
TYGODNIK    NR 628    16 LISTOPADA 2021    ROK XIV    www.narew.info    redakcja@narew.info

powiat Łomżyński         powiat kolneński         powiat zambrowski         powiat wysokomazowiecki

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 

Wydarzenia na granicy Polski 
z Białorusią nadały zupełnie nowe 
oblicze łomżyńskim obchodom 
103. rocznicy odzyskania 
niepodległości. Częściej niż 
zwykle pojawiały się apele 
o jedność oraz wyrazy szacunku 
i wdzięczności dla wojska, policji 
i straży granicznej. Uczestnicy 
obchodów dziękowali za ochronę 
granicy i apelowali o jedność 
Polaków w sytuacji zagrożenia. 
Przypominali także, że o wolność 
trzeba dbać każdego dnia, bo nie 
została dana raz na zawsze.      

Piłsudski i Kaliwoda 
Święto Niepodległości 

w Łomży ma ustalony od wielu 
lat scenariusz i scenerię. Uroczy-
stość rozpoczęło złożenie kwia-
tów i zapalenie zniczy pod tablicą 
na Domku Pastora upamiętniają-
cą związki z Łomżą marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego.

Polska to obowiązek 

Dokończenie na str. 4

W Drozdowie w 103. rocznicę odzy-
skania przez Polskę wolnego państwa 
po latach zaborczej niewoli oddano 
hołd jednemu z ojców niepodległo-
ści – Romanowi Dmowskiemu. Pod 
tablicą upamiętniającą prezesa Ko-
mitetu Narodowego Polskiego zebrali 
się parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz samorządowych, pracownicy 
instytucji państwowych, delegacje 
Wojska Polskiego i Ochotniczej Straży 
Pożarnej, harcerze oraz mieszkańcy 
Ziemi Łomżyńskiej. 

Delegacje tradycyjnie zło-
żyły kwiaty pod wmurowaną 
w roku 2000 tablicą stanowiącą 
hołd Ziemi Łomżyńskiej dla Ro-
mana Dmowskiego, który zmarł 
w dworze rodu Lutosławskich 2 
stycznia 1939 roku.  Tradycją sa-
morządu powiatu łomżyńskiego 
związaną ze Świętem Niepod-
ległości jest także wręczanie na-

gród starosty i stypendiów dla 
uzdolnionych uczniów. Ma to 
szczególne znaczenie w dniu pol-
skiego święta, bo jak śpiewał Ma-
rek Grechuta "wolność to wśród 
mądrych ludzi żyć".

- W panteonie zasłużonych 
dla naszej niepodległości na-
zwisk odnajdujemy te związa-
ne z Ziemią Łomżyńską, przede 
wszystkim Romana Dmowskie-
go. To autorytet, wybitny, 
znany w Europie polityk, 
architekt polskiej niepod-
ległości. Umiłował Droz-
dowo i związał swoje losy 
z zaangażowaną w sprawy Polski 
rodziną Lutosławskich. Dziękuję 
bohaterom za Polskę i Polsce za 
bohaterów - zaznaczył Lech Sza-
błowski, starosta łomżyński.

Stypendia i nagrody Starosty Łomżyńskiego 
wręczone w Święto Niepodległości

Dokończenie na str. 3
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"Wszytki płacze, wszytki łzy Hera-
klitowe
I lamenty, i skargi Simonidowe,
Wszytki troski na  świecie, wszytki 
wzdychania
I żale, i  frasunki, i  rąk łamania 
[…]".

Jan Kochanowski
Treny
Tren I

Była cenionym pedago-
giem, członkiem m.in. Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego 
i Związku Sybiraków i Łom-
żyńskiej Rady Seniorów, gdzie 
aktywnie działała i inspiro-
wała wiele przedsięwzięć. Za 
swoje osiągnięcia zawodowe 
otrzymywała liczne odzna-

czenia. Dla nas przede wszyst-
kim była „redakcyjną kole-
żanką”. Kochała ludzi i słowo, 
czego dawała wyraz z Gazecie 
Seniora ,, Srebrni”. Gdy prze-
kraczała próg redakcji pierw-
sze czego szukała, to lustra. 
Poprawiała starannie upię-
tą fryzurę, zdobną biżuterię 
i gładziła sukienkę. – Kobie-
ta musi być elegancka – po-
wtarzała. W jej tekstach było 
coś  wyjątkowego. Wyłaniała 
się z nich wrażliwość na pięk-
no, ale także trudy życia. Od-
dawała w nich cały charakter, 

który ukształtowała wiara, ro-
dzina i przeżycia. Niejedno-
krotnie opowiadała o pobycie 
swojej mamy na Syberii. Ali-
cja Jamiołkowska-Kępczyń-
ska. 10 listopada przegrała 
walkę z koronawirusem. Ode-
szła w wieku 73-lat.

Pożegnanie Alicji Jamioł-
kowskiej-Kępczyńskiej odby-
ło się 13 listopada. Spoczęła 
na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Przykoszarowej 
w Łomży. 

Do rodziny i bliskich Pani 
Alicji kierujemy wyrazy głę-
bokiego współczucia. W na-
szej „redakcyjnej” pozostanie 
ogromna pustka… 
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Mieszkanka Łomży padła ofiarą oszu-
stek działających metodą ,,na pra-
cownika spółdzielni”. 68-latka straciła 
38 tysięcy złotych. Warto zachować 
szczególną ostrożność i ostrzec bli-
skich. Policjanci przypominają: nie 
wpuszczaj nieznajomych do swojego 
mieszkania!

