, jako mieszkańcy Podlaskiego, 
cenimy i lubimy kreatywne rozwiązania. 
Mam nadzieję, że podczas zwiedzania 
sami się państwo o tym przekonacie – za-
chęcał do odwiedzania Xylopolis Artur 
Kosicki.

Z kolei Jakub Sławek, ambasador RP 
w Abu Zabi, docenił trud i wysiłek włożo-
ny w wykonanie pawilonu. Podziękował 
też partnerom zaangażowanym w jego po-
wstanie.

– Jest wyjątkowy. Mam nadzieję, że po-
zostanie tu dłużej – mówił.

Podlaskie unikalne w skali świata
Celem ekspozycji jest promocja kultu-

ry, nauki, gospodarki i walorów turystycz-

nych regionu. Przedsięwzięcie wpisuje się 
w hasło „Podlaskie zasilane naturą”.

– Wystawa oddaje charakter naszego 
województwa, pokazuje, jakim jesteśmy 
regionem – wielokulturowym, różnorod-
nym, czerpiącym z bogactw natury – wy-
mieniał marszałek. – Pokazuje te walory, 
dzięki którym jesteśmy unikalni w skali 
całego świata.

Xylopolis to efekt współpracy Woje-
wództwa Podlaskiego z partnerami, m.in.: 
resortem klimatu i środowiska, Politechni-
ką Białostocką, Uniwersytetem w Białym-
stoku oraz fundacją Unitalent.

– Ta współpraca jest czymś absolutnie 
niezwykłym, czymś, co powinno charakte-
ryzować całą obecność na Expo, bo Expo 
to przecież – „Łącząc umysły, kreujemy 
przyszłość"! – podkreślał Adrian Malinow-
ski, Komisarz Generalny Sekcji Polski.

Drzwi na świat
Ważnym elementem ekspozycji jest 

monumentalny – o powierzchni niemal 

46 m2 – obraz prof. Leona Tarasewicza, 
współczesnego artysty, pochodzącego 
z województwa podlaskiego.

– Dobrze, że znalazło się tu miejsce na 
sztukę współczesną. Dzięki temu otwiera-
ją się drzwi, a za nimi jest świat, którego 
jeszcze nie znamy, który dopiero będzie 
tworzył przyszłość – zaznaczył prof. Tara-
sewicz. – Połączenie sztuki, nauki i ludzi, 
którzy tworzą elitę w danym narodzie daje 
koło zamachowe, dzięki któremu cywiliza-
cja się rozwija.

Miasto z drewna
W swojej pracy autor nawiązał do 

lokalnych krajobrazów i hasła prze-
wodniego Pawilonu Polski. Xylopolis 
to m.in. historia podlaskich lasów, któ-
re są jednym z najcenniejszych bogactw 
przyrodniczych, a drewno – surowcem, 
który od zawsze miał ogromny wpływ 
na życie mieszkańców i odgrywał waż-
ną rolę w rozwoju gospodarczym i spo-
łecznym.

– To jest doskonały przykład tego, 
że zachowując to, czym inspiruje nas 
natura – a drewno jest najlepszym ma-
teriałem – uzupełniając technologie tra-
dycyjne technologiami nowoczesnymi, 
dochodzimy do przebudowy gospodar-
ki – mówił dr Krystian Szczepański, Dy-
rektor Instytutu Ochrony Środowiska-
-Państwowego Instytutu Badawczego, 
reprezentujący podczas wydarzenia Mi-
chała Kurtykę, ministra Klimatu i Śro-
dowiska.

Uroczystość otwarcia Pawilonu Pol-
ski  w Dubaju uświetnił występ Karoliny 
Cichej, multiinstrumentalistki z Podla-
skiego, stypendystki marszałka wojewódz-
twa. 

Łącząc umysły, tworzymy przyszłość – Expo 2020
Expo 2020 jest pierwszą Wystawą 

Światową zorganizowaną w kraju arab-
skim, zlokalizowaną na terenie o po-
wierzchni 4,38 km2. W ciągu 182 dni ze 
swoimi pomysłami, produktami, inno-
wacjami zaprezentuje się tu ponad 200 
wystawców. Szacuje się, że wystawę od-
wiedzi 18 mln gości, którzy złożą 25 mln 
wizyt.

Tematy przedsięwzięcia to: Możliwo-
ści, Mobilność i Zrównoważony Rozwój. 
Mają zainspirować odwiedzających do 
ochrony planety, odkrywania nowych gra-
nic i budowania lepszej przyszłości. Każ-
demu z zagadnień został poświęcony spe-
cjalny budynek.

Polska, przez kolejnych sześć mie-
sięcy (1.10.2021-31.03.2022), zorgani-
zuje blisko tysiąc różnego rodzaju wy-
darzeń. Najważniejsze z nich to: Dzień 
Polski (7.11.2021), Polsko-Arabskie 
Forum Gospodarcze (6.12.2021), Pol-
sko-Afrykańskie Forum Gospodarcze 
(23.02.2022).

Udział naszego kraju w Wystawie 
Światowej koordynuje Polska Agencja In-
westycji i Handlu (PAIH). 

