
Znana jest już lista inwestycji, na 
które zostaną przeznaczone miliardy 
złotych. To jeden z elementów „Pol-
skiego Ładu” a jednocześnie rządowa 
rekompensata dla samorządów za 
utracone wpływy z podatków. Kwotę 
37. 800. 000 złotych otrzyma Miasto 
Łomża w ramach rządowego fundu-
szu. Pieniądze, o które wnioskowało 
miasto, zostaną przeznaczone na 
rozbudowę bulwarów nad Narwią. 
Całkowita wartość tej inwestycji to 42 
miliony złotych.

Wniosek pod nazwą „Budowa 
bulwarów nad Narwią w Łomży 
Etap II: Port Łomża – Kąpielisko 
przy Moście Hubala, Etap: most 
przy ul. Zjazd – istniejące bul-
wary” otrzymał dofinasowanie 
w kwocie 37. 800.000 zł. O taką 
właśnie wysokość dotacji wnio-
skowało miasto w ramach Fun-
duszu Polski Ład.

- To kolejne dofinasowanie 
przyznane na realizację nadnar-

wiańskich bulwarów. W ramach 
programu Rozwój Lokalny Mia-
sto Łomża otrzymało również 
ponad 16 milionów złotych 
z Funduszy Norweskich. Oko-
ło 60 procent tej kwoty zosta-
nie przeznaczone właśnie na 
inwestycje nad rzeką – przypo-
mina prezydent Łomży. - Kolejne 
wsparcie, tym razem z rządowe-
go programu Polski Ład pozwoli 
nam w stu procentach dokończyć 
bardzo ważną dla mieszkańców 
i turystów inwestycję – dodaje 
Mariusz Chrzanowski.

Projekt budowy bulwarów 
na Narwią zakłada m.in.: budo-
wę parkingów, ścieżek rowero-
wych, pieszych i edukacyjnych 
oraz umocnienie brzegów rze-
ki, odwodnienie terenu, montaż 
oświetlenia, małej architektury 
i przebudowę zbiornika wodnego. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia 
ma wynieść 42 miliony złotych.

- Wszyscy mieszkańcy nasze-
go miasta, ale również okolicz-
nych miejscowości z radością 
usłyszeli wiadomość, że Łomża 
otrzymała kolejne dofinansowa-
nie do budowy II etapu bulwarów 
nad Narwią. Inwestycja ta będzie 
dotyczyła odcinka między istnie-
jącymi bulwarami a mostem Ma-
jora Henryka Dobrzańskiego - 
,,Hubala” również terenu obecnej 
plaży miejskiej, a także odcinka 
między istniejącymi bulwarami 
a mostem przy ul. Zjazd. Powsta-
ną ścieżki, oświetlenie, parkingi, 
umocniony zostanie także brzeg 
rzeki i przeprowadzone zostaną 
odwodnienia. Wybudowana bę-
dzie również mała architektura 
sportowo-rekreacyjna. Będzie to 
niebywała atrakcja dla mieszkań-
ców naszego miasta i turystów, 
którzy odwiedzają bulwary coraz 
częściej. Duże zainteresowanie 
obserwujemy także polem cam-

pingowym - mówi Andrzej Mo-
dzelewski, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i do-
daje, że na odcinku, który otrzy-
mał dofinansowanie również po-

wstać ma takie miejsce. - Plaża 
Miejska będzie dostosowana do 
wszelkich wymogów. 

Józef Babiel, wiceprezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej, uhonorowany 
został w sobotę (23 października) 
Odznaką Honorową Województwa 
Podlaskiego. Odznaczenie 
wraz z upominkami od urzędu 
marszałkowskiego wręczył 
wicemarszałek Marek Olbryś 
wspomagany przez  małżonkę 
Bogumiłę 

- Józef Babiel to po prostu 
piękna, godna podziwu postać. 
To, co robi dla Łomży i Ziemi 
Łomżyńskiej stanowi trwały 
dorobek także województwa 
podlaskiego. Dlatego w usza-
nowaniu jego zasług marszałek 
Artur Kosicki złożył wniosek, 
wspólnie podpisaliśmy dekla-
rację  o uhonorowaniu Józe-
fa Babiela za jego działalność 

w dziedzinie kultury, sportu, 
inicjatyw społecznych, a mnie 
jest niezmiernie miło doko-
nać wręczenia odznaki w imie-
niu całego zarządu wojewódz-
twa. To z udziałem Józefa 
Babiela powstał - powiedział-
bym - "łomżyński styl" dzia-
łalności  wolontariackiej, czy-
li niezwykły "pikselek" w logo 
województwa. Ogromną pracę 
wykonuje od lat jako harcerz, 
urzędnik miejski, a szczególnie 
jako społecznik - mówił wice-
marszałek Marek Olbryś.

Uroczystość, której głównym 
bohaterem był Józef Babiel, od-
była się w siedzibie Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Łomżyń-
skiej podczas spotkania Rady 
Głównej organizacji skupiającej 
łomżyniaków rozsianych po kra-
ju i świecie. Mimo problemów 
związanych z pandemią przyje-
chali do Łomży przedstawiciele 
większości krajowych oddziałów 
TPZŁ.       
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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 

Dokończenie na str. 3

Być użytecznym. Odznaka Honorowa 
Województwa Podlaskiego dla Józefa Babiela

Prawie 40 milionów dla Łomży z Polskiego Ładu

Lipiec 2021. Od lewej Andrzej Garlicki, zastępca prezydenta, Mariusz Chrzanowski, 
prezydent Łomży i Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy  
i Polityki Regionalnej



Robert Tyszkiewicz, poseł na Sejm 
RP, przewodniczący sejmowej 
Komisji Łączności z Polakami 
za Granicą, członek sejmowej 
Komisji Spraw Zagranicznych, 
przewodniczący Parlamentarnego 
Zespołu ds. Białorusi o bieżącej 
sytuacji Polonii.

Panie Przewodniczący, w jakiej obec-
nie sytuacji znajduje się Polonia i Po-
lacy za granicą?

- Mamy dwie zupełnie różne 
społeczności polskie poza grani-
cami. Jedna to Polacy na Wscho-
dzie, na terenie byłego Związku 
Sowieckiego, druga – to różne 
fale emigracji, często z bardzo 
długą historią i z bardzo silnymi 
strukturami, generalnie na szero-
ko rozumianym Zachodzie. Spe-
cyficzna grupą jest natomiast Po-
lonia w Ameryce Południowej, 
a szczególnie w Brazylii. Jest to 
bardzo liczna grupa, która nieste-
ty przez brak kontaktu z kulturą 
i edukacją polską, nie używa już 
dziś języka polskiego. Trzeba do 
nich trafiać w szczególny sposób, 
tak by zachęcać do podejmowa-
nia wysiłku nauki języka i pozna-
wania kultury polskiej. Tu przede 
wszystkim potrzebne byłyby pro-
gramy stypendialne kierowane 
do młodych Polaków w Brazylii.

To zacznijmy od grupy pierwszej. 
Jakiej pomocy oczekują Polacy na 
Wschodzie?

- Polacy na Wschodzie, 
a szczególnie w sąsiadującej 
z nami Białorusi znajdują się 
dziś w dramatycznym położe-
niu. Wczoraj (24 października) 
przeprowadziliśmy w Białymsto-
ku akcję solidarności z Andżeliką 
Borys i Andrzejem Poczobutem, 
aresztowanymi liderami Związ-
ku Polaków na Białorusi, którzy 
przebywają w więzieniu już sie-
dem miesięcy. 

Pomoc Polakom na Biało-
rusi to dziś jedno z głównych 
zadań Komisji Łączności z Po-
lakami za Granicą, bo nasi ro-
dacy pilnie potrzebują i będą 
potrzebować w nadchodzącym 
czasie naszej szczególnej po-
mocy. Po pierwsze z mojej ini-
cjatywy zostało uruchomione 
w Białymstoku, przy białostoc-
kiej Wspólnocie Polskiej, Cen-
trum Pomocy Polakom z Bia-
łorusi, w którym udzielana jest 
pomoc tym, którzy uciekają 
przed represjami reżimu Łu-
kaszenki i potrzebują wsparcia 
w zagospodarowaniu się i uło-
żeniu sobie życia w Polsce. Za-
chęcałbym także do włączenia 
się w ten projekt łomżyńską 
Wspólnotę Polską, którą od lat 
ze znakomitymi rezultatami 
kieruje pani prezes Hanna Ga-
łązka. Zachęcam do kontaktu 
z Centrum przy ul. Kilińskiego 
13, bo naszych rodaków ucie-
kających przed prześladowania-
mi Łukaszenki będzie coraz wię-
cej. Potrzebna jest im pomoc 
w znalezieniu pracy i mieszka-
nia. Łomża, która zawsze słynę-
ła z tego, że aktywnie wspierała 

Polonię i Polaków za granicą, też 
tu może bardzo dopomóc, np. 
poprzez przyjęcie kilku osób, 
którzy będą potrzebowali miej-
sca do życia w naszym kraju. 

W najbliższym czasie spo-
tkam się  z łomżyńską Wspólnotą 
Polską, by porozmawiać o współ-
pracy w tej kwestii.

Czy oprócz pomocy w zagospodaro-
waniu się Polaków z Białorusi w Pol-
sce inne formy pomocy są równie po-
trzebne?

- Trzeba jasno powiedzieć: 
nasi rodacy na Białorusi są prze-
śladowani przez reżim Łukaszen-
ki tylko dlatego, że są Polakami. 
Działalność kulturalna, eduka-
cyjna Polaków na Białorusi jest 
dziś bardzo trudna. Dlatego część 
ludzi przed prześladowaniami 
ucieka do Polski. Białystok, Łom-
ża to miasta położone niedaleko 
granicy z Białorusią i z całą pew-
nością łatwiej będzie naszym ro-
dakom podejmować decyzję, by 
być jak najbliżej geograficznie od 
swoich rodzin, swoich przyjaciół, 
którzy zostają na Białorusi.

Potrzebne też jest cały czas 
wsparcie dla polskich szkół na 

Białorusi, które są w tej chwili 
mocno prześladowane przez wła-
dze białoruskie. Szkoły społeczne 
prowadzone przez Związek Pola-
ków na Białorusi są poddawane 
represjom. Mamy wiele sygnałów 
o wzywaniu przez prokuraturę 
na przesłuchania rodziców wraz 
z dziećmi. Powinniśmy robić 
wszystko, by pomóc w ich dzia-
łalności np. poprzez dostarczanie 
podręczników, materiałów szkol-
nych, wszystkiego co jest przy-
datne w prowadzeniu działalno-
ści, bo oni się nie poddają. Mimo 
tych represji szkoły społeczne 
uczące języka polskiego i kultury 
polskiej nadal funkcjonują. Tym 
bardziej warto byśmy pomogli im 
w tym trudnym czasie.

Czy Polonia na Zachodzie również po-
trzebuje naszej pomocy?

Jeżeli chodzi o życie polonij-
ne to na całym świecie bardzo 
ucierpiało przez pandemię covi-
du. Bardzo zmniejszyła się licz-
ba uczniów uczęszczających do 
polskich szkół społecznych. Ze 
względu na pandemię odwoła-
ne zostały w tym roku praktycz-
nie wszystkie festiwale, imprezy, 

spotkania więc to życie polonij-
ne trochę zostało zamrożone. 
Bardzo liczymy na to i ja osobi-
ście jako przewodniczący bar-
dzo liczę na to, że przyszły rok 
- mam nadzieję - będzie rokiem 
wolnym od pandemii. To po-
zwoli powrócić do takiego in-
tensywnego życia polonijnego, 
kiedy ludzie mogą się spotykać, 
uczestniczyć we wspólnych wy-
darzeniach. To jest niesłycha-
nie ważne, bo żeby zarażać ludzi 
polskością, zwłaszcza młodych 
ludzi, dobrze uczyć języka, kul-
tury to niezbędne jest organizo-
wanie im wizyt w naszym kraju, 
poprzez wszelkiego rodzaju ko-
lonie czy wycieczki. Młody czło-
wiek, który zobaczy Polskę, z tą 
Polską pozostaje. Chętniej sięga 
po polską książkę, chętniej uczy 
się języka polskiego. Ale do tego 
jest niezbędna ta osobista obec-
ność, odwiedzenie naszego kra-
ju. Będziemy pracować nad tym 
w Komisji Łączności z Polakami 
za Granicą, aby w budżecie na 
przyszły rok znalazły się znaczą-
ce środki na rewitalizację życia 
polonijnego, które zamrożone 
zostało przez covid.
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Polacy na wschodzie potrzebują 
naszego wsparcia

Robert Tyszkiewicz - poseł na Sejm RP przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Anna Kietlińska - prezes białostockiej Wspólnoty Polskiej, 
Maria Tiszkowska - prezes witebskiego oddziału ZPB, wywieziona z białoruskiego więzienia do Polski, działacz diaspory białoruskiej w Białymstoku 
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- Wielka to radość, że jeden 
z nas  otrzymuje takie wyróż-
nienie. Józef Babiel zasługuje na 
ogromnie dużo. Przede wszyst-
kim jako człowiek ambitny, 
pracowity, życzliwy, szlachet-
ny... Jeżeli byłaby taka nagroda 
za postawę charytatywną, za 
otwartość na ludzi - to w Łomży 
powinien być pierwszym oby-
watelem, który na nią zasługu-
je. Na 63 lata istnienia TPZŁ, 
od 30 lat jest wiceprezesem. Nie 
ma żadnych naszych inicjatyw 
i wydarzeń, w których nie brał-
by udziału. On rozumie, co to 
znaczy: być użytecznym - po-
wiedział Zygmunt Zdanowicz, 
prezes TPZŁ.

Uhonorowany odznaką spo-
łecznik, działalność w Towarzy-
stwie Przyjaciół Ziemi Łomżyń-
skiej rozpoczął w początkach lat 
80. jako harcerz. 

- Tu jest moje miejsce na zie-
mi. Nigdy nie myślałem żeby 
wyjechać. U schyłku lat 90. 
otrzymałem odznakę za zasługi 
dla województwa łomżyńskie-
go, którego istnienie dobiegało 
wtedy końca. Byłem przeciwny 
tworzeniu województwa pod-
laskiego z Łomżą, która leży na 
Mazowszu. Nie uwierzyłbym, że 
mogę kiedyś dostać odznakę wo-
jewództwa podlaskiego, chociaż 
moi rodzice ją mają już od lat. 
Nadal podzielam zdanie byłego 
marszałka Jarosława Dworzań-
skiego, że  województwo podla-
skie nie miałoby sensu i nie po-
wstałoby, gdyby Łomża i Ziemia 
Łomżyńska nie były jego ważną 
częścią. Odznaczenie odbieram 
jako  wyraz uznania, dla całego 
TPZŁ za to, co robimy, aby strzec 
kulturowej i historycznej tożsa-
mości Łomży w województwie 

podlaskim  - mówił wzruszony 
Józef Babiel. 

Wicemarszałek Marek Ol-
bryś oraz prezes Zygmunt Zda-
nowicz potrafią wyliczyć wiele 
dokonań, które uzasadniają uho-
norowanie wiceprezesa TPZŁ. 
To m. in. zjazdy środowisko-
we i rocznikowe, wydawnictwa, 
wystawy, konkursy. Dla wielu 
mieszkańców Łomży i tych, któ-
rzy zachowują sentyment do 
swego miasta  w innych stronach 
Polski i świata. Józef Babiel to 
przede wszystkim symbol szla-
chetnej i budzącej powszech-
ny entuzjazm akcji "Ratujemy 
łomżyńskie zabytki cmentarne". 
W 1984 roku jako harcerz po 
raz pierwszy stanął z puszką na 
datki, aby zbierać fundusze na 
ocalenie pereł nekropolii z 1801 
roku, wspólnie z z innymi druha-
mi i działaczami PTTK. 

Od tej pory kwesty z udzia-
łem władz miasta i wojewódz-
twa, radnych, ludzi kultury, 
dziennikarzy odbywają się nie-
mal co roku (w 2020 z powodu 
pandemii była tylko wirtualna). 
Ponad połowa z około 560 za-
bytkowych obiektów na cmen-
tarzu, czyli całych nagrobków, 
rzeźb, krzyży, ogrodzeń, mniej-
szych elementów została dzięki 

zabranym datkom odrestauro-
wana. Józef Babiel, główny orga-
nizator zaprasza za kilka dni na 
kolejną kwestę.

- Oczywiście wiele zależy od 
decyzji związanych z pandemią, 
ale przewidujemy zbiórkę do sta-
łych skarbon w niedzielę 30 paź-
dziernika i tradycyjnie do puszek 
1 listopada - zapowiedział Józef 
Babiel.                                    
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Będziemy śpiewać na chwałę 
Pana - powiedział ksiądz Marian 
Mieczkowski, proboszcz parafii 
katedralnej w Łomży. Z udziałem 
13 zespołów z województw 
podlaskiego, mazowieckiego 
i warmińsko - mazurskiego 
odbył się w Łomży XIX Przegląd 
Piosenki Religijnej Domów Pomocy 
Społecznej. 

Pozdrowienia i podzięko-
wania w imieniu wicemarszałka 
Marka Olbrysia przekazał orga-
nizatorom i uczestnikom Paweł 
Karwowski, pracownik urzędu 
marszałkowskiego, osoba z nie-
pełnosprawnością.         

- Dziękuję za wysiłek twórczy 
oraz radość i energię, jaką prze-
kazujecie słuchaczom - przywo-
łał słowa wicemarszałka Paweł 
Karwowski. 

W swoich osobistych re-
fleksjach nawiązał do jednej ze 
scen znanego filmu "Skazani na 

Shawshank", którego ak-
cja dzieje się w amerykań-
skim więzieniu. 

- Kraty, mury, uzbro-
jeni i brutalni strażni-
cy - w takim otoczeniu 
więźniowie odbywają 
wieloletnie wyroki – spra-
wiedliwe, a niektórzy nie-
sprawiedliwie. Jeden 
z niesłusznie skazanych 
pewnego dnia oszukuje 
strażnika i włącza arię ope-

rową z głośników. Muzyka ma tak 
potężną siłę, że jakby znikają kra-
ty, mury i strażnicy, a więźnio-
wie choć przez kilka chwil czują 
się wolni jak ptaki. Tak samo jest 
na tym festiwalu. Gdy śpiewa-
cie znika ból, codzienna udręka, 
ograniczenia...  Wszyscy jesteśmy 
wolni i szczęśliwi - powiedział Pa-
weł Karwowski.                        

Przegląd, którego inicjato-
rem był przed laty Franciszek 
Chrzanowski, ówczesny dyrek-

tor Domu Pomocy Społecznej 
w Łomży, organizuje obecnie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnych 
Intelektualnie przy DPS kiero-
wane przez Krzysztofa Jankow-
skiego.

- Dziękuję w imieniu Stowa-
rzyszenia za przyjęcia zaprosze-
nia w tych niełatwych dla nas 
wszystkich czasach – podzięko-
wał za obecność uczestnikom 
Krzysztof Jankowski.

Finansowego wsparcia udzie-
lił organizatorom PFRON, a or-
ganizacyjnego władze Łomży.   

- Cieszę się, że po roku prze-
rwy nasze miasto może państwa 
gościć. Przeglądy to wydarzenie, 
które pozwala osobom z niepeł-
nosprawnościami zaprezentować 
swój talent – powiedział Andrzej 
Stypułkowski, wiceprezydent 
Łomży.

Oficjalnego otwarcia przeglą-
du dokonali proboszcz Marian 
Mieczkowski, dyrektor Krzysztof 
Jankowski oraz Paweł Karwow-
ski.

- Jest to przegląd piosenki re-
ligijnej, więc będziemy śpiewać 
na chwałę Panu. Nasz śpiew ma 
sięgnąć wysoko, wysoko... Nieba! 
- stwierdził kapłan.

Z zaraźliwym entuzjazmem 
i energię w Hali Kultury w Łom-
ży zaprezentowały się zespoły lub 
soliści z: Białegostoku (placów-
ki z ulicy Baranowickiej i Świer-
kowej), Choroszczy, Tykoci-
na, Grajewa,  Kowali Oleckich, 
Nasielska, Giżycka, Ostrołęki, 
Nowej Wsi Ełckiej oraz z DPS, 
Środowiskowego Domu  Samo-
pomocy i Zespół Szkół Specjal-
nych z Łomży.

PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ W ŁOMŻY

Śpiew sięgający nieba 
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To był ważny weekend dla Platfor-
my Obywatelskiej. Działacze największej 
partii opozycyjnej wybrali lokalnych li-
derów (przewodniczących struktur po-
wiatowych i regionalnych) oraz prze-
wodniczącego krajowych struktur. Partią 
kierował będzie Donald Tusk. Poparło 
go 97,4 procent głosujących. Jeśli chodzi 
o lokalne struktury przewodniczącym za-
rządu powiatu Łomża Platformy Obywa-
telskiej został Piotr Serdyński (który był 
jedynym kandydatem). Zastąpił dotych-
czasowego przewodniczącego, Cezarego 
Mikołaja Kisiela. Przewodniczącym Za-
rządu Powiatu Łomżyńskiego Ziemskie-
go, również jednogłośnie, ponownie zo-
stał wybrany Jacek Piorunek (który był 
jedynym kandydatem). 

- Dziękuję za zaufanie. Przed nami 
dużo wyzwań. Zaczynamy nowy etap – 
pisał tuż po ogłoszeniu wyników głoso-
wania Piotr Serdyński. - Bardzo dziękuję 
za wszystkie gratulacje i słowa wsparcia.  
To daje ogromną motywację i jednocze-
śnie poczucie odpowiedzialności. Z ta-
kim wsparciem można góry przenosić – 
kontynuował.  

Piotr Serdyński szefem miejskich 
struktur został zdobywając 100 procent 

głosów. Ma 29 lat. Jest prawnikiem, spo-
łecznikiem, absolwentem I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 
w Łomży oraz Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
W 2018 roku ukończył Szkołę Liderów 
Politycznych. Pracuje jako krajowy asy-
stent posła do Parlamentu Europejskiego 
Tomasza Frankowskiego. W 2018 roku 
został radnym Rady Miejskiej Łomży 
otrzymując 743 głosy mieszkańców. Od 
początku kadencji pełni funkcję przewod-
niczącego klubu radnych Koalicji Obywa-
telskiej.