W miniony poniedziałek 
przed godziną 12, łomżyńscy 
policjanci otrzymali zgłoszenie, 
że na Osiedlu Górka Zawadz-
ka 68-letnia kobieta padła ofia-
rą oszustek działających meto-
dą ,,na pracownika spółdzielni 
mieszkaniowej”. Do pokrzyw-
dzonej zapukały dwie kobiety, 
które podały się za pracownice 
spółdzielni mieszkaniowej. Pod 

pretekstem sprawdzenia prze-
pływu wody weszły do miesz-
kania. Z pokrzywdzoną poszły 
do kuchni, gdzie odkręcały i za-
kręcały wodę. Po około 5 minu-
tach stwierdziły, że wszystko jest 
w porządku i opuściły mieszka-
nie. Kiedy kobieta weszła do jed-
nego z pokoi zauważyła otwartą 
szufladę, w której miała schowa-
ne pieniądze. 68-latka zrozumia-
ła, że padła ofiarą oszustek. Nie-
stety mieszkanka Łomży straciła 
38 tysięcy złotych.      

Aby nie stać się ofiarą oszu-
stwa, pamiętaj o przestrzeganiu 
kilku zasad. Przede wszystkim 
zawsze przed otwarciem drzwi 
należy:

- spojrzeć przez wizjer lub 
okno – kto do nas przyszedł,

- jeśli nie znamy odwiedza-
jącego – spytać o cel jego wi-
zyty oraz poprosić o pokazanie 
dowodu tożsamości lub legity-
macji służbowej czy identyfika-
tora. Uczciwej osoby nie zrazi ta-
kie postępowanie powodowane 
ostrożnością,

- w razie wątpliwości nale-
ży umówić się na inny termin, 
sprawdzając uprzednio w admi-
nistracji osiedla lub innej odpo-
wiedniej instytucji wiarygod-
ność osoby pukającej do drzwi 
(jeśli osoba podaje się za przed-
stawiciela administracji lub innej 
odpowiedniej instytucji).

Policjanci radzą, aby zasadę 
ograniczonego zaufania w sto-
sunku do nieznajomych stosować 
w każdym przypadku. Nawet gdy 
telefonuje do nas osoba podająca 
się za dawno niewidzianego człon-
ka rodziny, albo policjant, któ-
ry przeprowadza tajną operację 
i potrzebuje pomocy finansowej. 
Przestępcy nie mają żadnych skru-
pułów, aby wzbogacić się czyimś 
kosztem. Są w stanie okraść każde-
go, nawet potrzebującą opieki star-
szą osobę. Nie dajmy im tej szansy!

Funkcjonariusze zwracają się 
także do osób młodych, aby prze-
kazały seniorom w swoich rodzi-
nach mechanizm działania oszu-
stów. W sytuacjach budzących 
jakiekolwiek podejrzenia, że 
mamy do czynienia z oszustem, 
należy jak najszybciej skontak-
tować się z Policją dzwoniąc pod 
numer alarmowy 112.

Czy to na pewno pracownicy spółdzielni? 
Policjanci ostrzegają przed oszustami 

10 listopada odeszła artystka 
plastyczka Krystyna Wiśniew-
ska-Czarny. Od początku istnie-
nia Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Wojciecha Kos-
saka w Łomży związana ze szkołą 
jako nauczycielka rysunku i ma-
larstwa oraz podstaw projekto-
wania. 

Dziękując za wspólne chwi-
le społeczność Państwowego Li-
ceum Sztuk Plastycznych im. 
Wojciecha Kossaka pożegnała 
Krystynę Wiśniewską-Czarny 
wierszem. 

KRYSTYNIE  
WIŚNIEWSKIEJ-CZARNY

A Pani Krysia, Pani Krysia,
brylowała w naszej szkole
nie od dzisiaj.
Czy w pracowni, czy w pokoju
w jasny dzień czy zachmurzony
wszędzie słychać śmiech perlisty
Pani Krysi – matki, żony…
Czy malarstwo może czasem

zmienić obraz tego świata
zamiast sycić się chmurami
zrobić obłok postrzępiony oraz 
jasny?
Pani Krysia niczym wielka tajem-
nica
coś wyjaśnia, coś ukrywa –
i zachwyca.
Tak przez lata w zwykłej sobie co-
dzienności
się przewija niczym taśma
los człowieczy, gość wśród gości.
I gromadzi doświadczenia
– mądrość swoją
czasem starą, czasem nową,
niepojętą w swej całości,
niestrudzoną w niepokoju.
To naprawdę jest przywilej Pani 
Krysi –
umieć wytrwać kiedy trzeba,
choćby w ciszy,
by zachować cząstkę siebie
która słyszy…
r.c. gwizdon

(wiersz powstał przy okazji zakończe-
nia pracy i odejścia na emeryturę p. 
Krystyny w październiku 2016) 

Odeszła  
Krystyna Wiśniewska-Czarny 

Alicja Jamiołkowska-Kępczyńska. 
Kochała ludzi i słowo  
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Laureatami nagród starosty 
zostali tym razem dr hab. Krzysz-
tof Sychowicz, historyk związa-
ny z IPN i łomżyńską Państwo-
wą Wyższą Szkołą Informatyki 
i Przedsiębiorczości oraz Mar-
tyna Krawczyńska, lekkoatletka 
klubu Prefbet-Sonarol, kandy-
datka do kadry narodowej junio-
rów na 800 metrów. 

- To dla mnie zaskoczenie i ra-
dość. Czuję się bardzo związany 
z Ziemią Łomżyńską, a to wyróż-
nienie ma dla mnie ogromne zna-

czenie. Robię to, co jest moją pa-
sją - mówił historyk.

Podczas uroczystości wręczo-
no również stypendia. Ponieważ 
w kategorii artystycznej żaden 
wniosek nie spełnił wymogów 
formalnych, komisja uzgodniła, 
że oprócz kategorii nauka, przy-
znane zostaną 2 stypendia spor-
towe.

Jedno z nich trafiło do Hanny 
Faryny - uczennicy VII klasy SP 
w Drozdowie i zawodniczki klu-

bu UKS 4 Łomża, utalentowanej 
koszykarki.