SM Mlekpol z tytułem Ekoinwestora Roku  
w przemyśle mleczarskim 

PODLASKIE MIASTO Z DREWNA 

Xylopolis zadebiutowało na Expo 2020
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Niszczycielka

Na dnie
Erin Bell (Nicole Kidman) była obie-

cującą agentką FBI, przed którą rysowa-
ła się świetlana przyszłość. Wróżono jej 
wielką karierę. Mogła uratować w swojej 
karierze wielu ludzi. Mogła napsuć krwi 
niezliczonym przestępcom. Mogła, ale nie 
wyszło. Niemal dwadzieścia lat temu na 
skutek pewnego tragicznego wydarzenia 
stoczyła się prawie na samo dno. Przy ży-
ciu i zmysłach trzyma ją w zasadzie tylko 
siła nabranego niegdyś rozpędu, a także 
wiara, że uda jej się dokonać kiedyś ze-
msty na człowieku, który odpowiada za 
jej upadek. Czy uda jej się wymierzyć po 
latach sprawiedliwość? 

Pewnie nie wiesz...
H Nicole Kidman stwierdziła, że chorowa-

ła na grypę podczas zdjęć. Gdy kręciła ostatnią 
scenę filmu ledwo mogła stać.

H Fragment recenzji: „Nicole Kidman ma 
bladą, zapadniętą, odpychającą twarz. Gwiaz-
da nie przypomina swojej pięknej wersji. Jest 
teraz siwiejąca, trochę przygarbiona, porusza 
się z gracją czołgu i udowadnia, że...  zasługuje 
na kolejnego w karierze Oscara”.

Niszczycielka
Metro sobota 22.05

Amerykański inżynier Kyle LeBlanc ( Jean-Clau-
de Van Damme) pracuje na kontrakcie w Rosji. Razem 
z nim na obczyznę przeprowadziła się jego żona Grey 
(Marnie Alton), która nie może przywyknąć do sytuacji, 
w której się znalazła. Pewnego dnia podczas nieobecno-
ści Kyle'a, do domu małżeństwa wdziera się napastnik, 
który zabija niewinną kobietę. Sprawca trafia do aresztu, 
jednakże skorumpowany sąd go uniewinnia. Załamany 
i zdesperowany Kyle musi wymierzyć sprawiedliwość 
na własną rękę. Na oczach policji żądny zemsty wdowiec 
zabija mordercę swojej żony i dostaje wyrok dożywocia. 
Wkrótce zostaje przetransportowany do rosyjskiego wię-
zienia o zaostrzonym rygorze, gdzie nie ma żadnych za-
sad. Zakładem rządzą osadzeni przestępcy i strażnicy. Na 
miejscu dowiaduje się, że miejscową rozrywką są „sparki” 
– walki pomiędzy więźniami, dzięki którym więzienny 
personel ma nie tylko rozrywkę, ale również może słono 
zarobić obstawiając wysokie zakłady. Więźniowie walczą 
na błotnistym placu, krew leje się na ziemię, a o zwycię-
stwie decydują bardziej siła niż umiejętność unikania 
ciosów. Kyle trafił do piekła. Z czasem staje się zimnym, 
pozbawionym uczuć twardzielem.

„To zupełnie inny Jean-Claude Van Damme. Nie ma 
baletowych walk, kopnięć z wyskoku, przewrotów... Za-
miast tego znajdujesz gwiazdora używającego technik 
walki ulicznej. Nie jest supermanem i nie pokonuje 20 
przeciwników naraz”.

Skazany na piekło
TV Puls piątek 21.50

Skazany na piekło

Musisz 
być 

twardy!

Krzyk

Kto następny?
Już pierwsza scena paraliżuje nas strachem. 

Nastolatka prowadzi przez telefon rozmowę 
z szaleńcem, który czai się gdzieś blisko niej…

Mała miejscowość Woodsboro w USA. Na-
stoletnia Sidney Prescott (Neve Campbell) nie 
może się pozbierać po śmierci matki. Jej ojciec 
(David Booth) jest skupiony na swojej karierze 
i rzadko bywa w domu. Tymczasem w okolicy 
dochodzi do dramatycznych zdarzeń. Znajo-
mi Sidney ze szkoły, Casey (Drew Barrymore) 
i jej chłopak Steve (Kevin Patrick Walls), zostają 
brutalnie zamordowani. Za obie zbrodnie od-
powiada tajemniczy osobnik w charakterystycz-
nej białej masce. Społeczność miasteczka jest 
zszokowana i wystraszona. Kiedy ginie dyrektor 
szkoły, wybucha prawdziwa panika… Jakiś czas 
później Sydney Prescott otrzymuje tajemniczy 
telefon sugerujący, że to ona ma być kolejną ofia-
rą szaleńca.

Na jaw zaczynają wychodzić najgłębsze se-
krety związane z tragedią jaka wydarzyła się 

w miasteczku przed rokiem, kiedy została 
zgwałcona i zamordowana matka Sidney.