Przewodniczącym Zarządu Powiatu 
Łomżyńskiego Ziemskiego, również jed-
nogłośnie, ponownie został wybrany Ja-
cek Piorunek (który był jedynym kandy-
datem).

Jacek Piorunek – lat 56, prawnik, ab-
solwent I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Łomży oraz 
studiów prawniczych odbytych w Filii 
Uniwersytetu Warszawskiego w Białym-
stoku. W latach 1994–1996 odbył apli-
kację prokuratorską w jednostkach pro-
kuratury w Łomży oraz w Białymstoku. 
W latach 1995–1998 pracował jako praw-
nik oddziału NSZZ „Solidarność” w Łom-

ży. W latach 2002–2006 pełnił funkcję za-
stępcy wójta gminy Wizna. Od 2006 roku 
radny Sejmiku Województwa Podlaskie-
go, w latach 2007-2014 członek Zarządu 
Województwa Podlaskiego.

W głosowaniach w komisji wyborczej 
w Łomży w sumie wzięło udział 38 upraw-
nionych członków PO.

Zmiany wśród lokalnych liderów Plat-
formy Obywatelskiej odnotował także 
Białystok. Przewodniczącym zarządu re-
gionu został poseł na Sejm RP Krzysztof 
Truskolaski, syn prezydenta Białegostoku 
Tadeusza Truskolaskiego. Zastąpił on tym 
samym na tym stanowisku posła Roberta 
Tyszkiewicza. 

Piotr Serdyński 
nowym przewodniczącym  

łomżyńskiej Platformy 

Powstanie tam cała infra-
struktura wraz z parkingami, 
a także podjazd do wodowania 
łodzi (Slip). Tak jak w przypadku 
istniejących już bulwarów Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
będzie zajmował się eksploatacją 
i bieżącym utrzymaniem  – kon-
tynuuje. - Dzięki tej rozbudowie 
mieszkańcy Łomży i turyści zy-
skają około 2 kilometrów wyjąt-
kowego szlaku – podsumowuje 
Andrzej Modzelewski, dyrektor 
MOSiR w Łomży. 

Pierwsza edycja pilotażowe-
go naboru wniosków o dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych rozpoczęła się 
2 lipca i trwała do 15 sierpnia 
2021 roku. Na ogłoszonej w po-
niedziałek (25 października) li-
ście beneficjentów znalazło się 
2785 samorządów z całej Polski, 
które dostaną blisko 24 miliardy 
złotych. Do samorządów z Zie-
mi Łomżyńskiej trafi w sumie 
ponad 100 mln złotych. Inwe-
stycje, które otrzymają dofinan-
sowanie to: 

1. Powiat Łomżyński - Roz-
budowa i przebudowa strategicz-
nych ciągów dróg zbiorowych na 
terenie powiatu łomżyńskiego: 
15 200 000 zł,

2. Gmina Zbójna - Rozwój 
infrastruktury drogowej Gminy 
Zbójna: 4 548 768,80 zł,

3. Gmina Wizna - Przebudo-
wa i modernizacja mostu drogo-
wego w miejscowości Bronowo 
wraz z przebudową i moderni-
zacją dróg gminnych do mostu 
w Bronowie: 3 872 602,80 zł,

4. Gmina Śniadowo - Nowy 
Ład na drogach w gminie Śnia-
dowo: 6 174 763,25 zł,

5. Gmina Przytuły - Przebudowa 
infrastruktury drogowej na terenie 
Gminy Przytuły: 5 130 000 zł,

6. Gmina Nowogród - Prze-
budowa i modernizacja oczysz-
czalni ścieków w Nowogrodzie 
wraz zagospodarowaniem tere-
nu: 8 988 920 zł

7. Gmina Łomża - Przebudo-
wa 3 stacji uzdatnia wody, wyko-
nanie sieci wodociągowej Nowe 
Kupiski - Jednaczewo oraz prze-
budowa i budowa przepompow-
ni wody na terenie gminy Łomża: 
10 450 000 zł,

8. Gmina Jedwabne - Mo-
dernizacja infrastruktury gospo-
darki odpadami w PSZOK wraz 

z zakupem nowych pojazdów do 
zbiórki odpadów i oprogramo-
waniem do gospodarki odpada-
mi: 4 002 176,32 zł,

9. Przebudowa kompleksu 
sportowego przy Zespole Szkół 
Gimnazjalnych i Ponadgimna-
zjalnych w Jedwabnem: 4 002 
176,32 zł.

- Dziś jest szczególny dzień, 
kiedy możemy otworzyć nową 
księgę inwestycji lokalnych. Rzą-
dowy program Polski Ład, Pro-
gram Inwestycji Strategicznych 
o wielkości powyżej 23 miliar-

dów złotych, to program jedy-
ny i największy taki przez ostat-
nie 30 lat, w czasach wolnej 
Polski  - powiedział w poniedzia-
łek w Niedzicy premier Mateusz 
Morawiecki i dodał, że te działa-
nia mają szansę zmienić oblicze 
miast, wiosek, miasteczek, woje-
wództw, powiatów, gmin.

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych to nowa forma wsparcia 
inwestycji samorządów. Program 
ma pomóc odbudować gospo-
darkę dotkniętą gospodarczymi 
skutkami pandemii Covid-19, 
pobudzić inwestycje we wszyst-
kich regionach Polski. Dzięki 
ogłoszonej dzisiaj decyzji sa-
morządy w całym kraju dostaną 
nawet do 95 proc. bezzwrotne-
go dofinansowania kosztów po-
noszonych na inwestycje, m.in. 
w infrastrukturę wodno-kana-
lizacyjną, modernizację źródeł 
ciepła czy gospodarowanie od-
padami. Operatorem Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Progra-
mu Inwestycji Strategicznych jest 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
(BGK). BGK informuje, że pro-
mesy dla samorządów będą do-
stępne w systemie elektronicz-
nym już od wtorku.

Prawie 40 milionów dla Łomży z Polskiego Ładu



Nowy przetarg na rewitalizację Sta-
rego Rynku zamierza ogłosić Urząd 
Miejski w Łomży. Powodem ma być 
nowa oferta cenowa, którą wykonaw-
ca skierował do urzędu w związku ze 
wzrostem cen robót i materiałów. Do 
końca roku planowane jest wyłonie-
nie wykonawcy i podpisanie z nim 
umowy, a zakończenie realizacji rewi-
talizacji może nastąpić we wrześniu 
2022 roku.

- Zmiany w projekcie rewita-
lizacji Starego Rynku, wynikające 
z dokonanych odkryć archeolo-
gicznych i obowiązek ponownego 
uzyskania uzgodnień z konserwa-
torem zabytków, spowodowały 
ponad roczny przestój w realiza-
cji tej inwestycji. W tym czasie 
ceny robót i materiałów zasadni-
czo zdrożały, tak więc wykonawca 
skierował do Urzędu Miejskiego 
nową ofertę cenową wykonania 
pozostałych prac na Starym Ryn-
ku. Przepisy nie pozwalają na wy-
liczenia przez dotychczasowego 
wykonawcę kosztów po cenach 
wyższych, niż te wskazane przez 
niego w kosztorysie ofertowym. 
Stąd wynika konieczność ogło-
szenia nowego przetargu na do-
kończenie prac – wyjaśnia Urząd 
Miejski w Łomży. 

Umowa na rewitalizację Sta-
rego Rynku została zawarta 
w lutym 2020 roku z firmą Gra-
nit Dariusz Pylak Sp. z o.o. ze 
Strzegomia. Cała inwestycja mia-
ła kosztować 6,7 mln zł i zakoń-
czyć się w połowie 2021 r. W tym 
czasie Stary Rynek w Łomży 
miał zmienić całkowicie swoje 
oblicze. Powstać miała posadzka 
z granitu, fontanna, postument 
pod pomnik Księcia Janusza I. 
Plac miał mieć również rys hi-
storyczny w postaci wyekspono-
wania dawnych fundamentów 
średniowiecznego Ratusza. Prze-
prowadzone w ramach zadania 
prace archeologiczne odkryły 
m.in. kilkanaście reliktów kon-

strukcji murowych wykonanych 
z kamienia i  drewniane cembro-
winy dawnych studni. 

Z uwagi na ogromną wartość 
historyczną wykopalisk, miasto 
zgodnie z wolą mieszkańców, 
opracowało nową dokumenta-
cję uzgodnioną z konserwato-
rem zabytków. Na zmienioną 
koncepcję według wskazówek 
konserwatora, mimo wstęp-
nych ustaleń, nanosił on kolejne 
uwagi, które dotyczyły przede 
wszystkim pozostałego zakre-
su dokumentacji projektowej, 
a w szczególności wprowadzenia 
dodatkowych elementów ziele-
ni, których nie było w zatwier-
dzonym przez konserwatora za-
bytków projekcie z 2019 roku. 
W między czasie trwała pande-
mia koronawirusa, która miała 
znaczący wpływ na wzrost cen 
materiałów budowlanych. 

- Dostarczona przez wyko-
nawcę pod koniec września kal-
kulacja cen prac w projekcie za-
miennym nie mogła być przez 
miasto zaakceptowana z uwagi 
na przepisy prawa zamówień pu-
blicznych. Przeszkodą jest bo-
wiem procentowa wartość zmian 
wprowadzonych tym projekcie. 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 
ustawy z dn. 29.01.2004 r. Pra-
wo zamówień publicznych do-
puszcza się zmiany postanowień 
zawartej umowy lub umowy ra-
mowej w stosunku do treści ofer-
ty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, gdy łącz-
na wartość zmian (…) w przy-
padku zamówień na roboty bu-
dowlane – jest mniejsza od 15% 
wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie – tłuma-
czy łomżyński magistrat. - We-
dług kalkulacji porównawczych 
kosztorysu ofertowego, stano-
wiącego załącznik do Umowy 
z przedłożonym przez General-
nego Wykonawcę kosztorysem 

ofertowym na wykonanie robót 
zgodnie z projektem zamiennym  
wynika, że wartości zmian prze-
kraczają próg wskazany art. 144 
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W związ-
ku z powyższym brakuje pod-
staw, zarówno formalnych, jak 
również prawnych do kontynu-
acji umowy z dotychczasowym 
wykonawcą robót. Rozwiąza-
nie umowy zostanie dopełnione 
w formie obustronnego porozu-
mienia uwzględniającego m.in. 
warunki gwarancji na wykonane 

dotychczas roboty, zabezpiecze-
nie placu budowy, zapewnienie 
komunikacji wokół funkcjonu-
jącego budynku Hali Kultury – 
kontynuuje. 

Na dzień dzisiejszy inwestycja 
jest zrealizowana w około 32%. 
W ramach tego zakresu wykona-
no między innymi roboty kon-
strukcyjne w 59%, przyłącza i in-
stalacje sanitarne w 21%, roboty 
nawierzchniowe w 24%. War-
tość zrealizowanych prac wyno-
si 2.023.091,41 zł brutto. Obec-

nie trwa inwentaryzacja i odbiór 
wykonanych dotychczas robót, 
przygotowanie i negocjacje wa-
runków porozumienia pomiędzy 
Miastem Łomża, a Generalnym 
Wykonawcą zadania oraz rów-
nolegle prowadzone są prace nad 
przygotowaniem przetargu na 
dokończenie realizacji inwestycji. 
Do końca roku planowane jest 
wyłonienie wykonawcy i podpi-
sanie z nim umowy, a zakończe-
nie realizacji rewitalizacji może 
nastąpić we wrześniu 2022 roku.

5Łomża

Linia specjalna  
i bezpłatne kursy 

na Wszystkich 
Świętych

1 listopada przypada Uroczystość 
Wszystkich Świętych. Aby ułatwić po-
dróżowanie w tym dniu i dotarcie do 
cmentarzy Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji w Łomży wprowadza 
bezpłatne przejazdy oraz linię spe-
cjalną.

Zgodnie z Zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta Łomża z dnia 
21.10.2021 r., w dniu 01.11.2021 
r. wszyscy pasażerowie będą mo-
gli korzystać z komunikacji miej-
skiej bezpłatnie na każdej linii. 
Uruchomiona zostanie też LI-
NIA SPECJALNA łącząca ne-
kropolie znajdujące się na terenie 
Miasta Łomża (przy ul. Wojska 
Polskiego, Kopernika i Przyko-
szarowej).

Autobusy LINII SPECJAL-
NEJ na terenie Łomży będą kur-
sować co 25 minut.

Wszelkich informacji udziela 
Dyspozytor MPK pod całodobo-
wym numerem telefonu 86 216 
03 35.

Będzie nowy przetarg na rewitalizację Starego Rynku. 
Zakończenie prac dopiero pod koniec 2022 roku? 
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Sytuacja epidemiczna już po raz dru-
gi zmieniła tradycyjną inaugurację 
roku akademickiego w Wyższej Szkole 
Agrobiznesu. W auli wraz z przed-
stawicielami Senatu uczelni zasiedli 
reprezentanci studentów wszystkich 
kierunków. Wszyscy immatrykulo-
wani studenci uczestniczyli jednak 
w uroczystości za pomocą transmisji 
online. 

Immatrykulowanym stu-
dentom rektor WSA prof. Ro-
man Engler na wstępie pogratu-
lował wyboru uczelni, która ma 
już 25-letnią tradycją. W Wyż-
szej Szkole Agrobiznesu przez 
ćwierć wieku 8047 absolwentów 
ukończyło studia I i II stopnia, 
natomiast 1932 słuchaczy ukoń-
czyło studia podyplomowe. Rok 
akademicki 2021/2022 w WSA 
w Łomży zainaugurowało około 
1000 studentów I i II stopnia na 
pięciu kierunkach kształcenia.

Na przestrzeni 25 lat dzia-
łalności uczelnia sukcesyw-
nie zaznaczała swoją obecność 
i pozycję w środowisku szkół 
wyższych w regionie i w Polsce. 
W tegorocznym rankingu szkół 
wyższych   „Rzeczpospolitej” 
i Perspektyw na 225 uczelni nie-
publicznych w Polsce WSA zaj-
muje 28 miejsce. Uczelnia   jest 
najwyżej notowaną uczelnią nie-
publiczną w Polsce północno-
-wschodniej, czyli w regionie 
obejmującym województwa war-
mińsko-mazurskie i podlaskie.

Dotychczasowa   działalność 
oraz osiągnięcia  uczelni w pełni 
upoważniły Senat uczelni do wystą-
pienia do Ministra Edukacji i Na-
uki z wnioskiem o nadanie Wyższej 
Szkole Agrobiznesu w Łomży sta-
tusu Akademii.  Absolwenci WSA 
osiągają najwyższe wynagrodze-
nie w województwie podlaskim 
w wyniku corocznych badań Eko-
nomicznych Losów Absolwentów 
prowadzonych przez nasze Mini-
sterstwo, w którym źródłem infor-
macji są dane pozyskiwane z Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych.

- Dziękuję pracownikom urzę-
du pracy, pracodawcom regionu 
łomżyńskiego, za tak wymierne 
docenianie wiedzy i umiejętności 
naszych absolwentów, zdobytym 
również dzięki praktykom zawo-
dowym i ich pracy w dniach wol-
nych od nauki. Dotychczasową 
działalność w zakresie kształce-
nia praktycznego będziemy udo-
skonalać i rozwijać dzięki Pań-
stwa życzliwości i zaangażowaniu 
- zwrócił się do instytucji rek-
tor Wyższej Szkoły Agrobiznesu 
w Łomży prof. Roman Engler.

Dzięki wysokiej pozycji wśród 
uczelni niepublicznych, WSA 
w Łomży dysponuje największym 
funduszem stypendialnym wśród 
uczelni niepublicznych w regio-
nie. Ministerstwo Edukacji i Na-
uki przyznało uczelni fundusze 
w wysokości 2 mln zł, co pozwala 
na aktywną pomoc materialną dla 
studentów oraz premiowanie za 
wyniki w nauce. 

W minionym roku akademic-
kim 120 studentów otrzymało 
stypendium socjalne w wysoko-
ści 1200 zł  miesięcznie, a 25 stu-
dentów zapomogi losowe w wy-
sokości od 1500 do 3000 zł.

W tym roku akademickim 
Stypendia Naukowe Rektora 
otrzymało:

Nagrodę I stopnia 8000 zł – 
13 studentów,

Nagrodę II stopnia 6000 zł – 
30 studentów,

Nagrodę III stopnia 4000 zł – 
32 studentów.

Podczas wystąpienia prof. 
Roman Engler poinformował 
o bardzo dobrych relacjach ze 
studentami. 

- Tradycyjnie informuję, iż 
w 25–letniej historii naszej uczelni 
żaden student nie został skreślony 
z listy studentów z uwagi na zalega-
nie z płatnościami. Na indywidual-
ną prośbę studenta można rozło-
żyć lub odroczyć płatności i zawsze 
rozwiązać występujące problem- 
powiedział rektor uczelni.

Wyższa Szkoła Agrobizne-
su w Łomży aktywnie pozyskuje 
środki z funduszy UE w ramach:

- Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój,

- Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego,

- Erasmus plus mobilności 
i partnerstwa strategiczne.

            
Nowy Rok Akademicki - hybrydowo

Z uwagi na istniejącą sytu-
ację epidemiologiczną w uczelni 
prowadzona będzie nauka  hy-
brydowa,  a wkłady i inne zajęcia 
teoretyczne będą prowadzone 
zdalnie.   Natomiast ćwiczenia, 
seminaria i zajęcia laboratoryj-
ne i egzaminy będą prowadzone 
w uczelni z zachowaniem wszel-
kich wymaganych norm sanitar-
nych.

  - Wyrażam nadzieję, że na-
uka hybrydowa trwać będzie sto-

sunkowo krótko i uda nam się 
szybko pokonać pandemię CO-
VID-19, a w naszej rodzinie aka-
demickiej nie poniesiemy żad-
nych strat - poinformował prof. 
Roman Engler. 

Studenci, pracownicy nauko-
wi, uczniowie powinni w peł-
ni zaufać opinii wszystkich na-
ukowców i specjalistów, którzy 
gremialnie uważają, że jedyna 
metodą opanowania pandemii   
jest szczepienie. Dlatego Rektor   
poprosił, aby nie tylko samemu 
się zaszczepić, ale również zachę-
cić rodziny, najbliższych, przyja-
ciół i znajomych, by byli zaszcze-
pieni.

- Wszystkim studentom, 
a szczególnie dzisiaj immatryku-
lowanym życzę w imieniu Sena-
tu Samorządu Studenckiego oraz 
własnym zdobycia jak największej 

wiedzy i umiejętności, wytrwało-
ści i samych miłych doświadczeń 
w naszej Uczelni.  Pamiętajcie 
Państwo, że czas studiów to bar-
dzo ważny a jednocześnie naj-
piękniejszy etap życia dorosłego 
człowieka.    Życzę szybkiego po-
wrotu do niezapomnianych spo-
tkań imprez i wspaniałego życia 
towarzyskiego i studenckiego 
– mówił rektor uczelni. - Trady-
cyjnie potwierdzam gotowość 
fundowania obrączek parom mał-
żeńskim, które poznały się na na-
szej uczelni – kontynuował.  

W mijającym roku związek 
małżeński zawarło 5 par dołącza-
jąc do grona 96 par, którym rek-
tor ufundował obrączki. 

- Pracownikom Uczelni dzię-
kując za dotychczasowe osią-
gnięcia, życzę satysfakcji i cier-
pliwości w pracy z młodzieżą 
oraz wielu sukcesów dydaktycz-
nych i naukowych. Dziękuję bar-
dzo samorządowi studenckie-
mu i uczniowskiemu za aktywną 
działalność i zaangażowanie 
w pracę na rzecz naszej społecz-
ności – zwrócił się do zebranych 
prof. Roman Engler. 

Gratulacje i życzenia całej 
Społeczności akademickiej WSA 
z okazji inauguracji przesłali:

Prezydent RP Polskiej – An-
drzej Duda

Minister Edukacji i Nauki – 
dr hab. Przemysław Czarnek

Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi – Grzegorz Puda

Marszałek Podlaski - Artur 
Kosicki 

Wojewoda Podlaski – Bog-
dan Paszkowski

Rektorzy:
Uniwersytetu Warmińsko-

-Mazurskiego
Politechniki Białostockiej
Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku
Uniwersytetu w Białymstoku
Wyższej Szkoły Ekonomicz-

nej w Białymstoku
Bydgoskiej Szkoły Wyższej
Życzenia przekazali  rów-

nież Rektorzy Uczelni łomżyń-
skich, goście zaproszeniu, którzy 
uczestniczą w transmisji naszej 
inauguracji. 

- Całej społeczności akade-
mickiej, studentom, pracowni-
kom naukowym i administra-
cyjnym, przyjaciołom uczelni 
życzę sukcesów osobistych i za-
wodowych oraz spełnienia ma-
rzeń w nowym inaugurowa-
nym roku akademickim - dodał 
na zakończenie prof. Roman 
Engler.

26 rok akademicki zainaugurowany  
w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży 



Wyborczy zjazd Miejsko - Gminnego 
Oddziału Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Nowogrodzie, który odbył się 
w sobotę (23 października) we wznie-
sionym niedawno Wiejskim Centrum 
Aktywności Społecznej w Grądach, za-
kończył pięcioletnią kadencję władz 
OSP w gminie. Wśród gości strażaków 
z Nowogrodu byli Marek Olbryś, Wice-
marszałek Województwa Podlaskiego 
i Piotr Modzelewski, radny sejmiku.

Nowogród jest jedną z gmin, 
które bardzo efektywnie wyko-
rzystują wsparcie urzędu mar-
szałkowskiego dla realizacji po-
trzeb lokalnych społeczności.