Drugie stypendium sportowe 
otrzymał Krystian Kadłubowski 
z klasy VIII szkoły w Konarzy-
cach, piłkarz i lekkoatleta.

Stypendium naukowe trafiło 
do Dominiki Szabłowskiej z VIII 
klasy szkoły w Śniadowie za wy-
soką średnią ocen oraz udział 
w konkursach i olimpiadach.

Od 21 lat Powiat Łomżyń-
ski wspiera najlepszych, po to by 
mogli stawać się jeszcze lepsi, do-
cenia tych, którzy wrażliwością 
społeczną budują swoją „małą 
Ojczyznę”. Przez 21 lat uhonoro-
wanych zostało ponad 100 miesz-
kańców Ziemi Łomżyńskiej. 

Nagrodzonym i stypendy-
stom składamy gratulacje.

3patriotyzm

W przededniu Święta Niepodległości, 
na terenie 18. Łomżyńskiego Pułku 
Logistycznego odbyło się uroczyste 
wręczenie i poświęcenie Chorągwi 
Wojska Polskiego. Oprócz żołnierzy, 
w wydarzeniu udział wzięli samorzą-
dowcy, przedstawiciele duchowień-
stwa i pracownicy cywilni łomżyń-
skiej jednostki. 

Chorągiew Wojska Polskie-
go to znak rozpoznawczy, ma-
nifestacja wartości, tradycji 
i symbol. Nieodłączny element 
funkcjonowania jednostki woj-
skowej. W myśl rozporządze-
nia może być używana podczas: 
uroczystych obchodów świąt na-
rodowych, państwowych i woj-
skowych, pożegnania żołnierzy 
zwalnianych z czynnej służby 

wojskowej, uroczystości o cha-
rakterze patriotycznym i religij-
nym, a w szczególności apeli lub 
zbiórek żołnierzy, parad woj-
skowych, capstrzyków, apeli po-
ległych, apeli pamięci, odpraw 
wart, pogrzebów z wojskową 
asystą honorową, pożegnania 
i powitania żołnierzy wyjeżdżają-
cych i powracających z wykony-
wania zadań poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Wręczenie Chorągwi Wojska 
Polskiego łomżyńskiej jednostce 
połączone zostało z uroczystym 
apelem z okazji obchodzonego 11 
listopada Święta Niepodległości.

Przybyłych z tej okazji go-
ści, żołnierzy i pracowników 18. 
Łomżyńskiego Pułku Logistycz-
nego powitał jego dowódca płk 
Paweł Gałązka, który na wstępie 
przypomniał okoliczności odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści. 

- Dzień 11 listopada to czas 
refleksji nad istotą niepodległo-
ści. Patrząc na biało-czerwoną 
flagę przywołujemy pamięć o bo-
haterach, dzięki którym możemy 
cieszyć się życiem w wolnej Pol-

sce – mówił szef łomżyńskiej jed-
nostki.

Prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski w swoim wystą-
pieniu zwrócił uwagę na rozwój 
18. Łomżyńskiego Pułku Logi-
stycznego. - Stały wzrost licz-
by żołnierzy to dowód na to, że 

decyzja o utworzeniu jednost-
ki, o którą jako samorząd za-
biegaliśmy, była jak najbardziej 
słuszna – mówił gospodarz mia-
sta. – Widząc Państwa ogrom-
ną mobilizację i zaangażowanie 
możemy być pewni, że jeste-
śmy bezpieczni – dodał, życząc 

wszystkim radosnego Święta 
Niepodległości.

Podczas uroczystości najbar-
dziej zasłużonym żołnierzom 
i pracownikom Resortu Obro-
ny Narodowej wręczone zostały 
awanse i odznaczenia. W sumie 
wyróżnionych zostało 80 osób.

18. Łomżyński Pułk Logistyczny  
z Chorągwią Wojska Polskiego

Stypendia i nagrody Starosty Łomżyńskiego wręczone w Święto Niepodległości



Potem przedstawiciele sa-
morządu miasta i powiatu, par-
lamentu, służb mundurowych, 
łomżyńskich szkół i instytucji 
oraz mieszkańcy Łomży spotkali 
się na ulicy Sienkiewicza przy ta-
blicy poświęconej Leonowi Ka-
liwodzie. Jak przypomniał ppłk 
Ryszard Matuszewski, szef Klubu 
Garnizonowego, był to harcerz 
i bojownik Polskiej Organizacji 
Wojskowej.

- Zginął na progu wolności 
11 listopada 1918 roku podczas 
próby rozbrajania patrolu nie-
mieckiej żandarmerii. Był ostat-
nią ofiarą 123-letniego okresu 
niewoli i uciemiężenia Polski. 
Nagrobek na cmentarzu i tablicę 
pamiątkową w miejscu śmierci 
ufundowało mu społeczeństwo 
Łomży w 1933 roku - opowiadał.

Mariusz Chrzanowski, pre-
zydent Łomży w swoim wystą-
pieniu przywołał m. in. postać 
Mieczysława Bruszewskiego, po-
wstańca warszawskiego, Honoro-
wego Obywatela Łomży, kawale-
ra Orderu Virtuti Militari, który 
odszedł w tym roku.

- W tym szczególnym dla na-
szej społeczności miejscu od-
dajemy hołd wszystkim, którzy 
na przestrzeni wieków walczy-
li, aby Polska była niepodległa. 
A my staramy się, aby była wiel-
ka, wspierając rozwój wojska 
w naszym mieście, ale także bu-
dując drogi czy modernizując 
szkoły - mówił.                       

O dbanie o dobro i rozwój 
ojczyzny i jedność zwrócił się 
do uczestników senator Marek 
Adam Komorowski - Pamiętając 
dzisiaj o twórcach niepodległo-
ści, o ludziach, którzy dążyli do 
tego by Polska odzyskała niepod-
ległość, musimy także wyciągnąć 
wnioski z okresu kiedy nasz kraj 
był w niewoli. Zwłaszcza w ob-
liczu sytuacji na granicy Polski 
z Białorusią, prób jej nielegalne-
go przekraczania. Mam nadzieję, 
że dziś także potrafimy budować 
tę jedność narodową – akcento-
wał senator Marek Komorowski. 