Zrealizowany z brawurą, klasyczny sla-
sher (zbrodniarz po kolei zabija ofiary). Je-
den z najsłynniejszych horrorów lat 90. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 173 miliony dolarów, kosz-

tował 14 milionów.
H Drew Barrymore miała początkowo 

zagrać Sidney Prescott. Musiała jednak zrezy-
gnować z powodu napiętego planu pracy. Osta-
tecznie wcieliła się w postać Casey Becker, zaś 
rolę Sidney otrzymała Neve Campbell

H Reese Witherspoon odmówiła zagrania 
głównej roli w filmie.

H Czarna szata Ghostface'a miała być bia-
ła, aby wyglądał jak duch. Bano się jednak po-
dobieństwa do białych strojów Ku Klux Klanu.

H Na planie zużyto 200 litrów sztucznej 
krwi, czyli syropu kukurydzianego barwionego 
na czerwono. Krzyk

TV Puls2 sobota 22.30
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Bez mojej zgody
TVN7 piątek 23.10

Bez mojej zgody

Siła miłości
Niezwykła, inspirująca i poruszająca do głębi historia o ludzkich emocjach, 

które towarzyszą kochającej się rodzinie, wystawionej na wielką próbę przez cho-
robę dziecka. 

Sara (Cameron Diaz) gotowa jest na wszystko, by uratować Kate (Sofia Vas-
silieva), córkę, która ma rzadki typ białaczki. Porzuca pracę, spycha na margines 
swojego życia męża i syna. I decyduje się na krok kontrowersyjny – rodzi kolejną 
córkę Annę (znakomita Abigail Breslin), która ma stanowić żywy zbiornik czę-
ści zamiennych dla starszej siostry. I Anna zgadza się na to. Kate dostaje od niej 
krew pępowinową, szpik, komórki macierzyste, krew żylną. Matka, opętana ideą 
ratowania jednej córki, nie zastanawia się, że to poświęcenie oznacza dla Anny 
cierpienie fizyczne i psychiczne.

Mimo to dziewczynka kocha swoją rodzinę, ma świadomość, że jej siostra 
żyje tylko dzięki niej, a ona żyje, bo ją poczęto dla Kate. Jednak kiedy okazuje się, 
że ma oddać jej nerkę, 12-letnia Anna buntuje się i wynajmuje prawnika (Alec 
Baldwin), który ma doprowadzić do odebrania jej rodzicom władzy nad nią. Jej 
wygrana, oznacza, że Kate umrze…

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 96 milionów dolarów, kosztował 30 milionów.
H Elle i Dakota Fanning miały wystąpić w filmie jako 

Anna i Kate. Zrezygnowały po tym, jak Dakota stanowczo 
odmówiła ogolenia głowy, czego wymagała rola.

H Cameron Diaz grająca matkę głównej bohaterki 
występuje w filmie z ogoloną głową. To charakteryza-
cja, bo Diaz musiał być łysa tylko w dwóch scenach. 
Natomiast Sofia Vassilieva, odtwórczyni roli Kate 
naprawdę zgoliła włosy i brwi. Uważała, że jest to 
najlepszy sposób, by choć trochę zrozumieć, przez 
co przechodzą pacjenci chorzy na raka. 

Oryginalne i zabawne dzieło wielkiego fran-
cuskiego reżysera z 1967 roku.

Na paryskie lotnisko przybywa grupa ame-
rykańskich turystek, które w ciągu paru dni mają 
poznać uroki stolicy Francji. Zostają przewiezio-
ne autokarem do wielkiego hotelu, połączonego 
z biurowcem i salami wystawowymi, w których 
różne firmy prezentują nowoczesny sprzęt biu-
rowy. W tym świecie funkcjonalnej architektury 
i gadżetów błądzi pan Hulot, trochę nieśmiały 
poczciwiec z nieodłączną fajką w zębach i ka-
peluszem na głowie, poszukujący szefa obsługi. 
Wikła się w coraz bardziej absurdalne sytuacje, 
siejąc przy tym chaos i zamieszanie.

„Chciałem zrealizować komiczny film 
o naszej epoce – mówił w wywiadach rezyser, 
Jacques Tati. – Buduje się lotniska, autostrady, 
ogromne biurowce, świat pełen jest elektro-

nicznych gadżetów, wśród których niełatwo 
orientować się przeciętnemu człowiekowi. Pró-
bowałem więc wyobrazić sobie efekty komicz-
ne, których źródłem i miejscem może być taka 
supernowoczesna sceneria, pełna błyszczących 
i przezroczystych płaszczyzn. To, co staram się 
krytykować, to nie nowoczesność, a pewien styl 
życia”. 

Pewnie nie wiesz...
H Budżet filmu wyniósł 15 mln franków – 

sumę na tamte czasy zawrotną. Zaważył na nim 
przede wszystkim koszt dekoracji. Na powierzchni 
15 tys. metrów kwadratowych zbudowano nowo-
czesne miasto z aluminium, stali i szkła. Przez 
niemal pół roku setka robotników pracowała nad 
wzniesieniem tej ogromnej dekoracji. Budynki wy-

posażono w ruchome schody i wła-
sne ogrzewanie, a dzięki systemowi 
szyn można je było dowolnie prze-
mieszczać. Ulice pokryto asfaltem 
i betonem, na skrzyżowaniach zain-
stalowano sygnalizację świetlną, co 
pozwalało reżyserowi organizować 
korki uliczne. 