- Cieszy mnie szczególnie 
obecność przedstawicieli samo-
rządu naszego województwa, bo 
nie mieliśmy okazji jeszcze po-
chwalić się tym obiektem, a tak się 
właśnie złożyło, że urząd marszał-
kowski zaakceptował rozliczenie 
inwestycji pod nazwą "Wiejski 
Ośrodek Aktywności Społecz-
nej w Grądach", czyli budynek 
z którego korzystała będzie OSP, 
a także Koło Gospodyń Wiej-
skich. Czekamy już tylko na pie-
niądze na koncie. Jesteśmy także 
po przetargach na kolejne dwa 
WOAS-y w Jankowie-Skarbowie 
i Chmielewie. Nasz samorząd już 

zdecydował o przekazaniu wkła-
du własnego. Dziękuję za zaanga-
żowanie urzędu marszałkowskie-
go i sejmiku. Tak dobrych czasów 
dla OSP i tak znaczących dotacji 
jak przy obecnym zarządzie woje-
wództwa podlaskiego jeszcze nie 
mieliśmy- poinformował Grze-
gorz Palka, burmistrz Nowogro-
du (jest także strażakiem ochot-
nikiem).

Podziękowania z satysfakcją 
przyjął wicemarszałek Marek Ol-
bryś.  

- Bardzo mnie uspakaja świa-
domość, że środki, jakie wam 
przekazujemy pozwalają zaspo-
kajać ważne potrzeby. To wy je 
znacie najlepiej. Polityka rządu 
i władz województwa jest taka, 
że zwróciliśmy się w stronę Pol-
ski powiatowej i gminnej. Przed-
tem zawsze brakowało pienię-
dzy na mniejsze ośrodki. Teraz 
powstają remizy, świetlice, wiej-
skie ośrodki aktywności - pod-
kreślał Marek Olbryś. - Gdzie lu-
dzie chcą działać wspólnie, tam 
jesteśmy do dyspozycji. Tym 
bardziej, że wasze działania po-
magają ludziom, a macie też do-
brego gospodarza - dodał wska-
zując na burmistrza.

Do gratulacji i podziękowań 
za dobrą współpracę dołączył się 
także radny Piotr Modzelewski.  

- Dziękuję za działania strażac-
kie, ale też te szersze, np. za wiel-
ką pracę dla lokalnej społeczności 
w czasie pandemii i wspomaganie 
pozostałych służb - powiedział. 

Gościem nowogrodzkich 
strażaków był także kapitan Jacek 
Bargielski, od niedawna komen-
dant miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Łomży. 

- Jestem praktykiem i zapra-
szam na konkretne rozmowy 
o waszych potrzebach sprzę-
towych, ale też na najbliższe 
szkolenie dotyczące fotowolta-
iki z pokazem praktycznego ga-
szenia tego rodzaju instalacji - 
stwierdził. Zaapelował również 
o wsparcie akcji zbiórki pienię-
dzy na operację półtorarocznej 
Julii Kierzkowskiej, córeczki 
strażaka z Jedwabnego. Potrze-
ba około 2,5 miliona złotych. 

Dotychczas udało się zgroma-
dzić jedną trzecią potrzebnej 
kwoty. 

O potrzebie rozszerzania krę-
gu druhów umiejących udzielić 
pomocy przedmedycznej mówił 
Kazimierz Dąbkowski, prezes 
związku OSP w powiecie łom-
żyńskim.

Uczestnicy zjazdu, czyli re-
prezentanci przeszło 260-oso-
bowej społeczności strażackiej 
w mieście i gminie Nowogród 
skupionych w jednostkach w No-
wogrodzie, Mątwicy, Jankowie-
-Skarbowie, Chmielewie, Sławcu 
i Kupninie, przyjęli sprawozdanie 
z działalności w okresie 2016 - 
2021. Przypomnieli m. in. udział 
jednostek OSP w akcji zabezpie-
czania mieszkańców Nowogro-
du po wykryciu tam wojennych 
niewybuchów czy przy gaszeniu 
pożaru na składowisku odpadów 
w sąsiedniej gminie Miastkowo. 
Złożyli podziękowania za współ-
pracę i wsparcie władzom woje-
wództwa oraz gminy. Chwilą ci-
szy uczcili zmarłego w 2017 roku 
burmistrza Nowogrodu Józefa 
Piątka.

Strażacy z miasta i gminy No-
wogród wybrali swoje nowe wła-
dze. Prezesem został Karol Babiel 
z Nowogrodu.    

To była jedna z trudniejszych inwesty-
cji drogowych w ciągu ostatnich lat 
i wymagała dobrej współpracy dwóch 
samorządów. A chodzi o ulicę Marii 
Konopnickiej w Kolnie. Wszystko 
dlatego, że ulica znajduje się w gra-
nicach miasta, ale jej zarządcą jest 
powiat. Poza tym prace były prowa-
dzone w terenie gęsto zabudowanym, 
a w drodze było wiele sieci i urządzeń. 

Prace przy modernizacji ulicy 
trwały blisko rok. Zyskała nową 
nawierzchnię i chodniki. Prze-
budowana została także cała in-
frastruktura techniczna, między 
innymi sieć wodociągowa, elek-
troenergetyczna, kanalizacyjna 
i telekomunikacyjna. Mieszkań-
cy mogą również korzystać ze 
ścieżki rowerowej, której prze-
bieg zarząd powiatu dostosował 
do sugestii mieszkańców.

Po zakończeniu wszystkich 
prac technicznych, ulica zosta-
ła oficjalnie oddana do użytku. 
W uroczystości, obok starosty 
kolneńskiego, Tadeusza Klamy 
i burmistrza Kolna, Andrzeja 
Dudy, wzięli udział także samo-
rządowcy z sąsiednich gmin i par-
lamentarzyści.

Starosta Tadeusz Klama, pod-
kreślał bardzo dobrą współpracę 
między samorządami przy reali-
zacji tej inwestycji.

- Miasto Kolno to jest per-

ła wśród miast województwa 
podlaskiego. I bardzo się cieszę, 
że przez przebudowę tej drogi 
mamy wkład w wizerunek miasta 
– nie krył zadowolenia starosta. - 
Zmieniło się bardzo dużo, bo do-
szły nie tylko chodniki obustron-
ne czy parking najazdowy dla 
użytkowników działek, którzy 
mają teraz gdzie zaparkować 
swoje auta, ale mamy też ścież-
kę rowerową. To efekt bardzo 
dobrej współpracy, dlatego że 
mamy środki także od wojewody 
i finansowanie przez miasto Kol-

no. Projektujemy już dalszy od-
cinek w uzgodnieniu z miastem 
i z gminą Kolno, na której terenie 
ta droga przebiega - mówił staro-
sta Tadeusz Klama.

Burmistrz Kolna, Andrzej 
Duda, mówił, jak ważna dla 
mieszkańców miasta jest ulica 
Marii Konopnickiej.

- Ulica Konopnickiej od dzie-
sięcioleci nie była remontowana. 
A tu mamy nie tylko remont, ale 
modernizację. Mamy ścieżkę ro-
werową, mamy piękne chodniki, 
mamy zabezpieczenia i przejścia. 

Myślę, że ta ulica spełnia naj-
nowsze standardy – przekony-
wał  burmistrz. - Powstała dzięki 
współpracy miasta z powiatem. 
Te dwa samorządy “dogadały się” 
co dofinansowania, bo to był do-
syć spory zakres prac i kosztow-
ny remont ze względu na sieci, 
które umieszczone są pod ulicą. 
Wymienialiśmy wodociągi, kana-
lizację sanitarną, przebudowana 
kanalizacja deszczowa. To wszyst-
ko ogromne koszty, ale udało się. 
Mamy dobrze wykonaną ulicę, 
która cieszy oko i jest jedną z wi-

zytówek naszego miasta - mówił 
burmistrz Andrzej Duda.

Ulica Marii Konopnickiej 
jest położona w centralnej części 
Kolna i jest ważnym ciągiem ko-
munikacyjnym dla mieszkańców 
miasta i powiatu. Jej przebudowa 
i modernizacja kosztowała blisko 
siedem milionów złotych.  Zada-
nie zrealizowano dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych, dotacji 
Miasta Kolno oraz środków po-
chodzących z budżetu Powiatu 
Kolneńskiego.

Strażackie podsumowania i wybory w Nowogrodzie

Ulica Marii Konopnickiej w Kolnie otwarta 
7Ziemia Łomżyńska

Nowy 
prezes OSP 
Nowogród 
Karol 
Babiel
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Zmagania z losem 
czterech dorastających 
sióstr – żywiołowej 
Jo, pięknej Meg, 
kruchej Beth oraz 
romantycznej Amy. 
Wielkie marzenia, 
drobne porażki, 
tragedie i triumfy. 
Nauka miłości, 
radzenia sobie 
z cierpieniem i stratą.

Ameryka, lata sześćdziesiąte dziewięt-
nastego wieku. W domostwie zwanym 
Orchard House (Owocowy sad) od poko-
leń mieszka rodzina Marchów. 

Choć trwa wojna secesyjna, cztery 
siostry wiodą sielski żywot w rodzinnym 
domu pod okiem mądrej, praktycznej 
i dzielnej matki, pani March (Susan Saran-
don). Na barkach kobiety spoczywa cały 
ciężar obowiązków rodzinnych, podczas 
gdy jej mąż walczy na froncie. March wy-
raźnie wyprzedza swoją epokę wpajając 
córkom ideały wolności i niezależności, 
zachęcając je przy tym, aby samodzielnie 
poszukiwały swego miejsca w życiu. 

Rodzina mieszka w malowniczo po-
łożonym miasteczku Concord w stanie 
Massachusetts. Najstarsza z sióstr, Meg 
(Trini Alvarado), jest piękna i próżna. Ma 
najbardziej konserwatywne poglądy na 
świat i tradycyjnie pojmuje rolę kobiety, 
chcąc być przede wszystkim żoną i matką. 
Joe (Winona Ryder) – to pełna tempera-
mentu, zagorzała feministka. Jest indywi-
dualistką o zainteresowaniach artystycz-
nych, ma za sobą pierwsze próby literackie 
i okres fascynacji teatrem. Umuzykalnio-
na Beth (Claire Danes) jest nieśmiała, 
delikatna i krucha. Marzy o poświęce-
niu się pracy społecznej, czego wyrazem 
jest jej pełna oddania opieka nad jedną 
z najbiedniejszych rodzin w okolicy. Naj-
młodsza, Amy (Kirsten Dunst, Samantha 
Mathis), uchodzi za egoistkę, zazdrosna 
o sukcesy starszego rodzeństwa, jest nieco 
zbyt zapatrzoną w siebie romantyczką, ale 
w gruncie rzeczy to dobra dziewczyna. 

Mimo zdarzających się nieporozu-
mień siostry są bardzo zżyte i kochają się, 
a o dobre stosunki w rodzinie dba wyro-
zumiała i czuła matka. Dziewczyny próbu-
ją wejść w swoje role, rywalizują między 
sobą, przeżywają pierwsze miłości oraz 
uczą się życia po stracie najbliższych. 

Chociaż rodzina Marchów nie żyje 
w dostatku, dzieli się skromnym jadłem 
z najuboższymi sąsiadami. Spore porusze-
nie wśród dorastających sióstr wywołuje 
pojawienie się w zamożnym domu na-
przeciwko ich rówieśnika, Lauriego, który 

najpierw podkochuje się w Joe. Chłopak 
ma młodego, przystojnego nauczyciela, 
któremu od razu wpada w oko Meg.

To poruszający, bardzo ciepły film 
o rodzinnych więziach, które są silniejsze 
niż cokolwiek innego i pozwalają przeżyć 
najtrudniejsze chwile. Można odnieść 
wrażenie, że historia tutaj po prostu pły-
nie, skupiając się na uchwyceniu drobnych 
zdarzeń oraz losów tytułowych kobietek. 
A wszystko w czasach, gdy przedstawi-
cielki płci pięknej nie mogły głosować, ich 
naukę w szkole uważano za niepotrzebną 
(chyba że uczysz się samemu), zaś one 
same nie mogły do końca o sobie decydo-
wać. 

Losy sióstr doczekały się wielu ekrani-
zacji, w których zawsze występuje aktorski 
kwiat kinematografii. Były wersje nieme 
i z głosem, seriale telewizyjne, współcze-
sna wersja bollywoodzka. Adaptowali ją 
nawet Japończycy. Ta wersja, rezyserki 
Gillian Armstrong z 1994 roku była naj-
popularniejsza. Reżyserka do współpracy 
zaprosiła m.in. raczkujących dopiero na 
wielkim ekranie Winonę Ryder, Kirsten 
Dunst, Claire Danes i... Christiana Bale'a. 
Ta wersja była najpopularniejsza do 2019 
roku, kiedy premierę miał film w reżyserii 

Grety Gerwig, w którym wystąpili m.in. 
Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée 
Chalamet, Meryl Streep. Film otrzymał 
sześć nominacji do Oscara.

„Małe kobietki”, powieść Louisy May 
Alcott (1832-1888), można uznać za hi-
storię, która na stałe zagościła w sercach 
ludzi. Udało się jej napisać powieść nie 
tylko wciągającą, a również uniwersalną. 
Losy sióstr March obrazują siłę rodzin-
nych więzi, ilustrują wolę walki o lepsze 
jutro, przekonują, że marzenia warto 
mieć, a ich zmiana nie jest oznaką porażki, 
lecz efektem zmiany naszych wartości.

Autorka wydanej w 1869 roku powie-
ści, napisała książkę czerpiąc inspiracje 
z rodzinnego domu i własnych przeżyć. 
Kreśląc portret jednej z bohaterek, Joe, 
najbardziej niespokojnej z sióstr March, 
częściowo przedstawiła siebie. Powieść 
stała się w Ameryce czytadłem. Pełna hu-
moru i czułości książka Alcott jest ponad-
czasowym dziełem, w którym zaczytują 
się kolejne pokolenia.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 95 milionów dolarów, 

kosztował 18 milionów.

H Podczas kręcenia zdjęć, kiedy Claire 
Danes (Beth) niosła świecę po schodach, za-
paliły się jej włosy.

H Film był nominowany do 3 Oscarów: 
dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej 
(Winona Ryder), za najlepszą muzykę, za 
najlepsze kostiumy.

H Na planie filmu Winona Ryder 
przedstawiła Christiana Bale'a jego przy-
szłej żonie Sibi Blazic. Ślub odbył się  
29 stycznia 2000 roku 

H Film jest poświęcony m.in. Polly Han-
nah Klaas, 12-letniej dziewczynie, która zo-
stała porwana ze swojego domu w Petaluma 
(Kalifornia) w 1993 roku i później znaleziona 
zamordowana. Winona Ryder, która młodość 
spędziła w Petaluma, dołączyła do szeroko na-
głośnionych poszukiwań i wygłosiła wiele emo-
cjonalnych apeli o bezpieczny powrót dziecka.

H Wnętrza Orchard House są wzorowa-
ne na tych z rodzinnego domu Louisy May 
Alcott w Concord w stanie Massachusetts. 
W tym domu mieszkała pisząc książkę.

Małe kobietki
TVP Kultura niedziela 20.00, 

poniedziałek 15.00

HALO TV NA WEEKEND   29.10–1.11

Cztery 
siostry

Małe 
kobietki

Coco wybierz  
coś  

dla siebie

Zostań, jeśli kochasz

Między życiem  
a śmiercią

Mia Hall (Chloë Grace Moretz) to nieśmiała, 
niezwykle utalentowana dziewczyna, genialna na-
stoletnia wiolonczelistka. Córka byłego rockmana, 
który dla miłości i rodziny zrezygnował z kariery, 
może rozwijać talent w elitarnej szkole. Stoi przed 
najtrudniejszym życiowym wyborem. Jeśli zdecy-

duje się opuścić dom, by podążać za mu-
zycznymi marzeniami, straci miłość 

swojego życia. 
Wszystko zmienia się w wyni-

ku pewnego wydarzenia, a Mia 
zawieszona przez jeden dzień 
między życiem, a śmiercią 
musi zdecydować, po której 
stronie zostanie.

Przez kilka pierwszych scen film wydaje się być 
romantyczną opowieścią dla nastolatków, potem za-
czyna przeczyć tej opinii… jest śmierć, jest smutek, 
jest fatum, a w tym wszystkim refleksja, jak niewiele 
w tym życiu zależy od nas.

Umiejętnie opowiedziana historia, w bardzo 
emocjonalny sposób, potrafi autentycznie poruszyć. 
Jest w niej i romantyzm, i tragedia, i szczypta humoru.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 78 milionów dolarów, kosztował  

11 milionów.
H Jamie Blackley (Adam) nagrał wszystkie swoje 

piosenki, śpiewane na żywo, na planie filmu.
H Chloë Grace Moretz musiała nauczyć się grać 

na wiolonczeli, jednak nie szło jej za dobrze, więc zde-
cydowano się na dublerkę. Następnie cyfrowo dodano 
twarz Chloë.

H Chloë Moretz, w czasie kręcenia filmu nosiła pe-
rukę, bo miała zbyt krótkie włosy.

H Chloe Grace Moretz (Mia), Jamie Blackley 
(Adam) i Lina Liberato (Kim) zostali bardzo dobrymi 
przyjaciółmi.

Zostań, jeśli kochasz
TVP2 poniedziałek 11.35

„Opowieść, muzyka, barwy, Meksyk... 
Wszystko razem genialne!”

„Piękny i wzruszający film Disneya i Pixa-
ra dla każdego. Nie tylko dla dzieci i mło-
dzieży, ale także dla dorosłych”.

„Magiczny!”

Dwunastoletni Miguel mieszka w meksykań-
skiej wiosce w rodzinie szewców i potajemnie 
marzy o zostaniu muzykiem. Potajemnie – gdyż 
w jego rodzinnym klanie muzyka uważana jest 
za przeklętą. Niegdyś jego prapradziadek opuścił 
praprababcię Miguela, w imię swego marzenia, 
które teraz nie pozwala Miguelowi żyć w pokoju. 
Od tego czasu wszystko, co muzyki dotyczy, dla 
rodziny jest tematem tabu. 

Tymczasem chłopiec odkrywa, że istnieje ja-
kiś – jeszcze niezrozumiały – związek pomiędzy 
nim, a uwielbianym przez niego, choć już nieżyją-
cym piosenkarzem Ernesto de la Cruz. Próbując 
dowiedzieć się, co ich łączy, Miguel udaje się do 
Krainy Umarłych, aby odnaleźć ducha swojego 
idola. Przewodnikiem chłopca w tym magicznym 
świecie zostaje duch o imieniu Hector, wraz z któ-
rym wyrusza na poszukiwanie de la Cruz'a.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 808 milionów (!) dolarów, kosz-

tował 175 milionów.
H Film otrzymał dwa Oscary: w kategoriach 

najlepszy pełnometrażowy film animowany oraz 
najlepsza piosenka. Na długie liście nagród znalazł 
się także Złoty Glob w kategorii najlepszy film ani-
mowany.

H Produkcja filmu trwała aż 6 lat, od 2011 do 
2017 r. 

H Pomarańczowe kwiaty, jakie widzimy w fil-
mie, to aksamitka wzniesiona, którą w Meksyku de-
koruje się groby w czasie Dnia Zmarłych (jej lokalna 
nazwa – Kwiat Zmarłych).

H Wygląd Krainy Umarłych inspirowany jest 
meksykańskim miastem Guanajuato, którego kolo-
rowe domy, na zboczach wzgórz, wyglądające jakby 
stały jedne na drugich.

H Miasto Santa Cecilia nosi imię katolickiej pa-
tronki muzyków.

Coco 
TV Puls2 sobota 20.00, 

poniedziałek 17.50

Wyprawa Kon-Tiki
TVP Kultura sobota 20.00, niedziela 13.15

Przygodowy. Rok 1947. Młody norweski na-
ukowiec Thor Heyerdahl organizuje wyprawę 
przez Pacyfik. Z pięcioma innymi śmiałkami, 
z których tylko jeden zna się na żeglarstwie, wy-
rusza w rejs na tratwie Kon-Tiki. Choć nie potrafi 
pływać i boi się wody, po 101 dniach żeglugi do-
ciera do wysp Tuamotu.

Gdzie jest Nancy?
Metro sobota 22.05

Thriller. Po piętnastu latach statecznego mał-
żeństwa Albert musi poradzić sobie z nagłym 
zaginięciem żony. Poznając kolejne tajemnice 
kobiety, odkrywa, że wiodła ona podwójne życie. 
Skrywała pasje, którymi poprzez internet dzieliła 
się tylko z tajemniczym Louisem. 

Diabeł
TV4 niedziela 23.10, poniedziałek 21.40

Thriller. W budynku, w którym doszło do sa-
mobójstwa, winda zatrzymuje się między piętra-
mi. W jej wnętrzu jest pięcioro ludzi. Bowden, 
który stara się pomóc uwięzionym, nie wie, że 
jeden z nich jest diabłem.

Jutro będziemy szczęśliwi
TV Puls poniedziałek 20.00 

Komediodramat. Samuel (Omar Sy) prowadzi 
beztroskie, kawalerskie życie w słonecznej, połu-
dniowej Francji. Niespodziewanie w mieście po-
jawia się jedna z jego byłych partnerek. Kobieta 
zostawia mu małą dziewczynkę, której rzekomo 
jest ojcem.

Bez przedawnienia
TV6 poniedziałek 21.00

Thriller. Prawniczka Claire Kubik i jej mąż 
Tom wiodą szczęśliwe życie. Pewnego dnia Tom 
zostaje zatrzymany przez agentów FBI i oskar-
żony o udział w masakrze ludności cywilnej 
w salwadorskiej wiosce. Claire, wzięta adwokat-
ka, wierzy w niewinność męża.

Życie Pi
Polsat poniedziałek 22.45

Przygodowy. 17-letni Pi i jego rodzina emigrują 
z Indii do Kanady. Podczas przeprawy przez mo-
rze ich statek tonie. Tylko Pi i kilku dzikim zwie-
rzętom, w tym tygrysowi, udało się przeżyć. Ra-
zem dryfują po ocenie. 11 nominacji do Oscara!

Kolorowa 
Kraina 

Umarłych



9wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne

Zmagania z losem 
czterech dorastających 
sióstr – żywiołowej 
Jo, pięknej Meg, 
kruchej Beth oraz 
romantycznej Amy. 
Wielkie marzenia, 
drobne porażki, 
tragedie i triumfy. 
Nauka miłości, 
radzenia sobie 
z cierpieniem i stratą.

Ameryka, lata sześćdziesiąte dziewięt-
nastego wieku. W domostwie zwanym 
Orchard House (Owocowy sad) od poko-
leń mieszka rodzina Marchów. 