Refleksjami o Polsce podzie-
lili się także posłowie Lech Anto-
ni Kołakowski i Stefan Krajewski. 

- Dziś potrzebna jest jedność. 
Taka, która była u progu niepod-
ległości i w pierwszych latach po 
jej odzyskaniu. Każde inne dzia-
łanie będzie szkodzić Polsce. Nie 
zapominajmy, Polska jest jedna – 
wtórował senatorowi poseł Lech 
Antoni Kołakowski.  - Musimy 
pamiętać o tym, że wolność nie 
została nam dana raz na zawsze. 
Musimy ją pielęgnować i podej-
mować takie działania, by nigdy 
nie doszło do tego, by Polska była 
pod kogokolwiek podległa i znie-
wolona – mówił natomiast poseł 
Stefan Krajewski. 

W asyście kompanii honoro-
wej 18 Pułku Logistycznego, har-
cerzy, pocztów sztandarowych, 
mieszkańców Łomży uczestnicy 

uczcili Leona Kaliwodę i innych 
bohaterów niepodległości skła-
dając pod pamiątkową tablicą 
biało-czerwone kwiaty. 

- Mamy wspaniały dzień na 
spotkanie w gronie patriotów. 
Wiem, że nie poprzestaniemy 
na słowach przemówień, tyl-

ko razem będziemy występować 
w obronie niepodległości, war-
tości, zasad, honoru i godności. 
Bądźmy razem dla naszej najja-
śniejszej Rzeczpospolitej. Polska 
to cały czas nasz wielki obowią-
zek - podkreślał Marek Olbryś, 
Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego.

Jednym głosem
Stałym elementem łomżyń-

skiej tradycji Święta Niepodle-
głości jest także msza w intencji 
Ojczyzny. Tym razem celebro-
wana była w katedrze przez bp. 
Janusza Stepnowskiego, Ordyna-
riusza Diecezji Łomżyńskiej.

- Minęły już czasy idealnego 
pacyfizmu. Przekonujemy się, 
że wojsko, policja, straż granicz-
na są potrzebne, aby żyć. Znów 
istnieje problem obrony na-
szych granic, a w pewnym sensie 
broniąc granic Polski, bronimy 
też granic Unii i bezpieczeństwa 
innych państw. Prosimy więc 
o mówienie jednym głosem 
na arenie międzynarodowej, 
mimo spierania się wewnątrz 
kraju. Europa potrzebuje Polski 
świadomej swojej wiary, swoje-
go Boga, bo gdy naród swojego 
Boga nie uszanuje, będzie mu-
siał szanować Bogów innych na-
rodów – podkreślał.  

Następnie delegacje udały się 
na cmentarz przy ulicy Koperni-
ka, aby zapalić znicze na grobie 
Leona Kaliwody i mogiłach żoł-
nierskich. 

W ramach łomżyńskich ob-
chodów Święta Niepodległości 
odbyły się też: koncert Scena 
Muzyki Polskiej, wystawa umun-
durowania wojskowego, pokazy 
sprzętu wojskowego, gala nagród 
i stypendiów Starosty Łomżyń-
skiego, mecz piłki nożnej Mia-
sto Łomża – 18. Łomżyński Pułk 
Logistyczny, wykład pt. "Działal-
ność Romana Dmowskiego dla 
Niepodległości” oraz koncert 
patriotyczny Łomżyńskiej Or-
kiestry Dętej. Organizatorami li-
stopadowych uroczystości byli: 
Prezydent Łomży, Starosta Łom-
żyński, Dowódca Garnizonu oraz 
Komendant Nadnarwiańskiego 
Hufca ZHP.

Narodowe Święto Niepodle-
głości jest najważniejszym pol-
skim świętem narodowym. 11 li-
stopada 1918 roku po 123 latach 
niewoli Polska odzyskała niepod-
ległość. Dzień ten celebrowany 
był jako upamiętnienie odzyska-
nia niepodległości od roku 1920, 
jednak rangę święta państwo-
wego uzyskał dopiero specjal-
ną ustawą w 1937 roku. W okre-
sie PRL-u zostało ono zniesione 
i jego obchodzenie było zaka-
zane. Do kalendarza powróciło 
w 1989 r.

4 www.narew.infopatriotyzm

Polska to obowiązek 
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Baby Driver

Sentymentalna historia o miłości, przyjaźni 
i zemście w rytm fantastycznej muzyki.
Tytułowy Baby (Ansel Elgort) to małomówny chło-

pak, swoje umiejętności za kierownicą wykorzystuje wo-
żąc i pomagając uciec przestępcom z miejsca zbrodni, nie 
zważając na blokady, barykady czy inne przeszkody.

W wypadku, w którym jego słuch został uszko-
dzony, zginęła jego matka i ojciec, choć to tę pierwszą 
wspominać będzie ze łzami w oczach. Po wypadku 
mężczyźnie towarzyszą szumy w uszach, nie rozstaje się 
więc ze swoim iPodem i słuchawkami, a rozbrzmiewają-
ca w nich muzyka, łagodzi uciążliwy hałas, który ciągle 
słyszy. Baby traktuje więc muzykę jak lekarstwo i ma-
giczną barierę, za którą się chowa, przebywając wtedy 
w innym, lepszym świecie. W zasadzie można nawet 
powiedzieć, że muzyka dyktuje rytm jego życia, ponie-
waż każdą czynność, którą wykonuje, synchronizuje 
z aktualną piosenką na playliście. Robi to przechadzając 
się po ulicach miasta, smarując chleb masłem orzecho-
wym, brawurowo uciekając przed ścigającą go policją, 
a gdy czeka na właśnie napadających na bank bandzio-
rów pod drugiej stronie ulicy, tańczy, wystukuje rytm na 
kierownicy i odjeżdża z piskiem opon równo z uderza-
jącym po uszach mocnym basem.