H Film realizowano na taśmie 
70 mm z dźwiękiem stereofonicz-
nym, przez co w momencie premie-
ry, tylko jedno z paryskich kin było 
w stanie go wyświetlać.

H Kulminacyjna scena restau-
racyjna trwa 45 minut.

Playtime
TVP Kultura piątek 20.05

Złota dama

Portret 
niezgody
Fabuła filmu osnuta wokół 

prawdziwej i niezwykłej historii 
Żydówki Marii Altmann (gra ją 
Helen Mirren). Mieszkająca w Los 
Angeles (po wkroczeniu Hitlera 
do Austrii, uciekła z mężem do 
Stanów Zjednoczonych) skrom-
na, starsza już kobieta, rozpoczyna 
walkę z rządem austriackim o od-
zyskanie zrabowanych w czasie 
wojny przez nazistowskie władze 
Austrii i należących do jej rodziny 
dzieł sztuki, wraz ze słynnym ob-
razem Gustava Klimta. 

Kilkadziesiąt lat po wojnie, 
Maria, spadkobierczyni bezcen-
nych płócien Klimta, wraca do 
Wiednia. Tu rozpoczyna batalię 
o przejęcie rodzinnej kolekcji dzieł 
sztuki, wspierana przez młodego, 
amerykańskiego adwokata pocho-
dzenia austriackiego, Randy'ego 
Schoenberga (Ryan Reynolds). 

Przede wszystkim chce odzy-
skać warte ponad 100 milionów 
dolarów słynne płótno. Dla Marii 
to ważna rodzinna pamiątka, lecz 
dla Austrii jest najcenniejszą naro-
dową relikwią. Zgodnie z przewi-
dywaniami władze państwa odma-
wiają wydania dzieła pani Altmann 
i piętrzą kolejne przeszkody. Ona 
jednak nie rezygnuje z walki. Pra-

gnie sprawiedliwości. Zniszczo-
no jej rodzinę, zabito przyjaciół, 
zmuszono do opuszczenia bliskich 
osób oraz ukochanych miejsc. Po 
kilkudziesięciu latach nie pozwoli 
na ponowne poniżenie. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 62 miliony do-

larów, kosztował 11 milionów.
H Maria Altmann zmarła 

w 2011 roku w wieku 94 lat.
H W czerwcu 2006 roku, Alt-

mann sprzedała portret za 135 mi-
lionów dolarów (dziś 173 mln dol.). 
Pięć miesięcy później Altmann 
sprzedała inny portret Klimta, któ-
ry kupiła Oprah Winfrey za prawie 
88 mln dol, (dziś 113). W 2016 
roku Winfrey sprzedała ten obraz 
chińskiemu kolekcjonerowi za 150 
mln.dol.

H Maria Altmann dużą część 
pieniędzy przekazała fundacjom 
i organizacjom charytatywnym.

Złota dama
TVP Kultura sobota 21.10, 

niedziela 14.40

Playtime

Komiczna nowoczesność
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Stan 
wyjątkowy 

przedłużony
Posłowie przychylili się do wniosku 
prezydenta o przedłużenie stanu wy-
jątkowego przy polsko-białoruskiej 
granicy.

Zakazy i ograniczenia mają 
obowiązywać, tak jak do tej 
pory, na terenie 183 miejscowo-
ści w województwach podlaskim 
i lubelskim. To rejony leżące przy 
granicy z Białorusią. Rząd i pre-
zydent zarządzili wprowadzenie 
stanu wyjątkowego od 2 wrze-
śnia, a teraz Andrzej Duda wnio-
skował o jego przedłużenie o 60 
dni. Tę decyzję poparł Sejm. Nie 
było to spokojne posiedzenie.

- Prezydent z najwyższą po-
wagą podchodzi również do 
prowadzonych przez polskie 
służby działań operacyjnych 

dotyczących analizy zagrożeń, 
w tym oceny profili migrantów 
i związanych z tym potencjal-
nych ryzyk dla bezpieczeństwa 
Polski, ale także pozostałych kra-
jów Unii Europejskiej - mówił 
szef Biura Bezpieczeństwa Na-
rodowego, Paweł Soloch i tłu-
maczył, że przepuszczanie przez 

graniczną barierę imigrantów by-
łoby złamaniem międzynarodo-
wego prawa.

MOCNE SŁOWA
Politycy PiS argumentowa-

li podobnie, ale członkowie par-
tii opozycyjnych krytykowali 
rząd za to, że zmarnował 30 dni 

stanu wyjątkowego. Bartłomiej 
Sienkiewicz z KO przypomniał, 
że powodem wprowadzenia za-
kazów były rosyjsko-białoru-
skie ćwiczenia wojskowe. Te już 
się zakończyły. Robert Winnicki 
z Konfederacji mówił, że granica 
„cieknie” i władze jej nie uszczel-
niły. - Tylko dzisiaj potrącony zo-
stał policjant, który chciał zatrzy-
mać pojazd prowadzony przez 
z Gruzina z 13 obywatelami Iraku 
na pokładzie. Został potrącony, 
bo ci ludzie nie zostali zatrzyma-
ni na granicy - wygłosił z mówni-
cy sejmowej. 