Choć trwa wojna secesyjna, cztery 
siostry wiodą sielski żywot w rodzinnym 
domu pod okiem mądrej, praktycznej 
i dzielnej matki, pani March (Susan Saran-
don). Na barkach kobiety spoczywa cały 
ciężar obowiązków rodzinnych, podczas 
gdy jej mąż walczy na froncie. March wy-
raźnie wyprzedza swoją epokę wpajając 
córkom ideały wolności i niezależności, 
zachęcając je przy tym, aby samodzielnie 
poszukiwały swego miejsca w życiu. 

Rodzina mieszka w malowniczo po-
łożonym miasteczku Concord w stanie 
Massachusetts. Najstarsza z sióstr, Meg 
(Trini Alvarado), jest piękna i próżna. Ma 
najbardziej konserwatywne poglądy na 
świat i tradycyjnie pojmuje rolę kobiety, 
chcąc być przede wszystkim żoną i matką. 
Joe (Winona Ryder) – to pełna tempera-
mentu, zagorzała feministka. Jest indywi-
dualistką o zainteresowaniach artystycz-
nych, ma za sobą pierwsze próby literackie 
i okres fascynacji teatrem. Umuzykalnio-
na Beth (Claire Danes) jest nieśmiała, 
delikatna i krucha. Marzy o poświęce-
niu się pracy społecznej, czego wyrazem 
jest jej pełna oddania opieka nad jedną 
z najbiedniejszych rodzin w okolicy. Naj-
młodsza, Amy (Kirsten Dunst, Samantha 
Mathis), uchodzi za egoistkę, zazdrosna 
o sukcesy starszego rodzeństwa, jest nieco 
zbyt zapatrzoną w siebie romantyczką, ale 
w gruncie rzeczy to dobra dziewczyna. 

Mimo zdarzających się nieporozu-
mień siostry są bardzo zżyte i kochają się, 
a o dobre stosunki w rodzinie dba wyro-
zumiała i czuła matka. Dziewczyny próbu-
ją wejść w swoje role, rywalizują między 
sobą, przeżywają pierwsze miłości oraz 
uczą się życia po stracie najbliższych. 

Chociaż rodzina Marchów nie żyje 
w dostatku, dzieli się skromnym jadłem 
z najuboższymi sąsiadami. Spore porusze-
nie wśród dorastających sióstr wywołuje 
pojawienie się w zamożnym domu na-
przeciwko ich rówieśnika, Lauriego, który 

najpierw podkochuje się w Joe. Chłopak 
ma młodego, przystojnego nauczyciela, 
któremu od razu wpada w oko Meg.

To poruszający, bardzo ciepły film 
o rodzinnych więziach, które są silniejsze 
niż cokolwiek innego i pozwalają przeżyć 
najtrudniejsze chwile. Można odnieść 
wrażenie, że historia tutaj po prostu pły-
nie, skupiając się na uchwyceniu drobnych 
zdarzeń oraz losów tytułowych kobietek. 
A wszystko w czasach, gdy przedstawi-
cielki płci pięknej nie mogły głosować, ich 
naukę w szkole uważano za niepotrzebną 
(chyba że uczysz się samemu), zaś one 
same nie mogły do końca o sobie decydo-
wać. 

Losy sióstr doczekały się wielu ekrani-
zacji, w których zawsze występuje aktorski 
kwiat kinematografii. Były wersje nieme 
i z głosem, seriale telewizyjne, współcze-
sna wersja bollywoodzka. Adaptowali ją 
nawet Japończycy. Ta wersja, rezyserki 
Gillian Armstrong z 1994 roku była naj-
popularniejsza. Reżyserka do współpracy 
zaprosiła m.in. raczkujących dopiero na 
wielkim ekranie Winonę Ryder, Kirsten 
Dunst, Claire Danes i... Christiana Bale'a. 
Ta wersja była najpopularniejsza do 2019 
roku, kiedy premierę miał film w reżyserii 

Grety Gerwig, w którym wystąpili m.in. 
Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée 
Chalamet, Meryl Streep. Film otrzymał 
sześć nominacji do Oscara.

„Małe kobietki”, powieść Louisy May 
Alcott (1832-1888), można uznać za hi-
storię, która na stałe zagościła w sercach 
ludzi. Udało się jej napisać powieść nie 
tylko wciągającą, a również uniwersalną. 
Losy sióstr March obrazują siłę rodzin-
nych więzi, ilustrują wolę walki o lepsze 
jutro, przekonują, że marzenia warto 
mieć, a ich zmiana nie jest oznaką porażki, 
lecz efektem zmiany naszych wartości.

Autorka wydanej w 1869 roku powie-
ści, napisała książkę czerpiąc inspiracje 
z rodzinnego domu i własnych przeżyć. 
Kreśląc portret jednej z bohaterek, Joe, 
najbardziej niespokojnej z sióstr March, 
częściowo przedstawiła siebie. Powieść 
stała się w Ameryce czytadłem. Pełna hu-
moru i czułości książka Alcott jest ponad-
czasowym dziełem, w którym zaczytują 
się kolejne pokolenia.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 95 milionów dolarów, 

kosztował 18 milionów.

H Podczas kręcenia zdjęć, kiedy Claire 
Danes (Beth) niosła świecę po schodach, za-
paliły się jej włosy.

H Film był nominowany do 3 Oscarów: 
dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej 
(Winona Ryder), za najlepszą muzykę, za 
najlepsze kostiumy.

H Na planie filmu Winona Ryder 
przedstawiła Christiana Bale'a jego przy-
szłej żonie Sibi Blazic. Ślub odbył się  
29 stycznia 2000 roku 

H Film jest poświęcony m.in. Polly Han-
nah Klaas, 12-letniej dziewczynie, która zo-
stała porwana ze swojego domu w Petaluma 
(Kalifornia) w 1993 roku i później znaleziona 
zamordowana. Winona Ryder, która młodość 
spędziła w Petaluma, dołączyła do szeroko na-
głośnionych poszukiwań i wygłosiła wiele emo-
cjonalnych apeli o bezpieczny powrót dziecka.

H Wnętrza Orchard House są wzorowa-
ne na tych z rodzinnego domu Louisy May 
Alcott w Concord w stanie Massachusetts. 
W tym domu mieszkała pisząc książkę.

Małe kobietki
TVP Kultura niedziela 20.00, 

poniedziałek 15.00
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Cztery 
siostry

Małe 
kobietki

Coco wybierz  
coś  

dla siebie

Zostań, jeśli kochasz

Między życiem  
a śmiercią

Mia Hall (Chloë Grace Moretz) to nieśmiała, 
niezwykle utalentowana dziewczyna, genialna na-
stoletnia wiolonczelistka. Córka byłego rockmana, 
który dla miłości i rodziny zrezygnował z kariery, 
może rozwijać talent w elitarnej szkole. Stoi przed 
najtrudniejszym życiowym wyborem. Jeśli zdecy-

duje się opuścić dom, by podążać za mu-
zycznymi marzeniami, straci miłość 

swojego życia. 
Wszystko zmienia się w wyni-

ku pewnego wydarzenia, a Mia 
zawieszona przez jeden dzień 
między życiem, a śmiercią 
musi zdecydować, po której 
stronie zostanie.

Przez kilka pierwszych scen film wydaje się być 
romantyczną opowieścią dla nastolatków, potem za-
czyna przeczyć tej opinii… jest śmierć, jest smutek, 
jest fatum, a w tym wszystkim refleksja, jak niewiele 
w tym życiu zależy od nas.

Umiejętnie opowiedziana historia, w bardzo 
emocjonalny sposób, potrafi autentycznie poruszyć. 
Jest w niej i romantyzm, i tragedia, i szczypta humoru.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 78 milionów dolarów, kosztował  

11 milionów.
H Jamie Blackley (Adam) nagrał wszystkie swoje 

piosenki, śpiewane na żywo, na planie filmu.
H Chloë Grace Moretz musiała nauczyć się grać 

na wiolonczeli, jednak nie szło jej za dobrze, więc zde-
cydowano się na dublerkę. Następnie cyfrowo dodano 
twarz Chloë.

H Chloë Moretz, w czasie kręcenia filmu nosiła pe-
rukę, bo miała zbyt krótkie włosy.

H Chloe Grace Moretz (Mia), Jamie Blackley 
(Adam) i Lina Liberato (Kim) zostali bardzo dobrymi 
przyjaciółmi.

Zostań, jeśli kochasz
TVP2 poniedziałek 11.35

„Opowieść, muzyka, barwy, Meksyk... 
Wszystko razem genialne!”

„Piękny i wzruszający film Disneya i Pixa-
ra dla każdego. Nie tylko dla dzieci i mło-
dzieży, ale także dla dorosłych”.

„Magiczny!”

Dwunastoletni Miguel mieszka w meksykań-
skiej wiosce w rodzinie szewców i potajemnie 
marzy o zostaniu muzykiem. Potajemnie – gdyż 
w jego rodzinnym klanie muzyka uważana jest 
za przeklętą. Niegdyś jego prapradziadek opuścił 
praprababcię Miguela, w imię swego marzenia, 
które teraz nie pozwala Miguelowi żyć w pokoju. 
Od tego czasu wszystko, co muzyki dotyczy, dla 
rodziny jest tematem tabu. 

Tymczasem chłopiec odkrywa, że istnieje ja-
kiś – jeszcze niezrozumiały – związek pomiędzy 
nim, a uwielbianym przez niego, choć już nieżyją-
cym piosenkarzem Ernesto de la Cruz. Próbując 
dowiedzieć się, co ich łączy, Miguel udaje się do 
Krainy Umarłych, aby odnaleźć ducha swojego 
idola. Przewodnikiem chłopca w tym magicznym 
świecie zostaje duch o imieniu Hector, wraz z któ-
rym wyrusza na poszukiwanie de la Cruz'a.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 808 milionów (!) dolarów, kosz-

tował 175 milionów.
H Film otrzymał dwa Oscary: w kategoriach 

najlepszy pełnometrażowy film animowany oraz 
najlepsza piosenka. Na długie liście nagród znalazł 
się także Złoty Glob w kategorii najlepszy film ani-
mowany.

H Produkcja filmu trwała aż 6 lat, od 2011 do 
2017 r. 

H Pomarańczowe kwiaty, jakie widzimy w fil-
mie, to aksamitka wzniesiona, którą w Meksyku de-
koruje się groby w czasie Dnia Zmarłych (jej lokalna 
nazwa – Kwiat Zmarłych).

H Wygląd Krainy Umarłych inspirowany jest 
meksykańskim miastem Guanajuato, którego kolo-
rowe domy, na zboczach wzgórz, wyglądające jakby 
stały jedne na drugich.

H Miasto Santa Cecilia nosi imię katolickiej pa-
tronki muzyków.

Coco 
TV Puls2 sobota 20.00, 

poniedziałek 17.50

Wyprawa Kon-Tiki
TVP Kultura sobota 20.00, niedziela 13.15

Przygodowy. Rok 1947. Młody norweski na-
ukowiec Thor Heyerdahl organizuje wyprawę 
przez Pacyfik. Z pięcioma innymi śmiałkami, 
z których tylko jeden zna się na żeglarstwie, wy-
rusza w rejs na tratwie Kon-Tiki. Choć nie potrafi 
pływać i boi się wody, po 101 dniach żeglugi do-
ciera do wysp Tuamotu.

Gdzie jest Nancy?
Metro sobota 22.05

Thriller. Po piętnastu latach statecznego mał-
żeństwa Albert musi poradzić sobie z nagłym 
zaginięciem żony. Poznając kolejne tajemnice 
kobiety, odkrywa, że wiodła ona podwójne życie. 
Skrywała pasje, którymi poprzez internet dzieliła 
się tylko z tajemniczym Louisem. 

Diabeł
TV4 niedziela 23.10, poniedziałek 21.40

Thriller. W budynku, w którym doszło do sa-
mobójstwa, winda zatrzymuje się między piętra-
mi. W jej wnętrzu jest pięcioro ludzi. Bowden, 
który stara się pomóc uwięzionym, nie wie, że 
jeden z nich jest diabłem.

Jutro będziemy szczęśliwi
TV Puls poniedziałek 20.00 

Komediodramat. Samuel (Omar Sy) prowadzi 
beztroskie, kawalerskie życie w słonecznej, połu-
dniowej Francji. Niespodziewanie w mieście po-
jawia się jedna z jego byłych partnerek. Kobieta 
zostawia mu małą dziewczynkę, której rzekomo 
jest ojcem.

Bez przedawnienia
TV6 poniedziałek 21.00

Thriller. Prawniczka Claire Kubik i jej mąż 
Tom wiodą szczęśliwe życie. Pewnego dnia Tom 
zostaje zatrzymany przez agentów FBI i oskar-
żony o udział w masakrze ludności cywilnej 
w salwadorskiej wiosce. Claire, wzięta adwokat-
ka, wierzy w niewinność męża.

Życie Pi
Polsat poniedziałek 22.45

Przygodowy. 17-letni Pi i jego rodzina emigrują 
z Indii do Kanady. Podczas przeprawy przez mo-
rze ich statek tonie. Tylko Pi i kilku dzikim zwie-
rzętom, w tym tygrysowi, udało się przeżyć. Ra-
zem dryfują po ocenie. 11 nominacji do Oscara!

Kolorowa 
Kraina 

Umarłych
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Trzecia część hitowej serii  
o najlepszym płatnym zabójcy na świecie!
Świat płatnych zabójców nie ma litości, a rządzą 

nim bezwzględne zasady. Jedna z nich głosi, że pod żad-
nym pozorem nie można zabijać ludzi na terenie hotelu 
„Continental”. John Wick (Keanu Reeves) łamie te zasa-
dę i popada w tarapaty… Gildia Zabójców wyznacza za 
jego głowę nagrodę w wysokości kilkunastu milionów 
dolarów, a Wick staje się celem wszystkich najlepszych 
zabójców na świecie. Dyrektor hotelu Winston (Ian 
McShane), w ramach przyjacielskiej przysługi daje mu 
bonusową godzinę na wydostanie się z miasta. Na całym 
świecie nie ma jednak miejsca, gdzie mógłby poczuć się 
bezpiecznie, a zagrożenie czyha wszędzie. 

Świetnie wyszkolony zabójca może polegać tylko na 
sobie i swoich doskonałych umiejętnościach. Jego śladem 
rusza tajemnicza piękność (Halle Berry), która nie cofnie 
się przed niczym, aby dopiąć swego. Czy zdrada Gildii Za-
bójców oznacza koniec ery panowania Johna Wicka? 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 327 milionów dolarów, kosztował 75 

milionów.
H Keanu Reeves i Halle Berry większość scen zrealizo-

wali samodzielnie, bez pomocy kaskaderów. Podczas kręce-
nia filmu, aktorka złamała trzy żebra.

H Aby przygotować się do roli, Halle Berry spędziła 
sześć miesięcy, ucząc się szkolenia psów. Przez cztery dni 

w tygodniu, po trzy godziny dziennie, wykonywała z nimi 
ćwiczenia.

H Keanu Reeves rozpoczął treningi do tego filmu cztery 
miesiące przed filmowaniem. 

H Pięć różnych psów zagrało dwa psy Sofii. Były to 
owczarki belgijskie odmiany malinois.

H Podczas filmowania w mieście Essaouira w Maroku 
musiano zatrudnić 30 łapaczy kotów, bo w mieście było ich 
tysiące i wchodziły niespodziewanie na plan filmowy.

John Wick 3
TV Puls, sobota 22.00

John Wick 3

Ścigany
Zbaw nas ode złego

Opętanie
Nowy Jork. Borykający się z pro-

blemami osobistymi oficer Ralph Sar-
chie (Eric Bana) prowadzi śledztwo 
w sprawie serii dziwnych i niepoko-
jących, wręcz nie dających się racjo-
nalnie wytłumaczyć zbrodni. Pladze 
przemocy towarzyszą budzące grozę 
zjawiska. Co gorsza, Sarchiego zaczy-
nają dręczyć niepokojące wizje. Po-
stanawia skorzystać z pomocy księdza 
Mendozy (Édgar Ramirez), który wie-
rzy, że za zbrodniami wstrząsającymi 
miastem stoją siły nieczyste. Razem 

starają się zwalczyć przerażające, de-
moniczne opętania, które przejmują 
i terroryzują ich miasto.

Inspirowana prawdziwą historią 
mieszanka policyjnego thrillera i raso-
wego horroru o opętaniu. Efektownie 
nakręcony obraz jest ekranizacją best-
sellerowej książki nowojorskiego poli-
cjanta Ralpha Sarchiego, który opisał 
swoje przeżycia związane z prowadze-
niem pewnej tajemniczej sprawy. Film 
wyróżnia intrygująca fabuła i pełna nie-
pokoju atmosfera. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 88 milionów dola-

rów, kosztował 30 milionów.
H Joel McHale, grający Butle-

ra, miesiącami trenował z nożami. 
Obyło się bez żądnej kontuzji. Pod 
koniec kręcenia jednak syn odwie-
dził go na planie i McHale użył 
noża, aby odkroić kawałek czeko-
lady. Skaleczył się w rękę i obficie 
krwawił.

H Akcja filmu rozgrywa się 
w 2013 roku w Nowym Jorku. W jed-
nej scenie Mendoza pali papierosa 
w barze. Od 2003 roku w barach 
w Nowym Jorku obowiązywał zakaz 
palenia.

Zbaw nas ode złego
TV6 piątek 23.00

Mumia powraca

Porwany 
syn

Jest rok 1933. Kapitan Legii Cu-
dzoziemskiej Rick (Brendan Fraser) 
i badająca historię Egiptu nieustraszo-
na Evelyn (Rachel Weisz) pobrali się 
i mieszkają w Londynie, mają syna Ale-
xa. Przechowywana w Brytyjskim Mu-
zeum mumia kapłana Imhotepa ponow-
nie ożywa i znów podejmuje walkę o to, 
aby zapewnić sobie nieśmiertelność. 

W tym samym czasie jeszcze jedna 
potężna siła zostaje obudzona z trwają-
cego setki lat snu. Obie złe moce dążą do 
objęcia panowania nad światem. Nie mają 
równych szans, bowiem król Skorpion 
(Dwayne Johnson) ofiarował swoją duszę 
w zamian za to, że on i jego armia będą 
niezwyciężeni. Kapłan może pokonać 
króla tylko za pomocą przedmiotu, który 
przypadkowo należy do Alexa. Chłopiec 
zostaje porwany. Aby ratować syna Rick 
i Evelyn wyruszają do Egiptu, gdzie znów 
staną do walki z niezliczonymi mumiami 
bezwzględnych wojowników, strażników 
zła. Rodzice muszą dostać się do piramidy 
ze złota. Nikt, kto podjął się tej wyprawy, 
jak dotąd nie powrócił. 

W tym samym czasie przybysze 
z zaświatów sieją postrach również na 

ulicach Londynu. Dopóki zło walczy 
o panowanie nad światem nikt nigdzie 
nie może czuć się bezpieczny. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 433 miliony dolarów, 

kosztował 98 milionów.
H Charakteryzacja króla Skorpiona 

trwała trzy godziny i za-
czynała sie około 2.00 
w nocy. Godzinę 
trzeba było charak-
teryzację usuwać.

H Brendan 
Fraser uszkodził 
kręgosłup, zranił 
kolana, a także 
złamał żebro w cza-
sie produkcji. Dwayne 
Johnson cierpiał na zatru-
cie pokarmowe i udar słoneczny.

H Arnold Vosloo (Imhotep) miał go-
lone całe ciało dwa razy dziennie. Próbo-
wał depilacji woskiem, ale nie mógł znieść 
bólu. 

H W filmie wykorzystano setki praw-
dziwych skorpionów i pająków ptaszni-
ków.

H Filmowcy pomnożyli cyfrowo dwu-
stu prawdziwych jeźdźców, aby stworzyć 
armię dziesięciotysięczną.

Mumia powraca
TVN sobota 20.00, 

niedziela 17.25
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Stowarzyszenie powstało w październiku 1993 roku z inicjatywy 
Ewy Iwanowskiej, która była pierwszym prezesem organizacji. 
Pełniła tę funkcję do roku 2000. Następnie " pałeczkę " przejęła 
Ania Dąbrowska. Stowarzyszeniem kierowała w latach 2000 - 
2006. Od roku 2006 podjęła się tego zadania, z wielkimi sukcesa-
mi, Barbara Porwoł. Po 15 latach działalności - ze względu na stan 
zdrowia - zrezygnowała z funkcji prezesa. Postanowiła jednak 
w dalszym ciągu kontynuować pracę jako sekretarz. W sierpniu 
2021 roku na prezesa koleżanki wybrały Jadwigę Kruczewską. 
Zmienił się również zarząd. 

Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicz-
nym w Łomży zamierza aktywnie działać. Jego misją 
jest niezmiennie wsparcie dla osób dotkniętych nowo-
tworem, podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej 
osób dotkniętych chorobą i powstałą niepełnospraw-
nością, profilaktyka chorób nowotworowych, pro-
mocja zdrowia, współpraca z instytucjami i stowarzy-
szeniami oraz pomoc rodzinom kobiet z problemami 
onkologicznymi.

Stowarzyszenie organizowało spotkania kobiet cho-
rych na nowotwory:

- spotkania integracyjne kobiet, które dotknęła cho-
roba nowotworowa w pierwszy poniedziałek miesiąca 
w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży oraz spotkania świą-
teczne w Centrum Katolickim przy Parafii Krzyża Św,

- dyżury i spotkania w mniejszym gronie w biurze Sto-
warzyszenia w Hotelu Pielęgniarek p. 410.

Stowarzyszenie prowadziło również systematyczną 
rehabilitację dla kobiet po amputacji piersi - 2 godziny 
w tygodniu (ćwiczenia rehabilitacyjne oraz masaże ręki 
objętej obrzękami).

Przez prawie 27 lat wydawany był Biuletyn informa-
cyjny - jedyne bezpłatne wydawnictwo dotyczące tema-
tyki onkologicznej, które ukazywało się regularnie (cztery 
numery w ciągu roku).

Od roku 2004 organizowany był cyklicznie jesienią 
Otwarty Dzień w Onkologii, podczas którego kobiety 
mogły poddać się badaniom profilaktycznym bez skiero-
wań i dodatkowej dokumentacji.