Drugim lekarstwem jest dla niego jazda samocho-
dem. Baby, to – cytując – szatan za kółkiem i w tym stwier-
dzeniu nie ma krzty przesady. Nie ma się więc co dziwić, 
że kiedy Doc – szef miejscowej mafii, która zajmuje się 
niebezpiecznymi napadami – odkrył przypadkowo jego 
umiejętności, postanowił wplątać go w swoją działalność, 
wmawiając chłopakowi, że ma u niego do spłacenia dług. 

Wszystko się zmienia, gdy w przydrożnej kafeterii 
Baby poznaje uroczą Deborah, w której z miejsca się za-
kochuje. Łączy ich tak wiele – obydwoje kochają muzykę, 
obydwoje stracili najbliższych sobie ludzi, obydwoje ma-
rzą o tym, by wsiąść w samochód i pognać w nieznane. 

Nie łatwo jednak zerwać z kryminalną przeszłością. 
Wysługujący się młodym kierowcą mafiozo, choć ten 
spłacił już swój dług, zmusza go do udziału w jeszcze jed-
nym skoku. Niestety jak się okazuje – bardzo ryzykow-
nym skoku, i wszystko wskazuje na to, że tym razem, nie-
stety, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem… 

Reżyser, Edgar Wright opowiada swój film za pomocą 
muzyki. Od pierwszej sceny jesteśmy rzuceni w wir dyna-
micznych wydarzeń. Narratorem tej opowieści są kolejne 
piosenki. Autor serwuje nam nie tylko pean na część kina, 
ale przedstawia klasyczną, przepiękną w swojej prostocie, 
opowieść o miłości, moralności i dojrzewaniu. 

Pościgi to mistrzowski popis dokładności, wyczu-
cia i błyskotliwości. Dynamiczne ujęcia, ciekawe ruchy 

i ustawienia kamery oraz precyzyjna choreografia bohate-
rów, wspieranych przez kaskaderów, bez ściemy w postaci 
efektów komputerowych – to wszystko sprawia, że ogląda 
się ten film jak w jakimś magicznym transie. 

Aktorsko film stoi na wysokim poziomie. Elgort jest 
bezbłędny, idealnie wczuwając się w rolę małomównego 
chłopaka z traumatyczną przeszłością. Znakomicie gra 
mimiką, gestem i spojrzeniem, a gdy siada z kółkiem, bije 
od niego pewność siebie i pewien rodzaj młodzieńczej 
bezczelności. Przy całej tej barwnej zbieraninie mniej lub 
bardziej szurniętych zbirów, Elgort sprawnie kreuje po-
stać wycofanego bohatera, który robi wszystko, co może, 
by zbytnio nie spoufalać się z szemranym towarzystwem. 
Chce jak najszybciej się z niego wyrwać. Czeka tylko na 
odpowiednią okazję. Ta nadarza się, gdy poznaje uroczą 
Deborę. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 226 milionów, kosztował 34 miliony.
H Film został wybrany przez „National Board of Re-

view” jako jeden z dziesięciu najlepszych filmów 2017 roku.
H C J Jones, który gra Josepha, przybranego ojca Baby, 

nie słyszy także w prawdziwym życiu. Aby się z nim komu-
nikować, Ansel Elgort (Baby) musiał nauczyć się języka mi-
gowego.

H Scena na początku filmu, w której Baby dostaje kawę, 
była nakręcana 28 razy. 21. ujęcie zostało użyte w filmie.

H W prawie każdej scenie, w której nie ma muzyki, w tle 
słychać delikatne dzwonienie. To dźwięk szumu w uszach 
Baby.

H Reżyser, Edgar Wright opublikował listę 1000 (tysią-
ca) swoich ulubionych filmów.

H Jednym z konsultantów technicznych filmu był Joe 
Loya, który na początku lat 90. odsiedział siedem lat wię-
zienia za napad na bank.

H Ansel Elgort jako dziecko uczył się tańca, co przydało 
mu się bardzo w tym filmie.

H Zarówno Ansel Elgort, jak i Jon Hamm przeszli mie-
sięczny kurs jazdy, by przygotować sie do scen samochodo-
wych pościgów.

H Samochód, którym jeździ Baby w scenie otwarcia, to 
2006 Subaru WRX STI w kolorze San Remo Red. Po nakrę-
ceniu filmu to auto dostał jako urodzinowy prezent.

H W Atlancie, zamknięto ponad 40 dużych ulic, aby 
sfilmować sceny pościgu.

H Ansel Elgort przymierzył 80 różnych kurtek, zanim 
kostiumolog zdecydowała, jak ma ubierać się Baby.

H Liczba ofiar: 23.
H Jeden z krytyków: „Edgar Wright stworzył film, któ-

ry wyrywa gałki oczne i sprawa, że z wrażenie zbierasz zęby 
z podłogi, film jest też po prostu zwyczajnie zajebisty…”

Baby Driver
Super Polsat piątek 20.05

Ucieczka
w świat 
muzyki
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Kiedy Harry 
poznał Sally

wybierz  
coś  

dla siebie

Druhny

Przedślubne 
perypetie

Radosne przygotowania do ślubu stają się kosz-
marem, gdy o funkcję pierwszej druhny walczą przy-
jaciółki panny młodej. 

Annie nie wiedzie się w życiu – ani zawodowym, 
ani uczuciowym. Jedyną osobą, na którą zawsze może 
liczyć jest jej najlepsza przyjaciółka Lillian. Ta zaręcza 
się właśnie ze swoim chłopakiem Dougiem i, oczywi-
ście, prosi Annie, aby została jej pierwszą druhną. 

Wkrótce bohaterka poznaje pozostałe druhny: 
Ritę, Beccę, Megan i Helen. Jedną z planowanych 
atrakcji ma być wieczór panieński w Las Vegas. 