Ostro wypowiedział się 
Krzysztof Gawkowski z Lewicy: 
- Ale bezpieczna granica to taka, 
na której nikt nie ginie. Granica, 
na której pracują odpowiedzial-
ne służby, posiadają wystarcza-
jący sprzęt i są dobrze zarządza-
ne. Granica, na której nie głodują 
i nie umierają kobiety, mężczyź-
ni i dzieci - przemawiał i mocno 
zaakcentował: „Dziś, pomimo 30 

dni od wprowadzenia stanu wy-
jątkowego, polska granica została 
zalana krwią uchodźców. 

GOWIN TRACI
Ostatecznie sejm zgodził się 

z prezydentem, a głosowanie ma 
jeszcze jedno, polityczne znacze-
nie. Monika Pawłowska, poseł 
klubu Porozumienia ogłosiła, że 
opuszcza Jarosława Gowina. 

- Zrezygnowałam z członko-
stwa w Kole Parlamentarnym Po-
rozumienie i Partii Porozumienie 
Jarosława Gowina. Nie mogę 
akceptować destabilizacji funk-
cjonowania państwa dla prywat-
nych celów politycznych - napi-
sała w nocy na Twitterze.

Pawłowska jeszcze na począt-
ku tego roku była posłanką Lewi-
cy. Teraz głośno jest o tym, że za-
mierza przystąpić do klubu PiS. 
Kilka dni temu Jarosław Gowin 
mówił, że rozmawiał z parlamen-
tarzystką i zaprzeczyła doniesie-
niom medialnym.

- Zarząd województwa i sejmik z sa-
tysfakcją przeznaczają pieniądze na 
obiekty, których oczekują mieszkańcy 
lokalnych społeczności - powiedział 
Marek Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego, który w piątek 
1 października wziął udział w otwar-
ciu Świetlicy Wiejskiej w Kruszy (gm. 
Turośl). 

- Od wójta Piotra Niedbały 
wiem, że w Kruszy działa wspa-
niałe Koło Gospodyń Wiejskich, 
a wszyscy mieszkańcy inicjują 
wiele ciekawych wydarzeń. Dla-
tego powstała ta świetlica, aby 
mieli gdzie się szkolić, organizo-
wać uroczystości i ciekawe za-
jęcia dla dorosłych oraz dzieci, 
integrować się i bawić wspólnie.  
Samorząd naszego wojewódz-
twa, podobnie jak rząd, stawia 
na Polskę lokalną: miasteczek, 
gmin, wsi, gdzie żyją wspaniali 
ludzie ze swymi cennymi zainte-
resowaniami, aspiracjami, marze-
niami. Dziękuję za chęci, ener-
gię i możliwości, które możemy 
wspomagać - dodał wicemarsza-
łek Marek Olbryś.

Przekazał też specjalny pre-
zent: Ilustrowane Słowniki Kur-
piowskie dla szkolnych bibliotek, 
ośrodka kultury i świetlic wiej-
skich w gminie Turośl.  Zade-
klarował również dalszą pomoc 
w rozwijaniu działalności lokal-
nego środowiska  m. in. w kom-
pletowaniu strojów dla Koła Go-
spodyń Wiejskich, które ostatnio 
z sukcesami wzięło udział w wo-
jewódzkich eliminacjach i ogól-
nopolskim finale Festiwalu Kół 
Gospodyń Wiejskich. Podzięko-
wania i upominki dla Marii Tur-
skiej , która zdobyła tytuł krajo-
wej II Wicemiss Wdzięku oraz 
Eugenii Kuliś, znanej i nagradza-
nej wykonawczyni tradycyjnych 

pieśni kurpiowskich, za drugie 
miejsce w województwie w kate-
gorii "Artysta", wręczył wójt Piotr 
Niedbała. 

- Bardzo się cieszę, że ten 
obiekt powstał. Realizacja takich 
zadań możliwa jest dzięki pozy-
skaniu funduszy spoza naszego 
skromnego budżetu, a to z kolei 
jest możliwe za sprawą życzli-
wości ludzi, którzy naszą gminę 
widzą z dobrej strony. Wielkim 
przyjacielem naszej gminy jest 
wicemarszałek Marek Olbryś. 
Dziękuję za wspieranie naszych 
inicjatyw - powiedział wójt Piotr 
Niedbała. 

Budowa świetlicy została zre-
alizowana w 2020 i 2021 roku. 
Jak poinformował wójt, były trzy 
źródła finansowania: 200 tysięcy 
złotych od Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, 310 
tys. - z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich i 240 tys. z bu-
dżetu gminy Turośl. Pozostało 

jeszcze wykonanie placu zabaw 
dla dzieci w otoczeniu. 

Obok wicemarszałka Mar-
ka Olbrysia gratulacje wój-

towi Turośli oraz mieszkań-
com Kruszy przekazał Andrzej 
Duda, burmistrz Kolna.  Mar-
szałek przekazał do bibliotek 
świetlic Ilustrowany Słownik 
Kurpiowski 

- Dzisiejszy dzień to dla nas 
wielkie święto. Czujemy się wy-
jątkowo obdarowani za sprawą 
tej świetlicy - powiedziała Do-
rota Gnoza, sołtys Kruszy, nie 
szczędząc podziękowań dla wójta 
Piotra Niedbały oraz wszystkich, 
którzy przyczynili się do powsta-
nia świetlicy.