Przez prawie 20 lat Stowarzyszenie prowadziło co 
roku szkolenia dla uczennic szkół średnich, dotyczące 
profilaktyki onkologicznej oraz samobadania piersi.

Od kwietnia 2020 z powodu pandemii Stowarzysze-
nie zmuszone było zawiesić systematyczną działalność, 
ograniczając się do kontaktów indywidualnych, telefo-
nicznych czy przez e-maile.

Nasza praca, wzajemne wsparcie, działania profilak-
tyczne są szczególnie ważne w obecnej trudnej sytuacji 
w służbie zdrowia trudnej zwłaszcza dla chorujących.

Od sierpnia br. Stowarzyszanie wznowiło działalność 
organizując wspólny grill. W pierwsze poniedziałki mie-
siąca odbywają się spotkania w większym gronie w Szpi-
talu Wojewódzkim w Łomży.

We wrześniu odbyła się również wycieczka do Czę-
stochowy na XXIV Ogólnopolską Pielgrzymkę Kobiet po 
chorobie nowotworowej piersi na Jasną Górę.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-13:00 
w Hotelu Pielęgniarek p. 410 zapraszamy na konsultację 
i rozmowy z dyżurującymi koleżankami.

BARBARA PORWOŁ
JADWIGA KRUCZEWSKA

1 listopada  
– nasza pamięć 
o tych, którzy 

odeszli 
Listopad to już jesień. Pora pełna pięknych 
różnorodnych barw, odlotu ptaków, skoszo-
nych pól i okalającej ciszy. 

Ta cisza panuje również i na cmen-
tarzach, które co roku szczególnie 
w listopadowe dni przybierają odświęt-
ny, piękny wygląd. Na każdym grobie 
biel kwiatów i ciepło od płonących zni-
czy. 

Jak każdego roku tak i teraz pójdzie-
my na cmentarze. Odwiedzimy groby 
naszych najbliższych, znajomych, ser-
decznych przyjaciół, sąsiadów.

Kiedy pochylamy się nad grobami 
najbliższych, których już nie ma wśród 
nas, pogrążamy się w głębokiej modli-
twie, zapalamy znicze, które są symbo-
lami trwania modlitwy. Wspominamy 
czas, w którym dzieliliśmy z nimi każ-
dy dzień. Przywołane wspomnienia 
rozbudzają na nowo smutek, wielki żal, 

Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym 
w Łomży wznawia swoją działalność 

a może nawet rozpacz po ich stracie. 
W oczach niejednokrotnie pojawia 
się łza. Pogrążamy się w refleksji nad 
życiem i jego przemijaniem. 

Jakże często w naszych wspo-
mnieniach, biegniemy myślą do na-
szych kochanych rodziców, którym 
zawdzięczamy bardzo dużo, a może 
nawet wszystko. 

Pieczołowicie zachowujemy w pa-
mięci i tych, którzy oddali to co naj-
droższe – życie, za ojczyznę, wiarę, 
pokój na świecie. Ta tradycja w pol-
skiej społeczności podtrzymywana 
od lat. Wojsko, służby, przedstawicie-
le władz państwowych, różnych ugru-
powań społecznych, młodzież zacią-
gają honorowe warty przy grobach 
bohaterów, składają kwiaty, wieńce, 
palą znicze. To piękny dowód na to 
czym ich bohaterskie czyny, praca, 
życie są dla potomnych.

Na cmentarzach są i groby za-
pomniane, opuszczone, ale jak-
że często i tu można spotkać osoby, 
które zatrzymują się przy nich pogrą-
żone w głębokiej zadumie i modli-
twie, a płomień zapalonej świecy nie-
sie modlitwę do Boga. 

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA
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Sytuacja demograficzna 
wymusza od decydentów 
większej liczby działań 
skierowanych do seniorów, ale 
też sprzyja budowaniu koalicji 
w celu wzmocnienia głosu 
seniorów oraz zwiększenia 
ich wpływu na kształtowanie 
polityk publicznych. 

Duże znaczenie przypisuje 
się przedstawicielstwu środowi-
ska osób starszych w samorzą-
dzie czyli radom seniorów, które 
wykorzystując swój głos dorad-
czy, opiniodawczy i inicjatywny 
mogą wspierać władze lokalne 
w reagowaniu na potrzeby osób 
starszych nie tylko w środowisku 
lokalnym, ale również w regionie 
i kraju.

Łomżyńska Rada Seniorów 
współpracuje z ogólnopolskimi 
organizacjami, które w swoich 
działaniach reprezentują blisko 
dziewięciomilionowe środowi-
sko osób starszych.

Ogólnopolskie Porozumienie 
o Współpracy Rad Seniorów

Łomżyńska Rada Seniorów 
jest członkiem Ogólnopolskiego 
Porozumienia o Współpracy Rad 
Seniorów z siedzibą w Krakowie. 

Porozumienie powstało w 2015 
roku i skupia kilkadziesiąt rad 
z całego kraju. Jego nadrzędnym 
celem jest zaszczepienie w społe-
czeństwie idei powstawania rad 
seniorów oraz ich demokratycz-
nego wyboru, budowanie spój-
nego i przemyślanego progra-
mu polityki senioralnej, a także 
wzmocnienie wiedzy, świado-
mości i umiejętności środowisk 
senioralnych i ich liderów. Od 
kilku lat działania rad senio-
rów zrzeszonych w Porozumie-
niu koncentrują się wokół prac 
związanych z przyjęciem zmian 
w ustawach samorządowych do-
tyczących rad seniorów, likwi-
dacji barier i utrudnień w pracy 
rad oraz zwiększenia wpływu na 
ustawodawstwo parlamentarne 
w sprawach seniorów. 

Wzmocnieniu współpracy 
rad seniorów służą kongresy lub 
konwenty organizowane w Kra-
kowie. W trakcie spotkań przed-
stawiciele rad seniorów z całej 
Polski mają możliwość wymiany 
doświadczeń, przedyskutowania 
problemów z jakimi spotykają się 
w działalności oraz podjęcia sze-
regu ważnych decyzji służących 
wpływowi na bieżącą sytuację 
społeczną w kraju.

Ostatni Ogólnopolski Kon-
went Rad Seniorów i Walne 
Zebranie Sprawozdawczo – 
Wyborcze Ogólnopolskiego Po-

rozumienia o Współpracy Rad 
Seniorów odbyły się 27 sierpnia 
2021 r. w Krakowie. Szczególnie 
dużo uwagi poświęcono na nim 
programom rządowym skiero-
wanym do seniorów oraz toczą-
cej się batalii o nowelizację ustaw 
o samorządzie gminnym, powia-
towym i województwa w zakresie 
dotyczącym możliwości powo-
ływania rad seniorów na wszyst-
kich szczeblach samorządu, 
a także zrównania praw rad se-
niorów z prawami rad młodzieżo-
wych. Delegaci Konwentu skie-
rowali w tej sprawie wystąpienia 
do Marszałek Sejmu Elżbiety 
Witek, Przewodniczącej Komisji 
ds. Polityki Senioralnej Joanny 

Borowiak oraz Przewodniczące-
go Komisji ds. Samorządu Tery-
torialnego i Polityki Regionalnej 
Tomasza Ławniczuka. Podjęli 
też uchwały powołujące stałych 
przedstawicieli do Sejmowych 
Komisji: ds. Polityki Senioralnej, 
ds. Zdrowia, ds. Samorządu Te-
rytorialnego i Polityki Regional-
nej a także w sprawie powołania 
Zespołu eksperckiego ds. moni-
torowania rządowego programu 
„Polityka społeczna wobec osób 
starszych 2030. Bezpieczeństwo. 
Uczestnictwo. Solidarność”.

Wybrano również władze Po-
rozumienia na kolejną kadencję 
– przewodniczącą została Barba-
ra Szafraniec.

W Konwencie wzięła udział 
Pełnomocnik Prezydenta Kra-
kowa ds. Polityki Senioralnej dr. 
Anna Okońska-Walkowicz, która 
podkreślała ważność osób star-
szych dla lokalnych samorządów 
i możliwość wykorzystania ich 
„energii, doświadczenia, inspira-
cji, mądrości i wolnego czasu”.

Łomżyńską Radę Seniorów 
reprezentowała Przewodnicząca 
Grażyna Czajkowska.

Obywatelski Parlament Seniorów

Ważnymi wydarzeniami dla 
środowiska osób starszych są se-
sje Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów, gdzie delegatami są 

Wspólne decyzje dla dobra seniorów
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przedstawiciele wszystkich śro-
dowisk senioralnych w Polsce, 
w szczególności Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku, Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz gminnych rad 
seniorów. OPS powstał w 2015 
roku i jest unikalną formą ak-
tywności i uczestnictwa osób 
starszych w procesie budowy 
społeczeństwa obywatelskiego, 
inspirowania kierunków polityki 

senioralnej oraz konstruktywne-
go dialogu z podmiotami życia 
publicznego.

Celami OPS są integracja 
oraz rzecznictwo interesów śro-
dowiska senioralnego, systema-
tyczne monitorowanie sytuacji 
osób starszych we wszystkich 
obszarach ich funkcjonowania, 
społeczny dialog, a także pre-
zentowanie stanowisk dotyczą-
cych polityki senioralnej. „Se-

niorzy i przyszłość Polski” – to 
symboliczne motto działania 
Obywatelskiego Parlamentu Se-
niorów.

Na zaproszenie Marszałka Se-
natu RP, prof. Tomasza Grodz-
kiego, 4 października 2021 roku 
w sali sesyjnej Senatu odbyła się 
VII Sesja Obywatelskiego Par-
lamentu Seniorów prowadzona 
przez Krystynę Lewkowicz Prze-
wodniczącą Prezydium Obywa-
telskiego Parlamentu Seniorów. 
Tematem przewodnim Sesji była 
sytuacja seniorów i organizacji 
senioralnych po pandemii oraz 
program powrotu do dawnej ak-
tywności.

Marszałek Senatu RP prof. 
Tomasz Grodzki w nagraniu skie-
rowanym do uczestników VII Se-
sji powitał ich słowami: „z wiel-
ką satysfakcją mówię: witajcie 
w domu! (…) Senat jest i będzie 
waszym domem, bo tu w szcze-
gólny sposób rozumiemy szacu-
nek dla osób w srebrnym wieku, 
które swoim dojrzałym życiem, 
swoimi umiejętnościami mogą 
najlepiej, jak to jest możliwe, słu-
żyć Polsce, Polkom i Polakom, 
uczyć młodszych, dbać o nich, 
dzielić się doświadczeniem za-
wodowym i życiowym”.

Gośćmi obrad byli: Wice-
marszałek Sejmu Małgorzata Ki-
dawa–Błońska, Prezydent Mia-
sta Stołecznego Warszawy Rafał 
Trzaskowski, Przewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu ds. 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
poseł Michał Szczerba, senator 
Krzysztof Kwiatkowski, Rzecz-
nik Praw Obywatelskich Marcin 
Wiącek.

Na szczególne podkreśle-
nie w wypowiedziach gości za- sługuje ich troska o zapewnie-

nie godnego życia seniorów jak 
również o dobrostan osób star-
szych w trakcie pandemii. Zmie-
niła ona bowiem życie seniorów, 
ich codzienne przyzwyczajenia, 
ograniczyła możliwość kontak-
tu z najbliższymi i codzienne ak-
tywności. 

W przyjętej Deklaracji Pro-
gramowej VII Sesji Plenarnej 
Obywatelskiego Parlamentu Se-
niorów skierowanej do władz 
Rzeczypospolitej Polskiej zna-
lazły się zapisy dotyczące syste-
mowych rozwiązań w obszarze 
szeroko pojętej polityki senio-
ralnej, a w szczególności zdro-
wia i opieki zdrowotnej w cza-
sie pandemii oraz apel o pilną 
nowelizację ustawy o osobach 
starszych. Proponowane zmiany 
w ustawie dotyczą m.in. umoco-
wania prawnego Obywatelskie-
go Parlamentu Seniorów jako 
ogólnopolskiego reprezentanta 
osób starszych i powołania na 
szczeblu rządowym pełnomoc-
nika ds. osób starszych. Projekt 
nowelizacji ustawy został skie-
rowany do organów uprawnio-

nych do wnoszenia inicjatyw 
ustawodawczych z postulatem 
podjęcia procedury.

W VII Sesji Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów uczestni-
czyli: Grażyna Czajkowska Prze-
wodnicząca Łomżyńskiej Rady 
Seniorów oraz Stanisław Kaseja, 
Wiceprzewodniczący Łomżyń-
skiej Rady Seniorów.

Uczestnictwo Łomżyńskiej 
Rady Seniorów w ogólnopol-
skich organizacjach senioralnych 
daje możliwość włączenia się 
w systemowe działania w kierun-
ku kształtowania polityki senio-
ralnej i wzmocnienia roli przed-
stawicielstw osób starszych. 
Podstawą tych działań są wspól-
ne wartości i cele takie jak: zdro-
wie, godność, szacunek. Nie tyl-
ko zapewnienie zabezpieczenia 
finansowego, lecz także posza-
nowanie godności i umożliwie-
nie zachowania niezależności 
w życiu codziennym powinny 
być priorytetami w działaniach 
na rzecz seniorów.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA
Przewodnicząca

 Łomżyńskiej Rady Seniorów
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Czytanie książek 
Czyli podpowiadamy  

po jaką pozycję sięgnąć.

Nie ma nas w domu

Rozkręcić 
biznes

Ricky (debiutujący na ekranie Kris 
Hitchen) to ciężko pracujący facet 
z Manchesteru, który próbuje rozkręcić 
w Newcastle własny biznes, lecz póki co 
musi podpiąć się pod dostawczą franczy-
zę. Jego żona Abbie (Debbie Honeywo-
od, również debiutantka) jest opiekunką 
starych, schorowanych i zniedołężnia-
łych – z wywieszonym językiem gania 
po całym mieście, z trudem znajdując 
chwilę dla bliskich. No i dzieciaki: 
rezolutna i beztroska jak wio-
senny poranek Liz Jane 
oraz wchodzący w wiek 
burzy i naporu na-
stolatek Seb. Dzięki 
subtelnej kronice 
ich codziennej 
rutyny, bez trudu 
wierzymy w mi-
łość bohaterów. 
A także w to, 
że zatrudniając 
się w rządzonej 
twardą ręką fir-
mie przewozo-
wej, Ricky trąca 
palcem pierwszą 
kostkę domina. 
Obserwując, jak 
bohaterowie pró-
bują utrzymać się na 
powierzchni, a przy 
okazji ocalić godność, 
rodzi się w sercu ten 

rodzaj gniewu, o który chyba chodziło 
reżyserowi (Ken Loach) – pisze na film-
webie Michał Walkiewicz.

Biznes nie przynosi oczekiwanego 
dochodu, a mężczyzna nie jest w stanie 
wywiązać się z finansowych zobowią-
zań. Teraz zmuszony jest pracować po 
czternaście godzin dziennie, po czym 
przejmuje opiekę nad dziećmi. Napię-
ty harmonogram zaczyna wprowadzać 
nieporozumienia i konflikty w rodzinne 
życie...

Pewnie nie wiesz...
H Film otrzymał wiele prestiżowych 

nominacji oraz Nagrodę Publiczności na 
festiwalu w San Sebastian w 2019 roku. 

H Aktor Kris Hitchen przed 
zagraniem w filmie był hy-

draulikiem.
H Podobnie jak 

w innych filmach Kena 
Loacha, obsada skła-

da się z nieznanych 
aktorów i amato-
rów. Brak rozpo-
znawalnych twa-
rzy sprawia, że 
widzom łatwiej 
uwierzyć, że bo-
haterowie filmu to 
zwykli ludzie z pro-

blemami, z którymi 
widz może się utoż-

samiać.
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Wyrok

Na pewno  
nie zabił

To historia prawdziwa. Betty jest 
blisko związana ze swoim bratem 
Kennym. Rodzeństwo wychowywa-
ło się osobno, w różnych rodzinach 
zastępczych.

Kenny dorastał w miasteczku 
w Massachusetts. W 1980 roku był ty-
powym dwudziestokilkuletnim męż-
czyzną, pracował jako kucharz w lo-
kalnej restauracji i mieszkał ze swoją 
ówczesną dziewczyną. Chłopak często 
ściągał na siebie kłopoty. Pewnego 
dnia został oskarżony o zamordowa-
nie Kathariny Brow. Po pierwszym 
przesłuchaniu został oczyszczony z za-
rzutów. Dwa lata później na podstawie 
nowych zeznań zostaje osądzony i ska-
zany na dożywocie, bez prawa ubiega-
nia się o wcześniejsze zwolnienie. 

Siostra Kenny'ego wie, że kłopo-
ty to jego specjalność, ale nie wierzy, 
że byłby w stanie zabić. Betty posta-
nawia iść na studia prawnicze, aby 
walczyć o jego uniewinnienie. Od-
bija się to na jej rodzinie. 

Kenny odsiedział 18 lat więzie-
nia, zanim testy DNA udowodniły 
jego niewinność. To zasługa jego 
siostry, że doprowadziła do jego 
oczyszczenia w 2001 roku.

Pewnie nie wiesz...
H Kenny wprawdzie został uwol-

niony, ale sześć miesięcy po wyjściu 
z więzienia spadł w dół, gdy wybrał 
drogę na skróty, doznał urazu mózgu 
i zmarł. Jego siostra powiedziała: „To 
smutne, ale ważne jest to, że Kenny 
umarł wolny i niewinny”.

H Betty cały czas pracuje jako 
wolontariuszka w fundacji, która po-
maga niesłusznie skazanym. Uwolni-
ła już ok. 250 więźniów.

H Scenarzystka Pamela Gray 
spędziła nad projektem osiem lat. Gdy 
znaleziono sponsora Hilary Swank, 
Sam Rockwell i Minnie Driver zgodzi-
li się wystąpić w filmie za symboliczne 
gaże.

H Hilary Swank poznała swoją 
prawdziwą postać Betty Anne Waters 
tuż przed rozpoczęciem zdjęć. 

Wyrok
Nowa TV sobota 22.55, 

niedziela 21.35

Dramat oparty na książce napisanej przez Jeffa 
Baumana. Był on jedną z ofiar zamachu bombowego 

podczas Maratonu Bostońskiego w 2013 roku. 
Zginęło wtedy trzy osoby, rany odniosło prawie 250.

Jeff Bauman, jak na młodego człowieka przystało, wiedzie 
bujne życie towarzyskie. Ma dużo dziewczyn, jednak nie angażu-
je się w trwały związek. Pracuje w dużym sklepie w dziale delika-
tesowym, dzieli skromne mieszkanie ze swoją matką, Patty, któ-
ra nie stroni od alkoholu. Pewnego razu Jeff natyka się na swoją 
byłą sympatię, Erin. Okazuje się, że dziewczyna zamierza wziąć 
udział w zbliżającym się maratonie, by zebrać fundusze na szpi-
tal, w którym pracuje. Obiecując, że będzie jej kibicował, Jeff nie 
mógł przewidzieć, że dojdzie do zamachu. Akurat obok wybuchła 
jedna z bomb. Traci obie nogi. Kiedy Jeff odzyskuje przytomność 
wyznaje bratu, że na moment przed wybuchem widział twarz za-
machowca. Terrorysta zostaje ujęty, a Jeff staje się bohaterem. Stale 
otoczony szukającymi sensacji reporterami i dziennikarzami, jest 
bliski załamania nerwowego. Ten rozgłos go przytłacza. Szuka uko-
jenia w alkoholu, w czym towarzyszy mu matka. Wszystko zmie-
nia spotkanie z Carlosem, który po wybuchu bomby zajął się nim 
i praktycznie uratował mu życie. 

Pewnie nie wiesz...
H Jake Gyllenhaal sam sfinansował produkcję o warto-

ści 30 milionów dolarów, w której wystąpił w roli głównej. 
H Gyllenhaal: „Jedną z najgorszych rzeczy, jakie 

musiałem zrobić, było zapytać Jeffa, jakie buty miał na 
sobie w dniu ataku. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić 
bólu, jaki mogło spowodować to wspomnienie”.

H Wiele mniejszych ról grają prawdziwi uczestnicy 
tamtych wydarzeń: lekarze, pielęgniarki, terapeuci, tech-
nicy, ratownicy.

H Bauman rozwiódł się ze swoją żoną Erin, którą dopingował 
w maratonie, na kilka miesięcy przed premierą filmu.

Niezwyciężony
TVP2 niedziela 22.05

Niezwyciężony

Bomba pod nogami

Maria Paszyńska – „Cień Sułtana”
Wiek szesnasty, odległe kulturo-

wo i czasowo Imperium Osmańskie. 
Ważą się losy chrześcijańskiej Europy. 
Jest rok 1566. Sulejman Prawodaw-
ca szykuje wyprawę przeciw Habs-
burgom. Wyprawa ma być ukorono-
waniem jego rządów, ostatecznym 
zwycięstwem Imperium Osmańskie-
go nad chrześcijańską Europą. Na-
gła śmierć pokrzyżuje jego plany, ale 
wielki wezyr Mehmed Pasza Sokollu 
postanawia zataić ten fakt przed woj-
skiem, aby nie dopuścić do rozpa-
du Imperium Osmańskiego. A kiedy 
wielka polityka stanie na drodze mi-
łości, czeka nas nie tylko lekcja (cie-
kawej) historii, ale też wzruszająca 
opowieść.

„Cień sułtana” to powieść, gdzie  
autorka udanie połączyła fikcję lite-
racką z historycznymi faktami. Pla-
styczne, sugestywne opisy wciągają 
nawet tych, którym Turcja kojarzy 
się jedynie ze słonecznymi wakacja-
mi i serialem telewizyjnym. Powieść 
przenosi czytelników do świata pełne-
go wschodniego przepychu, tureckie-
go wojska, pałacowych  intryg i wal-
ki pomiędzy janczarami i żołnierzami 
Subica Zrinskiego, dowódcy twierdzy 
w Szigetvarze.  Toczy się walka o wła-
dzę i przetrwanie w tym dość egzo-
tycznym dla nas świecie. Wiele się tu 
dzieje. Intrygi, zazdrość, poświęcenie, 
honor, odwaga, przyjaźń, spiski, zdra-
dy, zamachy i brutalna walka o wła-
dzę. Miłość przeplata się z lękiem, 
a z uśpienia budzą się demony uczuć 
z przeszłości. Na uwagę zasługuje hi-
storia Sokollu, który jako dziecko zo-
stał siłą odebrany rodzicom i wysłany 
na służbę do sułtana. 