Przygotowań do urządzenia wieczoru panień-
skiego nie ułatwia Annie fakt, że zostaje zwolniona 
z pracy, współlokatorzy proponują jej wyprowadzkę, 
cyniczny i egoistyczny Ted, z którym się spotyka, 
jest z nią tylko dla seksu, a na domiar złego w paradę 
zaczyna jej wchodzić piękna jak z żurnala i obrzydli-
wie bogata Helen – nowa przyjaciółka Lil.

Twórcy z jednej strony bawią się wątkiem kobie-
cej rywalizacji, z drugiej – w udany sposób (i chwila-
mi na poważnie) opowiadają o przyjaźni, emocjach 
i miłości... z kobiecej perspektywy.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 288 milionów dolarów, kosztował 

32,5 miliona.
H Autorkami scenariusza są dwie aktorki: Kristen 

Wiig i Annie Mumolo. Pierwsza z nich wcieliła się tu 
również w postać głównej bohaterki. 

H Film zdobył m.in. po dwie nominacje do Osca-
rów, Złotych Globów i nagród BAFTA za scenariusz 
i świetną kreację Melissy McCarthy w roli Megan. 

H Obsada spędziła ze sobą około dwóch tygodni 
improwizując różne sceny, z czego wiele zostało włączo-
nych do filmu.

H Melissa McCarthy (Megan) i Ben Falcone (gene-
rał Jon) są mężem i żoną w prawdziwym życiu.

Druhny
TVN7 piątek 23.10

Jedna z najlepszych komedii romantycznych 
w historii kina.

Harry Burns (Billy Crystal) i Sally Albright 
(Meg Ryan), para tytułowych bohaterów, to absol-
wenci prestiżowego chicagowskiego uniwersytetu. 
Ona jest dziennikarką, on prawnikiem. Poznali się 
w 1977 roku jeszcze w czasach studenckich, kiedy 
wspólnie odbyli kilkunastogodzinną podróż do 
Nowego Jorku.

Kilka lat później Harry i Sally spotykają się 
przypadkowo. Obydwoje właśnie rozstali się ze 
swoimi partnerami i nie wierzą w przyjaźń miedzy 
kobietą a mężczyzną. Zgodnie stwierdzają, że za-
wsze przeradza się ona w romans, który kończy sie 
sporym rozczarowaniem. Przez długi czas Harry 
i Sally spotykają się, wymieniając poglądy. Dzięki 
temu poznają wszystkie swoje wady i zalety. Po je-
denastu latach takiej znajomości odkrywają, że od 
dawna są w sobie zakochani...

Jedna z najsłynniejszych scen filmowych, 
która rozbawia publiczność do dziś i została od-
notowana przez wielu recenzentów, rozgrywa się 
w restauracji, gdzie Harry i Sally umawiają się na 
lunch. Przyjaciele rozmawiają o sprawach dam-
sko-męskich. Sally usilnie przekonuje swego to-

warzysza, że kobiety są obłudne i potrafią udawać 
i by to udowodnić...

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 93 miliony dolarów (1989 rok), 

kosztował 16 milionów.
H Film pobił rekordy popularności. Nomina-

cja do Oscara przypadła autorce scenariusza, Norze 
Ephron, która pisała go pięć lat.

H W restauracji starsza pani obserwująca boha-
terów i zwracająca sie do kelnera z prośbą, to matka 
reżysera, Estelle Reiner.

H Ojcem Meg Ryan jest Harry Hyra – nauczyciel 
matematyki, polskiego pochodzenia, a matka Susan 
ma irlandzkie  pochodzenie. Meg Ryan miała 28 lat, 
kiedy film miał premierę.

H Pod koniec filmu Sally (Meg Ryan) pisze coś 
na swoim komputerze – jest to najdłuższe słowo 
w historii współczesnego języka, ponieważ bohaterka 
w ogóle nie dotyka spacji.

Kiedy Harry poznał Sally
TVP Kultura sobota 20.00

 

Niespodziewana miłość
WP1 piątek 19.50

Dramat. Czarujący mężczyzna jest zainteresowa-
ny kupnem bankrutującego warsztatu ojca Mat-
tie. Dziewczyna nie wie,w którą stronę skierować 
swoje uczucia – Jake'a, który jest przyjacielem 
z dzieciństwa, czy Devina, który właśnie pojawił 
się w jej życiu.

Czas zemsty
TV Puls piątek 20.00

Sensacyjny. Robert Burns prowadzi prace wyko-
paliskowe w Chinach i przypadkowo wplątuje 
się w aferę narkotykową. Niesłusznie oskarżony, 
zostaje osadzony w więzieniu o zaostrzonym ry-
gorze. Po wyjściu z więzienia szuka zemsty.

21
Nowa TV piątek 23.05

Dramat obyczajowy. Bena nie stać na studia na 
Harvardzie. Pomoc oferuje mu profesor mate-
matyki. Zaprasza go do grupy studentów, którzy 
jeżdżą do kasyna, by wykorzystując zdolności 
matematyczne, wygrywać w blackjacka.

Karmazynowy przypływ
Stopklatka sobota 22.05

Sensacyjny. W Rosji dochodzi do puczu. Amery-
kanie są przerażeni, że może być użyty atomowy 
arsenał. Przebywająca u wybrzeży Rosji USS 
Alabama, podwodna łódź przenosząca pociski 
nuklearne odbiera niewyraźny rozkaz, który być 
może sugeruje rozpoczęcie ataku nuklearnego. 

La La Land
TVP1 niedziela 22.20

Muzyczny. 6 Oscarów i 7 Złotych Globów. Do 
Los Angeles w poszukiwaniu szczęścia trafia para 
bohaterów tego musicalu, którzy poznają się tu 
i zakochują w sobie. Czy uda im się pielęgnować 
to kruche uczucie i jednocześnie walczyć o swoją 
przyszłość i spełnienie marzeń? 