Poświęcenia świetlicy do-
konał proboszcz Krzysztof Kar-
wowski, a gościom swojej miej-
scowości zaprezentowały się 
chóralnie i solo panie tworzące 
Koło Gospodyń Wiejskich.   

Energia, integracja wdzięk,  
czyli świetlica wiejska w Kruszy 
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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 doli-
nę Narwi. 170 zł/m2. Tel. 692 435 113.

PROFESJONALNE USŁUGI OGRODNICZE. 
ŁOMŻAI OKOLICE. TEL. 536 514 207.

Wózek kąpielowy, użyty tylko dwa razy 

(z wiaderkiem). Cena: bezpłatnie. Wózek 
inwalidzki niebieski, niewielkie ślady 
użytkowania, w pełni sprawny. Cena: 
bezpłatnie. Wysoki chodzik rehabilita-
cyjny typu ambona z siedziskiem. Nowy, 
użyty dwa razy. Cena: bezpłatnie. TEL. 
798 879 486

Łóżko elektryczne rehabilitacyjne z pod-
nośnikiem, rączką i barierkami z możli-
wością opuszczenia ich. Łóżko można 
łatwo dostosować przy pomocy pilota 
(wysokość łóżka, oparcia i podnoszenie 
nóg). Bez materaca. Cena: 1100 zł. W peł-
ni sprawne, z niewielkimi śladami użyt-
kowania.TEL. 798 879 486

Sprzedam działkę usługowa mieszkal-
na 3200 m2 w Konarzycach przy trasie 
na Śniadowo, 500 tys. lub trzy po około 
1000 m2, 200 tys. zł jedna. Bardzo atrak-
cyjne przy asfalcie, działka nr.900/1. 
Tel. 737-164-200.

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

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. 

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, muzy-
ka romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżudli”. 
Gwarancja dobrej zabawy. Tel. 698 621 
178. 

Zespół Muzycz-

ny Amor. Zagramy na weselu, studniów-
ce, balu okolicznościowym i inne impre-
zy. 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. 

MATRYMONIALNE

SAMOTNY BEZ ZOBOWIĄZAŃ I NAŁO-
GÓW POZNA PANIĄ W WIEKU OK 60 LAT 
DO ŻYCIA WE DWOJE. TEL.572 336 245

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

100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów
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Jak informuje Park Przemysłowy 
Łomża Startup EvoBot 2 inkubowa-
ny w Parku Przemysłowym Łomża 
otrzymał w ramach projektu Platfor-
my Startowe „Hub of Talents 2”, dofi-
nansowanie w wysokości 1 miliona 
złotych za innowacyjne rozwiązanie 
wykorzystujące sztuczną inteligencję 
do automatyzacji telefonicznej obsłu-
gi klientów.

Firma opracowuje system, 
który umożliwi osobom nietech-
nicznym przygotowanie i uru-
chomienie bota telefonicznego 
(voicebot). Bot będzie mówił 
w różnych językach i będzie pro-
wadził swobodny dialog z użyt-
kownikiem. System, udostęp-
niony będzie w formie platformy 
internetowej opartej o mechani-
zmy sztucznej inteligencji. Ce-

lem platformy jest stworzenie na-
rzędzia dla osób nietechnicznych 
do tworzenia botów konwersa-
cyjnych do obsługi klienta.

- Chcemy aby nasza plat-
forma była użyteczna, a mode-
le prowadzenia rozmów bardzo 
naturalne - mówi Mariusz Fi-
lipkowski, Head of AI. Dlatego 
mottem przewodnim EvoBot 2 
jest „Customer Care automation 
made easy”.

W tej chwili spółka EvoBot 2 
pozyskała już partnerów, z któ-
rymi realizuje pierwsze projek-
ty pilotażowe w Polsce i Wielkiej 
Brytanii. Aktualnie spółka prowa-
dzi intensywne prace rozwojowe 
związane z rozwojem platformy 
oraz modelami sztucznej inteli-
gencji niezbędnymi do prowa-

dzenia rozmów. Pozyskane finan-
sowanie oraz zebrane w trakcie 
inkubacji doświadczenia pozwa-
lają optymistycznie patrzeć na 
rozwój platformy EvoBot 2. Spół-
ka planuje opublikować pierwszą 
wersję platformy do samodzielne-
go tworzenia botów w przeciągu 
najbliższych 3-6 miesięcy. Następ-
nie planowany jest dalszy rozwój 
w obszarze funkcjonalnym, jako-
ściowym oraz ofertowym.

- Naszym celem jest dołoże-
nie nowej cegiełki w rozwój sze-
roko pojętej – obsługi klienta. 
Mamy pomysł na to jak skutecz-
nie wykorzystać sztuczną inteli-
gencję do poprawy zadowolenia 
klientów i automatyzacji pro-
cesów. Pozyskane finansowa-
nie oraz aktualne doświadczenia 

z obecnymi partnerami bizneso-
wymi tylko potwierdzają, że za-
proponowany przez nas kierunek 
rozwoju branży ma przyszłość. 
Poza aspektem biznesowym, 
mamy ambicję stać się wiodącym 
pracodawcą w regionie. – mówi 
dr Łukasz Jędrzejczyk, pomysło-
dawca i prezes EvoBot 2.