Opisane wydarzenia są mocno 
osadzone w realiach historycznych, 
to nie tylko prawdziwe wydarze-
nia i miejsca, ale także wiele postaci, 
wokół których zbudowana jest opo-
wieść. Sulejman, Mehmed Pasza czy 
chorwacki obrońca Szigetvaru istnie-
li naprawdę, jak również bitwy, które 
stoczyli.

Kochamy
Patriotyzm po polsku.
Poetów, którzy piszą do sumień.
Miłość rozumienia.
Poszukiwanie wartości.
Hołd żyjącemu, który w płomieniach umierać chce.
Niezwykłą przyrodę.
Wysokie drzewa.
Miłość, która karze wierzyć w to, w co najbardziej wątpimy.
Miłość własną, bo nie ma przyjaciela.
Miłość chodzi po ciemku, bo ślepa.
Chcesz być kochany? Śmiałe żądanie.
Byliśmy tak blisko siebie.
Gorąca miłość, to płomień życia.
Żyć bez miłości, to jak serce bez bicia.
Kwiat bez wody.
Dziękuję, że jesteś.

   
     STANISŁAW KASEJA

Jako młody człowiek wierzyłem, że 
śmierć jest tak odległa, że mnie nie dotyczy. 
Przydarzy się innym. Teraz wiem, że śmierć 
to najpewniejszy element każdego życia.  

W moim długim życiu, śmierć jakby we-
szła do przedpokoju. Wielu z nas doświad-
czyło jej niesłychanie blisko. Śmierć to nie-
uchronność i tajemnica.  Zwykle strasznie 
przeżywamy, gdy odchodzą bliscy.  Dla 
mnie strasznym wstrząsem była śmierć 
mamy. Odeszła w wieku 62. lat.  To wiek, 
w którym wielu z nas dobrze funkcjonuje. 
Moja mama nie wyglądała tak przed śmier-
cią, pełną bólu. Była zmęczona chorobami. 
Po odejściu Jej twarz była spokojna, pogo-
dzona z przemijaniem, szczęśliwa i piękna, 
taka jaką zapamiętałem ją z młodych lat.

Każda śmierć jest kwestią właściwej 

proporcji sprzeciwu wobec tego, co nie-
uchronne. Strach, przed którym nie uciek-
niemy. To bezsensowna utrata energii, czyli 
próba oszukania śmierci.  Interesuje mnie 
co jest dalej.  Cały proces jest pasjonujący.  
Konfrontacja wyobrażenia  co jest wokół: 
przekazy religijne, teologiczne, filozoficzne, 
medyczne.  Wierzę,  że trafimy do takiego 
raju, jaki sobie wyobrażamy. Nikt nie wie co 
tak naprawdę spotka nas po drugiej stronie.  

Moja wiara nakazuje mi to sobie wy-
obrazić.  Do mnie przemawia to, co po 
śmierci będzie. Wierzę w ten przekaz.  Ży-
cie według wartości utwierdzanej jako do-
bre i szlachetne. Przyświeca mi idea zasłu-
żenia na dobre życie pośmiertne. Dlatego 
chcę żyć w zgodzie z wartościami, bo do-
brze mi się z tym żyje. Wszystko sprowa-

dza się do tego, co jest dla nas ważne. Wie-
rzę w wędrówkę duszy, tej niezniszczalnej 
cząstki każdego z nas. Ciało się rozpada. 
Nieśmiertelna dusza w wszechświecie wę-
druje, rozwija się.

Tajemnicą śmierci jest jej niedostęp-
ność, bo nie wiemy co nas spotka po dru-
giej stronie. Czy boję się śmierci? Boję się 
cierpienia, samotności, bycia niezdolnym 
do samodzielnego funkcjonowania. Przy-
wiązanie do łóżka na zawsze, jest najgorszą 
perspektywą, bycia niezdolnym do decydo-
wania o sobie to 

Dzień Zaduszny jest bardzo ważnym 
dniem. Jest to zbiorowe przeżywanie śmier-
ci, łączenia się z tymi, którzy odeszli.

Senior STANISŁAW KASEJA
Październik 2021

Po drugiej 
stronie 
nadziei
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Rozkręcić 
biznes

Ricky (debiutujący na ekranie Kris 
Hitchen) to ciężko pracujący facet 
z Manchesteru, który próbuje rozkręcić 
w Newcastle własny biznes, lecz póki co 
musi podpiąć się pod dostawczą franczy-
zę. Jego żona Abbie (Debbie Honeywo-
od, również debiutantka) jest opiekunką 
starych, schorowanych i zniedołężnia-
łych – z wywieszonym językiem gania 
po całym mieście, z trudem znajdując 
chwilę dla bliskich. No i dzieciaki: 
rezolutna i beztroska jak wio-
senny poranek Liz Jane 
oraz wchodzący w wiek 
burzy i naporu na-
stolatek Seb. Dzięki 
subtelnej kronice 
ich codziennej 
rutyny, bez trudu 
wierzymy w mi-
łość bohaterów. 
A także w to, 
że zatrudniając 
się w rządzonej 
twardą ręką fir-
mie przewozo-
wej, Ricky trąca 
palcem pierwszą 
kostkę domina. 
Obserwując, jak 
bohaterowie pró-
bują utrzymać się na 
powierzchni, a przy 
okazji ocalić godność, 
rodzi się w sercu ten 

rodzaj gniewu, o który chyba chodziło 
reżyserowi (Ken Loach) – pisze na film-
webie Michał Walkiewicz.

Biznes nie przynosi oczekiwanego 
dochodu, a mężczyzna nie jest w stanie 
wywiązać się z finansowych zobowią-
zań. Teraz zmuszony jest pracować po 
czternaście godzin dziennie, po czym 
przejmuje opiekę nad dziećmi. Napię-
ty harmonogram zaczyna wprowadzać 
nieporozumienia i konflikty w rodzinne 
życie...

Pewnie nie wiesz...
H Film otrzymał wiele prestiżowych 

nominacji oraz Nagrodę Publiczności na 
festiwalu w San Sebastian w 2019 roku. 

H Aktor Kris Hitchen przed 
zagraniem w filmie był hy-

draulikiem.
H Podobnie jak 

w innych filmach Kena 
Loacha, obsada skła-

da się z nieznanych 
aktorów i amato-
rów. Brak rozpo-
znawalnych twa-
rzy sprawia, że 
widzom łatwiej 
uwierzyć, że bo-
haterowie filmu to 
zwykli ludzie z pro-

blemami, z którymi 
widz może się utoż-

samiać.
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Na pewno  
nie zabił

To historia prawdziwa. Betty jest 
blisko związana ze swoim bratem 
Kennym. Rodzeństwo wychowywa-
ło się osobno, w różnych rodzinach 
zastępczych.

Kenny dorastał w miasteczku 
w Massachusetts. W 1980 roku był ty-
powym dwudziestokilkuletnim męż-
czyzną, pracował jako kucharz w lo-
kalnej restauracji i mieszkał ze swoją 
ówczesną dziewczyną. Chłopak często 
ściągał na siebie kłopoty. Pewnego 
dnia został oskarżony o zamordowa-
nie Kathariny Brow. Po pierwszym 
przesłuchaniu został oczyszczony z za-
rzutów. Dwa lata później na podstawie 
nowych zeznań zostaje osądzony i ska-
zany na dożywocie, bez prawa ubiega-
nia się o wcześniejsze zwolnienie. 

Siostra Kenny'ego wie, że kłopo-
ty to jego specjalność, ale nie wierzy, 
że byłby w stanie zabić. Betty posta-
nawia iść na studia prawnicze, aby 
walczyć o jego uniewinnienie. Od-
bija się to na jej rodzinie. 

Kenny odsiedział 18 lat więzie-
nia, zanim testy DNA udowodniły 
jego niewinność. To zasługa jego 
siostry, że doprowadziła do jego 
oczyszczenia w 2001 roku.

Pewnie nie wiesz...
H Kenny wprawdzie został uwol-

niony, ale sześć miesięcy po wyjściu 
z więzienia spadł w dół, gdy wybrał 
drogę na skróty, doznał urazu mózgu 
i zmarł. Jego siostra powiedziała: „To 
smutne, ale ważne jest to, że Kenny 
umarł wolny i niewinny”.

H Betty cały czas pracuje jako 
wolontariuszka w fundacji, która po-
maga niesłusznie skazanym. Uwolni-
ła już ok. 250 więźniów.

H Scenarzystka Pamela Gray 
spędziła nad projektem osiem lat. Gdy 
znaleziono sponsora Hilary Swank, 
Sam Rockwell i Minnie Driver zgodzi-
li się wystąpić w filmie za symboliczne 
gaże.

H Hilary Swank poznała swoją 
prawdziwą postać Betty Anne Waters 
tuż przed rozpoczęciem zdjęć. 

Wyrok
Nowa TV sobota 22.55, 

niedziela 21.35

Dramat oparty na książce napisanej przez Jeffa 
Baumana. Był on jedną z ofiar zamachu bombowego 

podczas Maratonu Bostońskiego w 2013 roku. 
Zginęło wtedy trzy osoby, rany odniosło prawie 250.

Jeff Bauman, jak na młodego człowieka przystało, wiedzie 
bujne życie towarzyskie. Ma dużo dziewczyn, jednak nie angażu-
je się w trwały związek. Pracuje w dużym sklepie w dziale delika-
tesowym, dzieli skromne mieszkanie ze swoją matką, Patty, któ-
ra nie stroni od alkoholu. Pewnego razu Jeff natyka się na swoją 
byłą sympatię, Erin. Okazuje się, że dziewczyna zamierza wziąć 
udział w zbliżającym się maratonie, by zebrać fundusze na szpi-
tal, w którym pracuje. Obiecując, że będzie jej kibicował, Jeff nie 
mógł przewidzieć, że dojdzie do zamachu. Akurat obok wybuchła 
jedna z bomb. Traci obie nogi. Kiedy Jeff odzyskuje przytomność 
wyznaje bratu, że na moment przed wybuchem widział twarz za-
machowca. Terrorysta zostaje ujęty, a Jeff staje się bohaterem. Stale 
otoczony szukającymi sensacji reporterami i dziennikarzami, jest 
bliski załamania nerwowego. Ten rozgłos go przytłacza. Szuka uko-
jenia w alkoholu, w czym towarzyszy mu matka. Wszystko zmie-
nia spotkanie z Carlosem, który po wybuchu bomby zajął się nim 
i praktycznie uratował mu życie. 

Pewnie nie wiesz...
H Jake Gyllenhaal sam sfinansował produkcję o warto-

ści 30 milionów dolarów, w której wystąpił w roli głównej. 
H Gyllenhaal: „Jedną z najgorszych rzeczy, jakie 

musiałem zrobić, było zapytać Jeffa, jakie buty miał na 
sobie w dniu ataku. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić 
bólu, jaki mogło spowodować to wspomnienie”.

H Wiele mniejszych ról grają prawdziwi uczestnicy 
tamtych wydarzeń: lekarze, pielęgniarki, terapeuci, tech-
nicy, ratownicy.

H Bauman rozwiódł się ze swoją żoną Erin, którą dopingował 
w maratonie, na kilka miesięcy przed premierą filmu.

Niezwyciężony
TVP2 niedziela 22.05

Niezwyciężony

Bomba pod nogami
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Straszny film 1 i 2

Żądza krwi
Dwie pieprzne komedie, które 

ośmieszają znane filmy, parodiują po-
pularne horrory. Przerażające i prze-
zabawne niespodzianki dają widzom 
mnóstwo frajdy.

W pierwszym filmie zamaskowany 
mężczyzna zabija atrakcyjną uczenni-
cę szkoły średniej. Jedna zbrodnia nie 
wystarczy, by zaspokoić żądzę krwi. 
Kolejnymi ofiarami maniaka ma być 
grupa uczniów z tej samej szkoły. Pod-
czas ostatniego Halloween śmiertelnie 
potrącili mężczyznę, a zwłoki wrzucili 
do morza. Złożyli przysięgę, że nigdy 
nikomu nie wspomną o zdarzeniu.

„Straszny film 2” to parodia nie 
z tego świata. W przeklętym domu 
dzieją się straszne rzeczy. Egzorcysta 
podrywa opętaną dziewczynę, dziew-
czyna podrywa zboczonego ducha, ro-
ślina ożywa, by wypalić jointa, a lalka, 
by stracić dziewictwo.

Profesor Oldman oraz jego asystent 
namawiają grupę studentów do udziału 

w eksperymencie badającym paranor-
malne siły działające w pewnym domu. 
W nocy mają miejsce niepokojące wy-
darzenia. Włości nawiedza duch daw-
nego właściciela.

Film reklamowano hasłem: „bezli-
tosny, bezwstydny i bezczelny”. Komi-
cy nabijają się ze wszystkiego: z seksu, 
inwalidów, czarnych, białych etc. Nie 
oszczędzają nikogo. Poziom dowcipów 
jest bardzo nierówny. Żarty genialne, 
sąsiadują obok takich, które co wrażliw-
szych czytelników mogą doprowadzić 
do mdłości.

Pewnie nie wiesz...
H Pierwszy film zarobił 278 milionów 

dolarów, kosztował 19 milionów. Miał 
mieć tytuł „Ostatniego lata krzyczałam 
ponieważ Halloween wypadał w piątek 
13-ego” – bo zawierał tytuły parodiowa-
nych filmów: „Koszmar minionego lata”, 
„Krzyk”, „Halloween” oraz „Piątek 13”.

H Drugi zarobił 141 milionów dola-
rów, kosztował 45 milionów. Sparodiowa-
no w nim 23 filmy i jeden serial.

Straszny film 1 i 2
Stopklatka piątek 22.00, 23.50

41 dni nadziei

Huragan
Film oparty na prawdziwych 

wydarzeniach, chociaż pewne fakty 
zostały zmienione na potrzeby holly-
woodzkiej produkcji. Ta dramatyczna 
historia miała miejsce we wrześniu 
1983 roku. Do tragedii doszło wskutek 
potężnego huraganu Raymond, który 
rozpętał się na Oceanie Spokojnym. 

23-letnią Amerykankę Tami 
Oldham i starszego o ponad 10 lat An-
glika Richarda Sharpa połączyła wiel-
ka miłość do siebie i do żeglarstwa. 
Mieli się wkrótce pobrać. Przedtem 
jednak przyjmują zlecenie na dopro-
wadzenie za 10 tysięcy dolarów pry-
watnego jachtu z Tahiti do San Diego 
w Kalifornii. Mają do przepłynięcia 
prawie 7 tysięcy kilometrów przez Pa-
cyfik. To dla zapalonych żeglarzy fan-
tastyczna przygoda i rejs życia. Kiedy 
są mniej więcej w połowie drogi roz-

pętuje się straszliwa burza tropikalna. 
Huragan Raymond osiąga prędkość 
250 kilometrów na godzinę. Zderze-
nie jachtu z taką siłą nieuchronnie 
prowadzi do tragedii. Richard zostaje 
ciężko ranny, a jacht niemal komplet-
nie rozbity. Mimo strachu i wyczer-
pania Tami nie poddaje się. Walczy 
z żywiołem i swoimi słabościami. Wie, 
że musi przetrwać, by uratować siebie 
i ukochanego. Nie mogąc liczyć na po-
moc z zewnątrz, Tami dokonuje wręcz 
cudu, płynąc 41 dni uszkodzonym 
jachtem przez wzburzony ocean. 

Pewnie nie wiesz...
H A naprawdę: gdy jacht wywrócił 

się Tami uderzyła głową o ścianę kabiny. 
Była nieprzytomna 27 godzin, a kiedy 
wyszła na pokład odkryła linę bezpie-
czeństwa Richarda zwisającą z krawędzi 
łodzi. Jej narzeczony zaginął na morzu.

41 dni nadziei
TVP1 niedziela 22.25

Herkules (Dwayne Johnson) po wykonaniu legen-
darnych, dwunastu prac zyskał olbrzymią sławę i rozgłos. 
Niestety nie zapewniło mu to szczęścia, a jedynie cierpie-
nie. Herosowi nie dane jest cieszyć się sukcesem w oto-
czeniu rodziny. Po utracie bliskich, jedynym ukojeniem 
dla Herkulesa stały się krwawe potyczki. Aby zagłuszyć 
sumienie, a jednocześnie podtrzymać swój wizerunek 
półboga, Herkules postanawia zostać najemnikiem. 

W jego wędrówce po Grecji towarzyszy mu szóstka 
podobnie zagubionych kompanów. Łączy ich jedno – mi-
łość do walki. Niebawem ich los odmienia się, gdy król Tra-
cji ( John Hurt) składa im propozycję. Pragnie, by uczynili 
jego armię najpotężniejszą na świecie. To sprawia, że na-
jemnicy na swej drodze spotkają wojowników jeszcze bar-
dziej bezwzględnych i żądnych krwi, niż oni sami…

Wartka akcja, sporo słownych ciętych ripost, sym-
patyczny w gruncie rzeczy bohater, niezły drugi plan – 
„Herculesa” każdy obejrzy z przyjemnością. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 243 mln dolarów, kosztował 100 mln.
H Dwayne Johnson naderwał ścięgna w miednicy, mia-

ła go czekać poważna operacja, a po niej rok rehabilitacji. 
Skończyło się na samej, bardzo intensywnej rehabilitacji. 

H Aktorzy pytani o to, co nastręczało im najwięcej trud-
ności na planie odpowiadali, że nie ostra dieta, ani ćwicze-
nia, ale… zapamiętanie wymowy greckich imion bohaterów, 
takich jak Amfiaraos, Autolykos, Tydeus, Jolaos itp.

H Podczas kręcenia sceny, w której Herkules uwalnia się 
z łańcuchów, Dwayne wytężał wszystkie siły (łańcuchy były 
prawdziwe) aż do omdlenia. Scenę powtarzano osiem razy.

H Dwayne Johnson nosił w tym filmie sztuczną brodę, 
wykonaną z włosów jaka.

H Za rolę Herkulesa dostał 12 milionów dolarów.

Herkules 
TV Puls niedziela 22.30

Herkules

Najemnik
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Na zaproszenie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej do Łomży przyjechał Mi-
chał Olszański, znany i ceniony dzien-
nikarz radiowy i telewizyjny. Tuż 
przed spotkaniem autorskim w Hali 
Kultury Michał Olszański opowiedział 
nam nie tylko o kulisach swojej karie-
ry, ale także o związkach z Łomżą.

- W Łomży jestem nie po raz 
pierwszy. Trudno nie być tu cho-
ciażby przejazdem. Przez wiele 
lat radiowa Trójka była związana 
z Augustowem, w związku z tym 
przeważnie zawsze tędy się jeź-
dziło klnąc na odcinek Ostrów 
Mazowiecka – Łomża. ale dzisiaj 
powiedziano mi, że mogę tamtę-
dy spokojnie wracać bo jest dużo 
lepiej. Sprawdzę – odgrażał się 
Michał Olszański. - Co prawda 
nie miałem okazji dłużej pobyć 
w Łomży, ale muszę przyznać, że 
mam ogromny sentyment do tego 
miasta. Dlaczego? Ponieważ je-
den z moich bardzo fajnych kum-
pli z trójki Marek Wałkuski, ko-
respondent Polskiego Radia ze 
Stanów Zjednoczonych, jest stąd. 
Dlatego gdy słyszę Łomża zawsze 
pojawia się ten delikatny senty-
ment – zdradził dziennikarz.

Michał Olszański wbrew 
dziennikarskim ambicjom rodzi-
ców (jest synem dziennikarzy Ta-
deusza i Barbary Olszańskich) 
jako młody człowiek postanowił 
związać swoją przyszłość z peda-
gogiką i resocjalizacją. W 1977 
roku uzyskał dyplom pedagoga na 
Instytucie Profilaktyki Społecz-
nej i Resocjalizacji Uniwersytety 
Warszawskiego. Lata 80. spędził 
w ośrodku dla trudnej młodzieży, 
tzw. SOS-ie na Grochowie. 

- To była niezwykła placów-
ka, która była niczym innym, jak 
takim dziwnym kloszem, pod 
którym chowała się grupa zbun-
towanej młodzieży polskiej, któ-
ra wypadała z systemu oświaty, 
ale sięgała też po używki i różne-
go rodzaju narkotyki. To spowo-
dowało, że kuratorium, które na 
ogól nie lubi tego typu ekspery-
mentów, zaczęło chwalić się, że 
oto jest w Warszawie placówka, 
która pracuje z młodzieżą zagro-
żoną uzależnieniami. Dostali-
śmy szkołę licealną prowadzoną 

w systemie wieczorowym, która 
pozwalała tej młodzieży na uzy-
skanie matury. I to okazało się 
fantastycznym zabiegiem edu-
kacyjno-wychowawczym – opo-
wiadał Michał Olszański. - Był 
to ośrodek prowadzony w spo-
sób niezwykle otwarty. Wszyscy 
mówiliśmy sobie po imieniu, Ci 
młodzi ludzie przychodzili do 
nas do domów. To było powo-
dem mojego można powiedzieć 
kryzysu małżeńskiego. Pamię-
tam, jak moja żona powiedziała, 
że jeśli nasz dom stanie się świe-
tlicą SOS-u, to ona nie wyobra-
ża sobie takiego życia. Mieliśmy 
już wtedy dwoje małych dzieci 
i to po prostu zaczęło się dziwnie 
mieszać – zdradził. - Spędziłem 
tam 10 lat. Była to bardzo inten-
sywna praca wychowawczo-pe-
dagogiczna. Pod koniec lat 80. po 
obradach okrągłego stołu zrozu-
miałem, że prowadzenie placów-
ki o takim modelu po prostu nie 
ma sensu. Czasy zaczęły robić się 
tak dynamiczne, że trzeba było 
szukać nowych rozwiązań. Wte-
dy pomyślałem sobie, że to jest 
dla mnie ostatni dzwonek, żebym 
coś zmienił w swoim życiu. Do 
tego doszła przeprowadzka  pod 
Warszawę do zbudowanego dzię-
ki pomocy teścia domu i świado-
mość, że muszę swojej rodzinie 
zapewnić odpowiedni byt, co na 
etacie w budżetówce mogłoby 
być po prostu trudne – tłumaczył 
Michał Olszański.