Dzikie historie
Stopklatka niedziela 22.25

Komediodramat. Modelka, kierowca, kelnerka, 
milioner, specjalista od materiałów wybucho-
wych i panna młoda stają na skraju załamania 
nerwowego. Sześcioro na co dzień spokojnych 
ludzi postanawia zawalczyć o siebie przekracza-
jąc granicę między normalnością i szaleństwem.

Przyjaźń czy miłość
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Do miasta zbliża się ogromna, 85-metrowa fala, nisz-
cząca wszystko, co napotka na swej drodze. Na ewaku-
ację ludności jest za późno. Do katastrofy pozostało 10 
minut.

Punktem wyjścia jest prawdziwa tragedia, jaka miała 
miejsce w Norwegii. Obsunięcie się sporego fragmentu 
klifu wywołało potężną falę tsunami, która doprowadzi-
ła do śmierci wielu osób – pisze Maciej Pietrzyk na film-
web. Eksperci są przekonani, że za sprawą naturalnych 
procesów erozji podobna sytuacja prędzej czy później 
się powtórzy. „Fala” jest próbą pokazania, jak mogłoby 
to wyglądać. 

Wydarzenia oglądamy z punktu widzenia Kri-
stiana i jego rodziny. Kristian jest geologiem, który 
kończy właśnie pracę na placówce zajmującej się 

monitorowaniem procesów erozyjnych w klifie fior-
du Geiranger. Mężczyzna przyjął bowiem posadę 
w prywatnej firmie i wraz z rodziną zajęty jest pako-
waniem i planowaniem przeprowadzki. Jak na złość, 
właśnie wtedy odczyty aparatury pomiarowej zaczy-
nają wariować...

Norweski twórca w swoim dziele stawia przede 
wszystkim na napięcie oraz dramaturgię. Przedstawiona 
przez niego katastrofa dotyczy jedynie małej miejsco-
wości, w której wszyscy mieszkańcy znają się zapewne 
od dziecka i na co dzień się spotykają. Obserwujemy 
dramat wąskiej grupy ludzi, którzy niemal od same-
go początku skazani są na śmierć, a podjęta przez nich 
nierówna potyczka z nieobliczalną naturą to po prostu 
walka z wiatrakami. Dzięki takiemu zabiegowi naprawdę 

zaczyna nam zależeć na ludziach przebywających w wio-
sce Geiranger. 

Pewnie nie wiesz...
H Taka katastrofa faktycznie wydarzyła się na pół-

noc od Geiranger. 7 kwietnia 1934 r. odłamał się ogrom-
ny kawał góry, spadł do fiordu i stworzył fale o wysokości  
62 m, które zmiotły dwie wioski, zabijając dziesiątki ludzi.

H Norwegia ma około 5 mln mieszkańców. Na film 
sprzedano 832 649 bilety, a więc co szósty Norweg obejrzał 
„Falę”w kinie.

Fala 
TV Puls2 sobota 21.55

Fala

Wioska 
skazana  

na zagładę

Zemsta Sokoła

Mroczna 
strona  

San Paolo
Trzymające w napięciu mocne 

kino akcji! Były żołnierz przenosi się 
do brazylijskich slumsów, aby dokonać 
zemsty. 

Były amerykański żołnierz, John 
Falcon Chapman (Michael Jai White), 
cierpi na zespół stresu pourazowego. 
Aby pozbyć się mrocznych wspo-
mnień, usilnie poszukuje czegoś, na 
czym mógłby wyładować swoją agre-
sję. Pewnego dnia jego siostra, która 

przebywa w Brazylii, zostaje napad-
nięta i brutalnie pobita. Były żołnierz 
bez zastanowienia leci na miejsce z za-
miarem wytropienia sprawców i po-
mszczenia krzywdy Cindy (Laila Ali). 
Wkrótce odkrywa mroczną stronę 
San Paolo. Trafia w środek mrocznego 
świata zbrodni, narkotyków i handlu 
żywym towarem, w którym pod okiem 
skorumpowanych policjantów prze-
stępcze syndykaty toczą krwawą walkę 
o wpływy.

Pewnie nie wiesz...
H W filmie wspomniano, że w Bra-

zylii żyje najwięcej Japończyków poza 
Japonią. Szacuje się, że w Brazylii miesz-
ka 1,6 miliona osób pochodzenia japoń-
skiego, co stanowi około 1 proc. popula-
cji. W 1907 r. podpisana została umowa 

międzyrządowa, pomiędzy 
Japonią a Brazylią, na mocy 
której władze Japonii zezwo-
liły swoim obywatelom na 
wyjazdy do Brazylii w poszu-
kiwaniu lepszego życia.

H Filmowe favele nie są 
w Rio de Janeiro, to dzielnica 
La Perla w Portoryko, sławna 
na cały świat, bo tu nakręcono 
teledysk do przeboju Despa-
cito.

Zemsta Sokoła
TV Puls sobota 22.05

Za szybcy, za wściekli

Auta i mafia
Miami. Agenci FBI usiłują areszto-

wać Cartera Verone, biznesmena, który 
pod przykrywką prowadzenia interesów 
pracuje dla międzynarodowego kartelu 
piorącego brudne pieniądze. Chociaż 
urząd celny obserwował go przez ponad 
rok, odkryto tylko powiązania z niele-
galnymi wyścigami samochodowymi. 

Agenci nawiązują kontakt z Brianem 
O'Connorem, który zniweczył kiedyś za-
planowane na olbrzymią skalę śledztwo 
w środowisku kierowców organizują-
cych nocne wyścigi na ulicach los An-
geles i stracił policyjną odznakę. Teraz 
O'Connor wysuwa własne żądania zanim 
podejmie się zadania, które pomogłoby 
mu odzyskać odznakę. Nalega, aby zaan-
gażowano Romana Pearce'a – krymina-
listę uwielbiającego jazdę samochodem 
z prędkością przekraczającą wszelkie 
limity. Przestępca i były policjant stają 
przed szansą oczyszczenia się z grze-
chów. Wejście do świata Verone'a ma im 
ułatwić agentka Monica Fuentes.