Wszystkie produkty firmy 
powstają w Łomży, a dokładniej 

w Parku Przemysłowym Łomża, 
gdzie spółka chce inwestować 
i rozwijać możliwości produkcyj-
ne.

Park Przemysłowy Łomża 
przypomina, iż do końca paź-
dziernika trwa VI edycja na-
borów wniosków do programu 
„Hub of Talents 2”. Zapraszamy 
wszystkich innowatorów oraz 
osoby mające pomysł na biznes.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji w Łomży w oparciu o bieżącą 
analizę oraz uwagi zgłoszone przez 
pasażerów informuje o przyśpiesze-
niu  godzin odjazdów autobusów na 
liniach 14 i 18. Zmiany obowiązują od  
poniedziałku (4 października).

Szczegóły zmian poniżej:
LINIA 14

Przyśpieszenie kursu z TAR-
GOWICY:

• z godz. 7:05 na godz. 7:00 (5 
minut),

• z godz. 8:20 na godz. 8:15 (5 
minut).

Przyśpieszenie kursu z SZO-
SY DO MĘŻENINA:

• z godz.  7:40  na 
godz. 7:30 (10 minut),

• z godz. 8:55 na godz. 8:50 (5 
minut),

• z godz.  10:10  na 

godz. 10:05 (5 minut).
LINIA 18

Przyśpieszenie kursu z TAR-
GOWICY:

• z godz. 7:35 na godz. 7:30 (5 
minut).

Przyśpieszenie kursu z  ZA-
WADZKIEJ/SZMAR AGDO -
WA:

• z godz. 7:35 na godz. 7:30 (5 
minut).

W Łomży zakończył się Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Filmowej i Musica-
lowej Soundtrack 2021. Muzyczne 
wydarzenie już po raz czternasty 
zorganizował Miejski Dom Kultury – 
Dom Środowisk Twórczych.

Jury 14. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Filmowej 
i Musicalowej Soundtrack 2021, 
w składzie: Santiago Bello, San-
dra Mika, Łukasz Bojaczuk 
i Julia Kuzyka, po obejrzeniu 
wszystkich wokalnych popi-
sów orzekło, że piosenka filmo-
wa wciąż jest w cenie, a młodzi 
wokaliści prezentują wysoki po-
ziom artystyczny.

Najlepiej na tegorocznym 
Soundtracku wypadła Karolina 
Dawid z Ostrowi Mazowieckiej 
zajmując pierwsze miejsce. 

Druga lokata oraz dwie na-
grody – za poprawność języko-
wą i muzykalność, przypadły 
Mai Dąbrowskiej z Białegosto-
ku. Trzecie miejsce wyśpiewa-
ła Justyna Luśnia z Wołomina. 
Wyróżnienia powędrowały do 
łomżynianek: Kingi Chludziń-
skiej – za inwencję twórczą i Ju-
lii Borkowskiej – za kreację ar-
tystyczną.

Tegoroczny Soundtrack za-
kończył Koncert Galowy Lau-
reatów z udziałem jury Festiwa-
lu i Studia Emdek.

Linie 14 i 18 będą odjeżdżały wcześniej 

Startup EVOBOT 2 z dotacją 1 mln zł

Kolejny „Soundtrack” 
za nami
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Boisko piłkarskie o wymiarach 50 na 
90 metrów ze sztuczną nawierzch-
nią oraz lekkoatletyczną bieżnię, 
skocznie i rzutnie mają od soboty 2 
października oficjalnie do dyspozycji 
wielbiciele sportu w Piątnicy. Prace 
nad rozbudową sportowej infrastruk-
tury przy Zespole Szkolno - Przed-
szkolnym trwały w Piątnicy od kilku 
lat. 

- Inwestycja była odpowiedzią 
na oczekiwania nie tylko samej 
szkoły, ale wszystkich mieszkań-
ców Piątnicy i gminy. To jedyny 
tego rodzaju obiekt, jaki powstał 
w ostatnich latach w powiecie 
łomżyńskim  - z dumą podkreślał 
Artur Wierzbowski, wójt Piątni-
cy 

Jak przypomniał, historia ta 
rozpoczęła się w 2016 roku, gdy 
ówczesny wójt Krzysztof Kozicki 
złożył wniosek do Ministerstwa 
Sportu o dofinansowanie pierw-
szego etapu budowy boiska. Już 

w czasie kadencji wójta Artura 
Wierzbowskiego wniosek roz-
szerzony został o część lekkoatle-
tyczną: bieżnię, skocznie, rzut-
nie. 

- Myślę, że taki obiekt jest 
czymś fantastycznym dla całej 
społeczności lokalnej Chciał-
bym, abyśmy jak najczęściej mo-
gli z niego korzystać - dodał wójt.

Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego, który 
wziął udział w otwarciu nowych 
obiektów, dołożył do tego zestaw 
piłek do różnego rodzaju gier.       