I tak na początku lat 90. po-
stanowił wywrócić swoje życie 
do góry nogami. Na skutek prze-
mian ustrojowych, wypalenia za-
wodowego, ale także silnie dają-
cych o sobie znać dziennikarskich 
korzeni postanowił zmienić swoje 
życie. Został dziennikarzem radio-
wym. Pierwsze dwa lata spędził 
w Radiu Kolor.

- Znalazłem w sobie taką siłę, 
która kazała mi spróbować. A, że 
było to radio, to było coś fenome-
nalnego – mówił Olszański. - To 
był zupełny przypadek. Jest taki 
dziennikarz muzyczny – Grzegorz 
Brzozowicz. Tak się akurat składa, 
że to mój brat cioteczny. I to on 
powiedział mi: Michał budujemy 

bardzo fajny zespół – Radio Ko-
lor. To był taki klasyczny mariaż. 
Było dwóch gości z wizją (Mann 
i Materna) i jeden z pieniędzmi 
(Waldemar Obrębski). Ale muszę 
przyznać, że te dwa lata, które spę-
dziłem w Radiu Kolor były niesa-
mowite.

Radio Kolor Michał Olszański 
zamienił na Trójkę, dla której pro-
wadził audycje sportowe (Trzecia 
strona medalu, Potrójmy o spo-
rcie). W latach 2000 – 2001 był 
nawet dyrektorem tej stacji. 

- Trójka była dla nas takim 
oknem na świat. To był Zeppelin, 
to była Metallica, to byli Bitelsi. Te 
słynne audycje, które robił Kacz-
kowski i cała Polska stawała: kanał 
lewy, kanał prawy, trzy, dwa, jeden, 
start! Wciskało się klawisz w tych 
naszych Zetkach i puszczał płyty, 
które kilka tygodni wcześniej uka-
zywały się na Zachodzie. Dla mnie 
dostanie się do Trójki to było po 
prostu spełnienie marzeń – wspo-
minał Michał Olszański. - Szybko 
okazało się, że pasujemy do tego 
zespołu, że ten sport, który zapro-
ponowaliśmy po prostu się spodo-
bał, bo on był trochę inny od tego, 
który robiła Jedynka. Myśmy nie 
nastawiali się na sprawozdania 
sportowe, na to, żeby robić rela-
cje, tylko bardziej na komentarz, 
na coś takiego co będzie uzupeł-
nieniem sportu – opowiadał Ol-
szański.

Radiowa Trójka i Michał Ol-
szański to także ,,Godzina praw-
dy”, długie często niezwykle wzru-
szające rozmowy z wyjątkowymi 
postaciami. 

- Godzina prawdy to jest 10 lat, 
a moja Trójka to jest 25 lat. Ja po 
tych 15 latach poczułem, że chciał-
bym mieć coś własnego, taki stem-
pelek. Dziś jestem naprawdę dum-
ny z wielu tych rozmów. Zawsze 
chciałem przekazać w nich jakąś 
zachętę refleksję, doświadczenie, 
które mogłoby czegoś nauczyć. 
I w wielu przypadkach udawało mi 
się to – mówił dziennikarz. 

Michał Olszański współpra-
cę z Polskim Radiem zakończył 
w maju 2020 roku. W czerwcu 
tego samego roku powrócił na an-
tenę, ale jego program w sierpniu 

został usunięty z ramówki. Mia-
ło to związek ze skrytykowaniem 
władz stacji za unieważnienie słyn-
nego notowania Listy Przebojów 
i obciążenia odpowiedzialnością 
za to odpowiedzialnością Marka 
Niedźwiedzkiego i Bartosza Gila. 

- Czuję ogromną złość, a nawet 
wściekłość. Jeżeli coś budowane 
jest z takim trudem przez znako-
mitych ludzi, przez ponad 50 lat, 
to jak można to zniszczyć w cią-
gu roku? To jest nie tylko działa-
nie przeciwko kulturze, a wręcz 
obrzydlistwo, żeby nie dać istnieć 
programowi, który tak napraw-
dę nikomu nie zagrażał – nie krył 
wzburzenia Olszański. 

Jego przygoda z Telewizją Pol-
ską trwała natomiast 21 lat. Widzo-
wie doskonale znali go z ,,Magazy-
nu Ekspresu Reporterów”. Przez 
ponad 10 lat współprowadził także 
program “Pytanie na śniadanie”. 

- To było fajne, do tej nie-
szczęsnej rozmowy z prezesem 
– stwierdził Olszański podczas 
spotkania w Hali Kultury. - W so-
botę zadzwonił do mnie szef pro-
gramowy ,,Pytania na Śniada-
nie” mówiąc, że jest pomysł, żeby 
w poniedziałek odbyła się roz-
mowa z prezesem Jarosławem 
Kaczyńskim, która byłaby swego 
rodzaju takim ociepleniem wize-
runku, na co ja odpowiedziałem 
mu, że mnie i Moniki Zamachow-
skiej nie ma w grafiku. I powiem 
szczerze, że powinien się wtedy 
z tego wymigać. Powinienem mieć 
więcej wiedzy w sobie i doświad-
czenia. To nie jest tak, że myśmy 
zepsuli tę rozmowę. Myśmy po-
prowadzili ją zgodnie z pewnym 
planem. A plan miał być taki, że ma 
być to ciepła rozmowa z prezesem 
o tym, jakim on jest człowiekiem. 
Tylko właśnie to spowodowało, że 
ja później miałem poczucie, że da-
łem ciała jako dziennikarz, że po 
tylu latach pracy zrobiłem coś co 
mi narzucono i nie było mnie stać 
na to, żeby zadać choć jedno pyta-
nie… A miałam niemalże gotową 
rzecz wyłożoną na tacy. Ta rozmo-
wa odbywał się w poniedziałek, 
a w sobotę ukazał się film braci Se-
kielskich. Przecież mogłem na ko-
niec rozmowy zapytać go o to, czy 

widział ten film – mówił otwarcie 
Olszański. - Po tym całym wywia-
dzie, byłem trochę rozbity. Dzień 
później złapała mnie dziennikarka 
z portalu NaTemat i zaczęła wy-
pytywać o kulisy tej rozmowy. I ja 
jej trochę za dużo opowiedziałem. 
Ona to opublikowała i ja już wte-
dy wiedziałem, że moje dni w te-
lewizji są policzone. I rzeczywiście 
nie minęły trzy tygodnie i ta decy-
zja zapadła – mówił Michał Ol-
szański. 

Najpierw odsunięto go od pro-
wadzenia porannego programu, 
a pod koniec ubiegłego roku zwol-
niono z “Magazynu Ekspresu Re-
porterów”. 

- Jedyne czego żałuję to, że 
nie pozwolono mi pożegnać się 
z widzami. Ja się przygotowywa-
łem do tego, że rozpocznę kolej-
ny sezon Ekspresu Reporterów 
rok temu i że się pożegnam. Mia-
łem już takie poczucie, że telewizja 
poszła w taką stronę, że ja się tam 
nie mieszczę, że mimo tego, że ro-
bię w zasadzie program misyjny 
i uczciwy, w którym nie ma propa-
gandy, to jednak jest to program, 
który jest tam emitowany, a jesz-
cze przenieśli nas z Dwójki do Je-
dynki. Bardzo wtedy to przeżyłem, 
bo była taka opinia, że Dwójka jest 
troszkę taka bardziej niezależna, 
taka kulturalna, a Jedynka jest tym 
zmasowanym frontem propagan-
dy – nie krył żalu Michał Olszań-
ski. - Nie chciałem robić żadnego 
skandalu. Nie chciałem wejść na 
antenę, tupnąć nogą i wykrzyki-
wać, że nie będę robił telewizji ra-
zem z panem Kurskim. Chciałem 
po prostu ładnie się pożegnać. Po-
wiedzieć, że to było ważne 20 lat 
w moim życiu, że przyszedł taki 
czas w życiu, że trzeba powiedzieć 
sobie: do widzenia. Takiej szansy 
nie miałem – opowiada Olszański.

Dziś Michał Olszański ma 
nowy radiowy adres. Współtwo-
rzy Radio 357. Rozpoczął także 
przygodę z telewizją. W TV4 ma 
nowy program publicystyczny 
,,Kocham. Przepraszam. Dzięku-
ję”, opowiadający o prawdziwych 
ludzkich sprawach, w których klu-
czową rolę odgrywają trzy tytuło-
we słowa. 

Nigdy  
nie jest  

za późno 
na 

zmiany 

kultura



18 www.narew.info

Uzależnienie od telefonu 
(smartfona) należy do grupy 
uzależnień behawioralnych. Ze 
względu na rozpowszechnienie 
tego zjawiska i jego wzrost 
w ostatnich latach, fonocholizm 
można uznać za chorobę 
cywilizacyjną. Granica między 
prawidłowym używaniem 
telefonu, a jego nadużywaniem 
jest dość niejasna. 

W dzisiejszych czasach cięż-
ko jest wyobrazić sobie życie bez 
telefonu komórkowego. Każdy 
z nas używa go co najmniej kil-
ka razy dziennie, nie tylko do 
wykonywania połączeń. Współ-
czesne telefony komórkowe po-
siadają dostęp do Internetu oraz 
wiele innych funkcji, jak aparat 
fotograficzny, odtwarzacz muzy-
ki czy gry, dzięki którym sięgamy 
po niego znacznie częściej, niż 
w rzeczywistości potrzebujemy. 
Dawniej funkcja komórki ogra-
niczała się wyłącznie do wykony-
wania i odbierania połączeń lub 
wysłania smsów. Dziś sięgamy po 
smartfony w celu zrobienia zaku-
pów online, sprawdzenia powia-
domień na portalach społeczno-
ściowych czy obejrzenia filmu, 
a dzięki ich mobilnej formie mo-
żemy korzystać ze wszystkich 
funkcji, gdzie tylko chcemy. Nie-
które osoby nie wyobrażają so-
bie życia bez telefonu komórko-
wego w zasięgu ręki, sięgają po 
niego kilkanaście, a nawet kilka-
dziesiąt razy w ciągu dnia. Tele-
fony komórkowe to nie tylko uła-
twienie w codziennym życiu, ale 
także poważne zagrożenie, gdyż 
zbyt częste i intensywne korzy-
stanie z telefonu może prowadzić 
do uzależnienia się. Największą 
grupą ryzyka są dzieci oraz mło-
dzież, choć uzależnienie od te-
lefonu  występuje także u doro-
słych.

Uzależnienie od telefonu- objawy
Uzależnienie od smartfo-

na  należy do grupy uzależnień 
behawioralnych. Ze względu na 
rozpowszechnienie tego zjawiska 
i jego wzrost w ostatnich latach, 
fonocholizm można uznać za cho-
robę cywilizacyjną. Granica mię-
dzy prawidłowym używaniem 
telefonu, a jego nadużywaniem 
jest dość niejasna. Każdy posia-
dacz smartfona wie, jak pomoc-
ny bywa on w codziennym życiu. 
Korzystanie z portali społecz-

nościowych i komunikatorów 
internetowych daje możliwość 
łączności ze światem, niezależ-
nie od naszego położenia. Moż-
liwość zrobienia zakupów online 
znacznie ułatwia życie, a bogata 
oferta gier na smartfona pozwala 
nie nudzić się podczas podróży. 
Producenci co roku udoskonala-
ją swoje sprzęty, aby użytkowni-
cy nie mogli się bez nich obejść 
w codziennym życiu. Problem 
zaczyna się, kiedy niemożność 
skorzystania z telefonu wywołu-

je frustrację i wiele negatywnych 
emocji, a sprzęt musi być zawsze 
w zasięgu ręki, by móc co chwi-
lę zerknąć na ekran w poszukiwa-
niu nowych powiadomień.  Uza-
leżnienie od telefonu objawia się 
przede wszystkim ciągłym przy-
musem korzystania ze smartfona. 
Osoba nie potrafi wytrzymać na-
wet kilku minut bez sięgnięcia po 
telefon, a gdy nie ma go w zasię-
gu ręki odczuwa zdenerwowanie. 
Poza tym, charakterystycznym 
sygnałem jest także ilość czasu 

spędzanego przed ekranem te-
lefonu. Uzależniony potrzebuje 
coraz więcej czasu na korzystanie 
z urządzenia, aby poczuć się do-
brze, wzrasta tolerancja na bodź-
ce płynące ze smartfona. Osoby 
uzależnione bardzo często zanie-
dbują codzienne obowiązki na 
rzecz używania telefonu. Uzależ-
nienie od telefonu u dzieci i mło-
dzieży może wpłynąć na pogor-
szenie się wyników w szkole, gdyż 
nie jest ono w stanie skupić się na 
lekcji, a cały czas wolny spędza 

w świecie wirtualnym.  Uzależ-
nienie od telefonu  u dorosłych 
natomiast może objawiać się pro-
blemami w życiu rodzinnym i za-
wodowym. Bliscy osoby uzależ-
nionej często zwracają uwagę na 
nieinteresowanie się sprawami 

rodzinnymi, a przełożeni 
w pracy na niewywiązy-
wanie się z obowiązków 
zawodowych. W kon-
sekwencji prowadzi to 

do konfliktów w rodzinie 
oraz utraty pracy, dlatego 

wczesne zauważenie proble-
mu może zapobiec pogłębia-
niu się problemu.

Uzależnienie od telefonu- leczenie
Jak sobie poradzić z  uzależ-

nieniem od telefonu? To pytanie 
zadaje sobie coraz więcej osób. 
Uzależnienie nie jest zaburze-
niem, które następuje z dnia na 
dzień- jest stopniowo postępu-
jącym procesem. Warto więc 
obserwować dziecko lub inną 
bliską osobę, aby móc zauważyć 
pierwsze niepokojące objawy. Je-
śli korzystanie z telefonu zaczyna 
przypierać niepokojącą formę, 
na początku warto porozma-
wiać z bliską osobą o niepokoją-
cych nas objawach. W przypad-
ku dzieci i młodzieży dobrym 
pomysłem jest ustalenie pew-
nych norm czasowych, dzięki 
którym młody człowiek będzie 
mógł utrzymać równowagę mię-
dzy życiem wirtualnym i rzeczy-
wistym. Organizowanie dziec-
ku różnych aktywności w czasie 
wolnym i spędzanie czasu na 
świeżym powietrzu z rodziną czy 
przyjaciółmi sprawi, że telefon 
odejdzie w zapomnienie. Niekie-
dy zdarza się, że pierwsze sygnały 
zwiastujące uzależnienie zostają 
przegapione, a stan jest na tyle 
poważny, że pomoc specjalisty 
jest niezbędna. Nie warto czekać 
z wizytą u terapeuty, gdyż z cza-
sem stan osoby uzależnionej bę-
dzie się pogarszać, a szybka reak-
cja pozwala na efektywny proces 
leczenia. Najkorzystniejszą opcją 
będzie wizyta u psychoterapeu-
ty uzależnień, wyspecjalizowana 
osoba w profesjonalny sposób 
pomoże pokonać trudności i po-
prawić jakość życia uzależnione-
go. W procesie leczenia bardzo 
ważną rolę odgrywa także wspar-
cie ze strony najbliższych i po-
szukiwanie nowych, konstruk-
tywnych sposobów spędzania 
wolnego czasu bez telefonu.

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

wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne

Uzależnienie od telefonu, smartfona  
– fonoholizm
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,,Dzień w Dzień” to najnowszy singiel pochodzą-
cego z Łomży Adama Kalinowskiego, promujący 
debiutancki krążek artysty pt. ,,Być Może Ostat-
nia Płyta”. Album jest dostępny wyłącznie na 
stronie kalinovski.pl. Łomżyniak właśnie zapre-
zentował teledysk do nowego singla. 

„Być Może Ostatnia Płyta” w war-
stwie tekstowej porusza temat „kryzysu 
ćwierćwiecza”, czyli inaczej “kryzysu wie-
ku młodego”. Zjawisko to zbadał brytyjski 
psycholog Oliver Robinson, który odkrył, 
że ponad połowa osób w wieku 25-35 lat 
zmaga się z problemami natury egzysten-
cjalnej.

- Jesteśmy dziś niepewni swojej przy-
szłości, tęsknimy za beztroską dziecięcych 
lat, stoimy w obliczu wielu różnych życio-
wych możliwości, spośród których często 
nie potrafimy wybrać tych właściwych. 
Wyuczone przez lata strategie coraz czę-
ściej zawodzą. Kryzys ćwierćwiecza może 
być tymczasowy albo przerodzić się w po-
ważniejsze zaburzenia, na przykład depre-
sję, a zatem jest problemem szerszym, 
na który postanowiłem zwrócić uwagę – 
przyznaje Adam Kalinowski. - Muzycznie 

jest to mieszanka gatunków rock, alterna-
tywa i pop. Chciałem w ten sposób nawią-
zać do swoich rockowych korzeni, ale jed-
nocześnie pokazać, że polski rock może 
być świeży, intrygujący, a nawet przebojo-
wy – dodaje.

Kolejnym celem Adama Kalinowskie-
go było stworzenie własnej, muzycznej 
tożsamości. 

- Szczególnie, że po udziale w progra-
mach talent show zarzucano mi jej brak. 
Przyjąłem tę krytykę z pokorą i postano-
wiłem tą płytą pokazać, że mam coś waż-
nego do powiedzenia. Ważnego dla mnie 
i dla moich Fanów. Zważywszy na fakt do 
jak różnych artystów byłem porównywa-
ny przez osoby słuchające przedpremie-
rowo tego samego zestawu piosenek my-
ślę, że chociaż częściowo udało mi się ten 
cel osiągnąć. To byłoby dla mnie jako de-
biutanta naprawdę dużo – mówi otwarcie 
Adam. - Zachęcam zarówno osoby, któ-
re mnie od dawna wspierają, jak i te, któ-
re wątpią w moją muzyczną wartość, żeby 
posłuchały tej płyty i wyrobiły sobie wła-
sne zdanie  – podsumowuje artysta.

„Dzień w Dzień”. 
Kalinovski prezentuje 

teledysk do nowego singla 

Uczniowie 
„Budowlanki” 
praktykowali  

w Wilnie 
Piąty już raz uczniowie klas żywienio-
wych i hotelarskich z Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących nr 
4 w Łomży uczestniczyli w stażach za-
wodowych na Litwie. Staż uczniów re-
alizowany jest na zasadach Programu 
Erasmus+ i finansowany ze środków 
POWER w ramach projektu „Mój atut 
– staż zawodowy za granicą”. 

32 osoby z klas Techni-
kum Żywienia i Usług Gastro-
nomicznych oraz Technikum 
Hotelarskiego uczestniczyło 
w praktykach, które odbywały się 
w hotelu Radisson Blu w Wilnie 
między 6 a 24 września. Opieku-
nami z ramienia szkoły byli: Ka-
tarzyna Więsak, Wioletta Tom-
czak, Mariusz Chojnowski oraz 
Alicja Wirtel.

- Uczniowie zapoznali się 
ze strukturą i działalnością czę-
ści gastronomicznej hotelu oraz 
z typową działalnością hote-
larską. Uczniowie Technikum 
Żywienia i Usług Gastrono-
micznych mieli możliwość zasto-
sowania swojej wiedzy w prakty-
ce oraz rozwijania zdobytych już 
wcześniej umiejętności techno-
logicznych. Uczestniczyli w przy-

gotowaniu i serwowaniu potraw. 
Uczniowie Technikum Hote-
larskiego natomiast poznawali 
nowe warunki pracy w tak reno-
mowanym hotelu oraz zapozna-
li się z pracą na różnych stano-
wiskach – opowiada Katarzyna 
Więsak.

Staże to nie tylko praca, ale 
także zorganizowany czas wol-
ny. Uzupełnieniem codziennych 
praktyk była możliwość zwie-
dzania Wilna oraz uczestnicze-
nia w szeregu wycieczek przy-

gotowanych w ramach projektu. 
Uczniowie poznawali kulturę 
i obyczaje mieszkańców Litwy, 
zdobyli umiejętność odnalezie-
nia się w innym kraju, nawiąza-
nia nowych znajomości i wyko-
rzystywania języka angielskiego 
w praktyce.

- Pod okiem przewodnika 
uczniowie poznali Wilno, space-
rowali po urokliwych uliczkach 
i z chęcią słuchali historii tego, 
tak ważnego dla Polaków miasta. 
Były to więc piękne lekcje histo-

rii, które odbyły się nie po stro-
nach książki ale po rzeczywistym 
pięknym Wilnie – relacjonuje 
opiekunka stażystów. 

Oprócz tego uczniowie 
uczestniczyli w wyjeździe do 
miejscowości Troki, gdzie mie-
li możliwość zwiedzania zam-
ku, skorzystania z rejsu statkiem 
i podziwiania piękna przyrody 
okolicznej ziemi litewskiej. Ko-
lejną atrakcją była wycieczka do 
Litewskiego Muzeum Etnoko-
smosu w Kulionys. 

Staż został zwieńczony uro-
czystym podsumowaniem, na 
którym pani Loreta Gdubevaite, 
opiekun projektu ze strony litew-
skiej podziękowała uczniom i ich 
opiekunom.

- Wszyscy uczestnicy projek-
tu uzyskali bardzo wysokie oce-
ny oraz otrzymali rekomendacje, 
które będą mogli przedstawić 
swoim przyszłym pracodawcom 
podczas poszukiwania pracy. Każ-
dy ze stażystów otrzymał także 
certyfikat potwierdzający reali-
zacje stażu oraz potwierdzenie 
kwalifikacji zawodowych doku-
mentem Europas Mobilność – 
podsumowuje Katarzyna Więsak. 
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Spotkanie przedstawicieli spółdziel-
ni mleczarskich z całej Polski miało 
miejsce w dniach 18-21 października 
w Krynicy Zdroju. Grono specjalistów 
i praktyków miało okazję dyskutować 
i wymienić się wiedzą na temat naj-
nowszych trendów w serowarstwie 
oraz branży mleczarskiej. Podczas fo-
rum ogłoszono wyniki dwóch presti-
żowych, branżowych wydarzeń: XXVI 
Krajowej Oceny Serów i Twarogów 
oraz konkursu Innowacje Technicz-
ne i Technologiczne w Mleczarstwie. 
W obu sukces odniosła Spółdzielnia 
Mleczarska Mlekpol z Grajewa. 