- Sejmik i zarząd wojewódz-
twa wiele uwagi poświęca spor-
towi. Finansowo wspomagamy 
budowę obiektów, dotacje otrzy-
mują kluby sportowe, są także  
honorowane dokonania zawod-
ników. Sport to wspaniała szkoła 
charakterów. trzeba rywalizować 
- powiedział wicemarszałek Ma-
rek Olbryś.

Otwarcie boiska miało 
nie tylko uroczysty charak-
ter. Praktycznego sprawdzenia 
sztucznej murawy, oświetlenia 
i wszystkich elementów wypo-
sażenia dokonało 9 zespołów, 
czyli blisko 100 zawodników, 
z powiatu łomżyńskiego rywa-
lizujących o Puchar Wójta Piąt-
nicy. Wygrała ekipa "Kultural-
ni" Łomża.     

Jak poinformował Ar-
tur Wierzbowski, zakończo-
ny w 2017 roku pierwszy etap 
budowy (boisko piłkarskie) 
kosztował 1 milion 645 tys. zło-
tych, w tym dotacja z Minister-
stwa Sportu prawie 543 tysią-
ce ; drugi, rozpoczęty w 2018 
roku (obiekty lekkoatletyczne) 
- 1 milion 938 tysięcy, w tym 
600 tys. dofinansowania z pro-
gramu Sportowa Polska. Wraz 
z pobliskim pełnowymiaro-
wym trawiastym boiskiem pił-
karskim, boiskiem do piłki 
ręcznej, kortami tenisowymi, 
nowe obiekty tworzą imponu-
jący kompleks sportowy przy 

szkołach w Piątnicy.
Wójt specjalne po-

dziękowania skiero-
wał pod adresem par-
lamentarzystów, w tym 
obecnego na uroczy-
stości Lecha Antonie-
go Kołakowskiego oraz 
byłej posłanki Berna-
dety Krynickiej, a także 
wicemarszałka Marka 
Olbrysia. Jak się okaza-
ło, poseł i wicemarsza-
łek w latach swej mło-
dości grywali razem 
w piłkę nożną. A tym 
razem wspólnie życzyli 
sukcesów sportowcom 
korzystającym z no-
woczesnych obiektów 
w Piątnicy    

sport

W miniony weekend w Siedlcach od-
były się zawody XPC Powerlifting In-
ternational Polish Cup 2021. Jednym 
z uczestników był łomżanin Paweł 
Gębusiak, który brał udział w dwóch 
konkurencjach: wyciskanie sztangi 
leżąc i martwy ciąg, w kategorii Pa-
ralympic – osoby z niepełnosprawno-
ścią. W swojej koronnej dyscyplinie, 
czyli martwym ciągu, nasz zawodnik 
dwukrotnie ustanawiał nowy rekord 
Polski i Europy. 

- Pojechałem na zawody 
w jednym celu – pobić rekord 
w martwym ciągu. Udało mi się 
to w trzecim podejściu, kiedy 
podniosłem 190 kg. Było lek-
ko, więc poprosiłem o dodat-
kową próbę i tu spełniłem swo-
je marzenie – 200 kg. Drugi raz 
na jednej imprezie ustanowiłem 
nowy rekord Polski i Europu fe-
deracji XPC – mówi podekscy-
towany Paweł Gębusiak. - Cięż-
ko trenowałem do tych zawodów 
praktycznie od początku lipca. 
Miałem profesjonalnie ułożony 
trening i małymi kroczkami sze-
dłem do przodu. W przygotowa-
niach pomagał mi nawet mistrz 
świata ze Słowacji. Dyscyplina 
i ciężkie treningi przyniosły bar-

dzo dobre efekty, których nawet 
się nie spodziewałem – przyznaje 
rekordzista.

Na tym jednak nie zamierza 
poprzestać. Ma apetyt na znacz-
nie więcej. 

- Myślę, że wynik mogę jesz-
cze poprawić. Odpocznę kil-
ka dni i wznawiam treningi. Nie 
można spocząć na laurach. My-
ślę, że jeszcze w tym roku mogę 
osiągnąć 210 kg, ale to zależy od 
bardzo wielu czynników, na które 
czasami nie mam wpływu. Naj-
ważniejsze, aby nie złapać kon-
tuzji – tłumaczy Paweł Gębusiak.

Paweł Gębusiak cierpi na po-
rażenie mózgowe. Mimo to nie 
rezygnuje w własnych marzeń 
i planów. Jego wyniki powinny 
budzić podziw wśród każdego 
adepta sportów siłowych.

- Chciałbym powiedzieć lu-
dziom, żeby nie przestawali wie-
rzyć w marzenia. Bariery są tyl-
ko w naszych głowach, ale ciężką 
pracą możemy je rozbić w drobny 
mak. Dziękuję wszystkim, którzy 
we mnie wierzyli i wspierali mnie 
w drodze do sukcesu. Przede 
wszystkim żonie Magdalenie – 
kończy Paweł Gębusiak. 

Paweł Gębusiak z nowym 
rekordem Polski i Europy 

Piątnica stawia 
na sport 



16 www.narew.inforeklamaBIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44

 II ETAP

42
ZAWADZKA 27

99

TEL. 862 167 444