Wśród najlepszych produk-
tów mleczarskich, które zosta-
ły poddane ocenie znalazł się 
serek homogenizowany wani-
liowy marki Rolmlecz. Jego ja-
kość, skład oraz niepowtarzalny 
smak zostały docenione przez 
Krajowe Stowarzyszenie Mle-
czarzy oraz Polski Komitet FIL/
IDF w kategorii serków twaro-
gowych homogenizowanych 
produkowanych metodą wirów-
kową i ultrafiltracji. Eksperci 
dokonywali anonimowej oceny 
sensorycznej, bez informacji po-
zwalających na identyfikację pro-
ducenta. 

- Niezmiernie nam miło, że 
nasz kultowy produkt, który 
swoim smakiem zachwyca od 

pokoleń, zdobył uznanie rów-
nież wśród przedstawicieli na-
szej branży. Od zawsze nadrzęd-
ne wartości dla SM Mlekpol to 
tradycja, poszanowanie lokal-
ności oraz regionalnych zwycza-
jów mleczarskich przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie. 
Wyroby marki Rolmlecz są tego 
najlepszym przykładem. Dzięki 
umiejętnemu łączeniu wielolet-
niego doświadczenia mleczarzy 
z oczekiwaniami współczesnych 
konsumentów powstają pro-
dukty pełne smaku i pasji, takie 
jak serek waniliowy Rolmlecz – 
mówi Dorota Grabowska, Kie-
rownik Działu Marketingu SM 
Mlekpol. 

W trakcie forum wyłoniono 
także zwycięzców w konkursie 
na Innowacje Techniczne i Tech-
nologiczne w Mleczarstwie. SM 
Mlekpol swój innowacyjny Za-
kład Produkcji Sproszkowanych 
Wyrobów Mleczarskich w Mrą-
gowie zgłosił aż w 4 kategoriach: 
gospodarka energią, innowacyj-
ne rozwiązania procesowe, inno-
wacyjne rozwiązania technolo-
giczne oraz ochrona środowiska. 
Proszkownia prężnie działa od 
2020 roku, w ramach realizacji 
wdrożono wiele innowacyjnych 
rozwiązań procesowych i tech-

nologicznych, pozwalających 
na wyprodukowanie szerokiej 
gamy koncentratów mlecznych, 
które są eksportowane na za-
graniczne rynki, między innymi 
azjatyckie czy afrykańskie. W in-
westycji zastosowano najnowsze 
rozwiązania pozwalające zmini-
malizować zużycie energii oraz 
ograniczyć wpływ zakładu na 
środowisko. 

- Cieszymy się, że jedna 
z naszych najnowszych i najwięk-
szych inwestycji została laure-
atem we wszystkich zgłoszonych 
kategoriach, w tym branżowym 
konkursie. Proszkownia to ka-
mień milowy w historii SM 
Mlekpol, który pozwolił nam 
zwiększyć zdolności produkcyj-
ne, zapewnić ciągłość zbytu su-
rowca, a także docierać na od-
ległe rynki. Jesteśmy dumni, że 
udało nam się przeprowadzić tę 
inwestycję w sposób nowator-
ski i dobry dla środowiska, mię-
dzy innymi ograniczając zużycie 
energii, stawiając na odzyskiwa-
nie wody, a także stosując naj-
nowocześniejsze, kompleksowe 
rozwiązania procesowe i techno-
logiczne – mówi Jerzy Micha-
łek, dyrektor Zakładu Produkcji 
Sproszkowanych Wyrobów Mle-
czarskich w Mrągowie. 

ekonomia i gospodarka

Łomżyńska 
firma  

podbija Dubaj

Miniony tydzień był niezmiernie ważny dla przedsiębiorców z wo-
jewództwa podlaskiego, a tym bardziej dla łomżyńskiej firmy EDPOL 
Food&Innovation Sp. z o.o. - producenta innowacyjnych rozwiązań 
dla branży spożywczej. Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego to właśnie EDPOL był współgospoda-
rzem wydarzeń w Pawilonie Polskim podczas EXPO2020 w Dubaju. 
Prezentacja produktów i osiągnięć firmy, współtworzenie oraz uczest-
nictwo w licznych spotkaniach biznesowych i panelach tematycznych 
to tylko nieliczne z wydarzeń jakie miały miejsce. 

- Jest mi niezmiernie miło, iż firma EDPOL Food&Innovation zo-
stała doceniona i wyróżniona – tym bardziej, że działalność ekspor-
towa stanowi ważną gałąź funkcjonowania naszej firmy. Obecność 
w Polskim Pawilonie na EXPO2020 i liczne spotkania z potencjalny-
mi partnerami biznesowymi utwierdziły nas w przekonaniu, iż inno-
wacyjne produkty, które oferujemy, są na bardzo wysokim poziomie 
i z całą pewnością znajdą odbiorców również na rynku ZEA. Jest to 
dla nas także inspiracja do pracy nad nowymi pozycjami proekspor-
towymi. – mówi pan Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu EDPOL 
Food&Innovation Sp. z o.o. 

XIV Euroforum Polskiego 
Mleczarstwa pełne 

sukcesów SM Mlekpol 
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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.

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

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.

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 dekarskie- Perfekt dach: pokrycia 
dachowe, wymiana konstrukcji dacho-

wych, kominy 
z klinkieru, 
p o d b i t k i , 
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-
c h u n k o w e , 
Edyta Sokołow-

ska - 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. Ser-
wis komputerowy 
i RTV, sprzedaż 
sprzętu kompute-
rowego. Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 
121, Łomża, ul. Wesoła 18B 

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

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

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

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

MOTORYZACJA 

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

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

ZDROWIE/ URODA 

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

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.

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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W Kinie Millenium w Łomży 
żadnych sekretów nie ma  
– wszystkiego się dowiemy

Repertuar  29 października
- 4 listopada 2021

Piątek  29 października
Duża sala: Ron usterka – godz. 
16:00, Diuna (napisy) - godz. 18:00, 
21:00.
Mała sala: Rodzina Adamsów 2 – 
godz. 16:00, Ostatniej Nocy w Soho  

- godz. 18:00, 20:30.
Nowa sala:  Mój przyjaciel wampir – 
godz. 16:00, Podróże – godz. 18:00, 
Furioza – godz. 20:00.

Sobota 30 października
Duża sala: Ron usterka – godz. 
10:00, 12:00, 14:00,16:00, Diuna (na-
pisy) - godz. 18:00, 21:00.
Mała sala: Mój przyjaciel wampir  
-  godz.10:00, Rodzina Adamsów 2 
-  godz.11:30, Wilk na 100% - godz. 
13:30, Furioza- godz. 15:30, Ostat-
niej Nocy w Soho  - godz. 18:00, 
20:30.
Nowa sala:  Ainbo -  godz.10:00, 
14:00, Mój przyjaciel wampir – 
godz. 12:00, Rodzina Adamsów 2 
-  godz.16:00, Podróże – godz.18:00, 
Furioza – godz. 20:00.

Niedziela 31 października
Duża sala: Ron usterka – godz. 
10:00, 12:00, 14:00,16:00, Diuna (na-
pisy) - godz. 18:00, 21:00.
Mała sala: Mój przyjaciel wampir 
-  godz.10:00, Rodzina Adamsów 2 
-  godz.11:30, Wilk na 100% - godz. 
13:30, Furioza- godz. 15:30, Ostat-
niej Nocy w Soho  - godz. 18:00, 
20:30.
Nowa sala:  Ainbo -  godz.10:00, 
14:00, Mój przyjaciel wampir – 
godz. 12:00, Rodzina Adamsów 2 
-  godz.16:00, Podróże – godz.18:00, 
Furioza – godz. 20:00.

Poniedziałek 1 listopada
Duża sala: Ron usterka – godz. 
16:00, Diuna (napisy) - godz. 18:00, 
21:00.

Mała sala: Rodzina Adamsów 2 – 
godz. 16:00, Ostatniej Nocy w Soho  
- godz. 18:00, 20:30.
Nowa sala:  Mój przyjaciel wampir – 
godz. 16:00, Podróże – godz. 18:00, 
Furioza – godz. 20:00.

Wtorek  2 listopada
Duża sala: Ron usterka – godz. 
16:00, Diuna (napisy) - godz. 18:00, 
21:00.
Mała sala: Rodzina Adamsów 2 – 
godz. 16:00, Ostatniej Nocy w Soho  
- godz. 18:00, 20:30.
Nowa sala:  Mój przyjaciel wampir – 
godz. 16:00, Podróże – godz. 18:00, 
Furioza – godz. 20:00.

Środa 3 listopada
Duża sala: Ron usterka – godz. 

16:00, Diuna (napisy) - godz. 18:00, 
21:00.
Mała sala: Rodzina Adamsów 2 – 
godz. 16:00, Ostatniej Nocy w Soho  
- godz. 18:00, 20:30.
Nowa sala:  Mój przyjaciel wampir – 
godz. 16:00, Podróże – godz. 18:00, 
Furioza – godz. 20:00.

Czwartek 4 listopada
Duża sala: Ron usterka – godz. 
16:00, Diuna (napisy) - godz. 18:00, 
21:00.
Mała sala: Rodzina Adamsów 2 – 
godz. 16:00, Ostatniej Nocy w Soho  
- godz. 18:00, 20:30.
Nowa sala:  Mój przyjaciel wampir – 
godz. 16:00, Podróże – godz. 18:00, 
Furioza – godz. 20:00.

Warszawski Festiwal Filmowy 2021 odbywał 
się, jak to od 37 lat ma w zwyczaju, w połowie 
października. Dyrektorem jest Stefan Laudyn, 
którego pragnieniem jest, żeby widzowie jak 
najszybciej mieli dostęp do najnowszych i naj-
bardziej interesujących filmów, żeby mogli ob-
serwować na bieżąco najnowsze trendy świato-
wego kina. Widzowie WFF – zwykle jako pierwsi 
w Polsce – mogli kiedyś zapoznać się z amery-
kańskim kinem niezależnym, z kinem azjatyc-
kim, latynoamerykańskim, irańskim, rosyjskim, 
rumuńskim.

Uczestniczę w pokazach WFF od pra-
wie 20 lat. Ostatnimi laty bardzo inten-
sywnie. W tym roku obejrzałam w ciągu 
5 dni 31 filmów. Były to filmy dokumen-
talne, fabularne; długo i krótkometrażowe. 
Dawno nie widziałam kina tak bardzo za-
angażowanego w problemy społeczne i po-
lityczne. Skala poruszanych zagadnień jest 
ogromna, od tragicznego w skutki zaspo-
kojenia marzenia dorastających chłopców 
– w tureckim filmie „Czas niecierpliwości” 
– przez rodzinne problemy z rodzicami 
starzejącymi się w „Posiadłość” lub cho-
rującymi „W ulu”, do kwestii odchodzenia 
bliskich, szczególnie dzieci – „Kontroler 
snów”, „Ciałko”,  „Pracuję na cmentarzu”, 
„Sztuczna nieśmiertelność”. Poruszane 
były kwestie ludzkich pasji – wykonanie 
największego witraża („Cudowne szkło”), 
uzyskanie medalu w woltyżerce („Sta-
do”), dążenie do stworzenia niezależnej 
TV („F@ckthisjob”) czy zmianę prawa do 
legalnej aborcji („Zielona fala”). Przedsta-
wiona w filmach została także walka o za-
kaz produkowania jednorazowych opako-
wań plastikowych („Plastikowa wyspa”), 
jak też międzynarodowa akcja dziennikar-
ska dążąca do wyjaśnienia śmierci dzien-
nikarki śledczej  („Projekt kartel”). Poka-
zano uwikłania bohaterów w stereotypy 
społeczne, historyczne i współczesne, oraz 
próby wyzwolenia się z nich w filmach: 
„Legenda Molly Jonson”, „Fortuna sprzyja 
pani Nikuko”, „Spotkanie”, „Miłosna pio-
senka dla twardzieli” czy „Podziały”. Były 

też wizje łączące rzeczywistość z wątka-
mi nadprzyrodzonymi  („Soulum”) lub 
z wizją przyszłości, jak w polskim filmie 
„Dzień, w którym znalazłem w śmieciach 
dziewczynę”, z ciekawym scenariuszem, 
dobrą grą tytułowej bohaterki, ale też 
z brakiem właściwego oświetlenia i na-
głośnienia. Od lat jest problem z dźwię-
kiem i dykcją w polskich filmach, dialogi 
są słabo zrozumiałe. Postuluję  umieszcza-
nie napisów w polskich filmach, dałoby to 
wsparcie również dla osób niedosłyszą-
cych. Filmy, które najbardziej podobały się 
publiczności to: już wcześniej wspomina-
ne dokumenty „F@ck This Job”, reż. Vera 
Krichevskayai oraz „Stado” reż. Karolina 
Poryzała i Monika Kotecka oraz film krót-
kometrażowy „Kontroler snów”, reż. Leo 
Berne, Raphaël Rodriguez, Francja .

Widzowie wybrali film fabular-
ny: „Toubab - swój obcy”, reż. Florian 
Dietrich, Niemcy.

Już po projekcji tego filmu stwier-
dziłam, że wygra on plebiscyt publicz-
ności i zrobiłam sobie zdjęcie z  twór-
cami tego filmu. Tematyka filmu wpisuje 
się w aktualny problem światowej migra-
cji oraz poszukiwania odpowiedzi na py-
tanie, jak głęboko w nasze prywatne życie 
może sięgać kontrola państwa. Pokazuje 
też brak właściwej procedury resocjaliza-
cyjnej. 

Film, który otrzymał Warszawskie 
Grand Prix to; „Cud”, reż. Bogdan George 
Apetri, Rumunia / Czechy / Łotwa. 

Wbrew tytułowi i opisom filmu nie wi-
dzę w tej historii żadnego cudu. To spraw-
nie opowiedziana historia uwiedzionej 

przez policjanta (prowadzącego śledztwo) 
nowicjuszki, która zrezygnowawszy z abor-
cji wraca do zakonu i zostaje w czasie tej 
drogi pobita i zgwałcona. I wybacza spraw-
cy, chociaż prowadzący śledztwo nie może 
się z tym pogodzić.  

Z nagrodzonych, przez jury w różnych 
kategoriach filmów, miałam szczęście zo-
baczyć:

„YT”, reż. Dmitry Davydov, Stepan 
Burnashev, Rosja. Film robi duże wrażenie 
i w moim przekonaniu pokazuje jak bar-
dzo niezwykłe i skomplikowane jest „ pro-
ste codzienne życie”.

„Albańska dziewica”, reż. Bujar Alima-
ni, Niemcy / Belgia / Albania / Kosowo. 
Film o tym jak ludzie potrafią sobie wza-
jemnie skomplikować życie, gdy zamiast 
racjonalnego myślenia kierują się nakaza-
mi tradycji.

“Przeprawa”, reż. Florence Miailhe, 
Francja / Niemcy / Czechy. Film o tym 
jak wielka historia i polityka oraz ludzka 
pazerność, nie pozwalają ludziom spokoj-
nie żyć, bardzo wzruszająca historia ro-
dzeństwa ocalałego z pogromów.

Nagrodzone krótkie metraże; „Ubój”, 
reż. Matty Crawford, Wielka Brytania, 
“Łzy Sekwany”, reż. Yanis Belaid, Eliott 
Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, 
Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine 
Singer, Alice Letailleur, Francja oraz „Li-
muzyna”, reż. Saulė Bliuvaitė, Litwa, nie 
zrobiły na mnie większego wrażenia. We-
dług mnie najlepszym filmem krótkome-
trażowym był polski film „Vivaldi: Stabat 
Mater”. Puszczałabym go wszystkim my-
śliwym przed każdym polowaniem. Mam 
nadzieję, że film “Yoruga”, reż. Federico 
Torrado, Kolumbia nie będzie proroczym 
i zwierzęta nie wyginą.

Pełna listę nagrodzonych filmów i szer-
sze informacje można przeczytać  na stro-
nie festiwalu www.wff.pl. Jestem pełna 
podziwu dla jakości prezentowanych fil-
mów, bardzo sprawnej organizacji festi-
walu, świetnie ułożonego harmonogramu 
projekcji oraz serdecznej atmosfery. Mam 
nadzieję, że przynajmniej nagrodzone fil-
my trafią do dystrybucji i coraz liczniejsza 
publiczność kinowa Łomży będzie mogła 
je zobaczyć. 

ANNA JAKUBOWSKA 

Łomżyńskie doznania,
czyli Warszawski Festiwal Filmowy w oczach Anny Jakubowskiej
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Nie zwalniają tempa zawodnicy Klu-
bu Sportowego Prefbet-Sonarol. - 
Tym razem nasi zawodnicy odnieśli 
kolejne cztery zwycięstwa w czterech 
imprezach biegowych – informuje 
Andrzej Korytkowski, prezes i szkole-
niowiec Klubu Sportowego Prefbet-
-Sonarol. 

Iwona Bernardelli wystar-
towała w biegu ENEA VIII 
Energetyczna Dycha. Zawody 
na dystansie 10 km rozegra-
no w Kozienicach, a biegaczka 
zwyciężając uzyskała 34.54 min 
co przy porywistym wietrze 
w deszczu jest bardzo dobrym 
wynikiem.

Ewa Jagielska podtrzyma-
ła zwycięską passę i w Serocku 
podczas XIX Biegu Niepodle-
głości na dystansie 10 km minę-
ła pierwsza linię mety z czasem 
35.44 min.

Monika Nawrat okazała się 
najlepsza w  zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie GROM 
Biegu Flagi Narodowej w War-
szawie. Zawody rozegrano na dy-
stansie 5 km.

Mateusz Niemczyk podczas 
VI Sierakowskiej 15. uzyskał 
najlepszy wynik (50,57 min.). 
Zawody w Sierakowicach były 
ostatnią imprezą z serii - Kaszu-
by Biegają. 

- Mateusz został też zwycięz-
cą całego cyklu - dodaje Andrzej 
Korytkowski.

sport

Cracovia Półmaraton Królewski 

Bardzo dobrze zaprezentowała się podczas biegu na dystansie 21.1 km olimpij-
ka z Rio de Janeiro Iwona Bernardelli. Zawodniczka klubu sportowego Prefbet-
-Sonarol wśród 972 kobiet, które wystartowały w imprezie o nazwie Cracovia 
Półmaraton Królewski wywalczyła znakomite trzecie miejsce uzyskując  czas 
1:14,24 min - poinformował Andrzej Korytkowski, prezes klubu. 

Jak po biegu powiedziała Iwona Bernardelli, do optymalnej formy 
jeszcze trochę jej brakuje, ale biorąc pod uwagę kłopoty zdrowotne, 
jakie jeszcze niedawno ja gnębiły, to lokata i osiągnięty wynik cieszy.

Kolejne zwycięstwo zanotował natomiast Mateusz Niemczyk, 
który był najlepszy  w VI Biegu Jurka przez Bory Tucholskie. Zawody, 
w których wystartowało 140 osób odbyły się w Skórczu a Mateusz na 
trudnej trasie uzyskał czas 36, 58 min.

Znakomicie zaprezentowały się szko-
ły Ziemi Łomżyńskiej podczas Mi-
strzostw Województwa Podlaskiego 
w przełajowych biegach sztafetowych 
rozegranych na trasach biegowych 
w Augustowie. Nasi uczniowie wy-
walczyli aż 7 medali (3 złote, 2 srebr-
ne i 2 brązowe) - informują opiekuno-
wie lekkoatletycznych talentów.  

Jak relacjonuje, najlepiej wy-
padły Liceum Mistrzostwa Spor-
towego Łomża przy PWSIiP 
oraz SP 10 Łomża, które wywal-
czyły po dwa medale. LMS (Li-
cealiada) okazało się najlepsze  
w sztafecie dziewcząt oraz zajęło 
3 miejsce w biegu chłopców. Na-
tomiast  ekipa SP 10  wywalczyła 
srebro w biegu chłopców i brąz 
dziewcząt w igrzyskach młodzie-
ży szkolnej (klasy VII - VIII).                                                                                                                              
Również bardzo dobry start 
w igrzyskach dzieci (kl. IV-VI) 

zanotowały Szkoły Podstawo-
we: z Turośli i  SP 5 Łomża, któ-
re okazały się najlepsze odpo-
wiednio w kategorii dziewcząt 
i chłopców. W tym samym biegu 
srebrne medale zdobyły dziew-

częta z SP 4 Łomża, które mini-
malnie na finiszu przegrały złoto 
z Turoślą.   

- Sporty drużynowe są bardzo 
wymagające, bowiem na efekt 
końcowy ciężko pracuje każdy 
członek zespołu. Jestem niesamo-
wicie dumna z naszych zawodni-
czek. Każda z nich pobiegła na 
maksimum swoich możliwości. 
Widziałam jak wiele serca wkła-
dały w każdy etap zawodów i ich 
ciężka praca zaowocowała srebr-
nym medalem. Do złotego me-
dalu zabrakło nam naprawdę 
niewiele. Zwycięstwo w tych za-
wodach jest dla mnie podwójną 
radością, bo jest to mój drugi rok 
pracy w Szkole Podstawowej nr 
4 i debiut w finałach wojewódz-

twa – komentowała trener Mile-
na Grabowska.

Zwycięzcy zapewnili sobie 
start w Mistrzostwach Polski, któ-
re zostaną rozegrane już we wto-
rek 26 października w Olecku. 

Siedem medali szkół z Ziemi Łomżyńskiej 
w mistrzostwach województwa 

Cztery zwycięstwa lekkoatletów 
klubu Prefbet-Sonarol
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DANIA  NA  WYNOS
ZADZWOŃ  I  ZAMÓW   
TEl.  512  113  853

Łomża, 10 grudnia 2021, godz. 18:00 Centrum Kultury Katolickiej ul. Sadowa 12 a
Bilety do nabycia w Telewizji Narew Tel. 862 167 444