Druga część przeboju „Szybcy 
i wściekli”. W swoim gatunku „Za szyb-
cy, za wściekli” zajmują wysoką pozycję 
i każdy fan filmowych rajdów i strzela-
nek nie będzie żałował chwil spędzo-
nych przed telewizorem.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 236 milionów dola-

rów, kosztował 76 milionów. 
H Posiadłość Verone'a należy w rze-

czywistości do Sylvestra Stallone.
H Przed rozpoczęciem produkcji fil-

mu, Devon Aoki (Suki) nie posiadała pra-
wa jazdy, ani nigdy nie próbowała prowa-
dzić samochodu.

H Samochód sportowy (Nissan Sky-
line) na początku filmu, którym ściga się 
Brian O'Connor, był własnością Paula 
Walkera – odtwórcy roli Briana.

H Paul Walker, dzięki roli Briana nie 
tylko stał się sławny, ale i dorobił się spo-
rej kolekcji samochodów. Miał m.in.: pięć 
starych chevroletów, siedem BMW, por-
sche, pięć nissanów Skyline. Dziesięć lat 
po premierze tego filmu zginął tragicznie 
podczas jazdy próbnej nowym porsche, za 
którego kierownicą siedział jego długoletni 
przyjaciel i doradca finansowy. Miał 40 
lat.

Za szybcy, za wściekli
TVN7 niedziela 20.00
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Jak informuje Urząd Miejski 
w Łomży Amadeusz Szeligowski, 
uczeń łomżyńskiego "Mechaniaka" 
został przewodniczącym 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
Łomży trzeciej kadencji. Gratulacje 
i życzenia młodym radnym, podczas 
inauguracyjnej sesji, przekazał 
prezydent Mariusz Chrzanowski 
oraz radni miejscy Piotr Serdyński 
i Marcin Dębek.

Sesję rozpoczął najstarszy 
wiekiem członek Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, uczeń Zespołu 
Szkół Mechanicznych i Ogólno-
kształcących nr 5 w Łomży Da-
wid Tyborowski. Radny senior 
odczytał porządek posiedzenia, 
a następnie treść ślubowania, po 
którym młodzi radni mogli już 
formalnie sprawować swój man-
dat.

- Gratuluję wyboru, życzę 
owocnej pracy i liczę na dobrą 
współpracę – mówił prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski, 
zapraszając młodych radnych 
do rozmów i spotkań. Podkre-
ślił, że spojrzenie młodych ludzi 
na sprawy miasta jest dla niego 
szczególnie ważne.

Nowo zaprzysiężeni radni 
otrzymali również listy gratula-
cyjne i drobne upominki. Do ży-
czeń i gratulacji dołączyli się rad-
ni dorosłej rady. 

- Chcemy, aby Łomża sta-
wała się miastem coraz bardziej 
przyjaznym i atrakcyjnym dla 
młodych ludzi. Aby tak było, po-
trzebujemy ich energii i kreatyw-
ności. Liczę, że Młodzieżowa 
Rada Miasta wykreuje nowych 
liderów, którzy będą forsowali 
inicjatywy adekwatne na miarę 
szybko zmieniającego się świata 
– mówił radny Piotr Serdyński. 
- Liczymy na owocną współpra-
cę – dodaje radny Marcin Dębek.

Młodzi radni dokonali wy-
boru przewodniczącego, którym 

został Amadeusz Szeligowski, 
uczeń łomżyńskiego "Mechania-
ka".

- Jest mi niezmiernie miło, 
iż zyskałem zaufanie koleżanek 
i kolegów radnych. Chciałbym 
zbierać propozycje wszystkich 
młodzieżowych radnych, ale 
i każdego, kto miałby dobry po-
mysł. Mam nadzieję, że wspólnie 
uda nam się zrealizować wiele 
ciekawych inicjatyw – zapowia-
da Amadeusz Szeligowski. Ma on 
wyznaczyć termin kolejnej sesji, 
na której radni dokonają wybo-
ru pozostałych członków prezy-
dium -. dwóch wiceprzewodni-
czących i sekretarza.

Młodzieżowa Rada Miej-
ska Łomży jest organem kon-
sultacyjnym i opiniodawczym 
dla organów samorządu Miasta 
Łomża w sprawach dotyczących 
młodzieży. Składa się, podob-
nie jak "dorosła" Rada Miejska, 
z 23 radnych, wybranych przez 
uczniów łomżyńskich szkół po-
nadpodstawowych. Jej kadencja 
trwa 2 lata.

Młodzi radni rozpoczęli 
obrady kolejnej kadencji

Budżet 
Obywatelski 

2022. 
Mieszkańcy 
wybrali 26 

zadań. Jakie?

26 zadań na rekordową kwotę 
2.500.000 złotych zostanie zrealizo-
wanych w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Łomży 2022. Tak zdecydowało 
blisko 5,5 tys. osób, które oddały po-
nad 17,5 tys. głosów. Do wyboru były 
łącznie 33 zadania.

Tak głosowali mieszkańcy
Ankietę internetową wypeł-

niło 857 osób, oddając 3 037 
głosów. Papierowe karty do gło-

sowania wypełniło 4 607 miesz-
kańców, oddając łącznie 14 479 
głosów. Odrzucono 37 ankiet in-
ternetowych i 383 karty papiero-
we z uwagi na brak daty lub po-
danie daty niemieszczącej się 
w terminie głosowania, niewła-
ściwej liczby oddanych głosów, 
podanie adresu spoza Łomży lub 
nie podanie go w ogóle, brak czy-
telnego podpisu oraz powtarzają-
ce się głosy.
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W Zambrowie słowo samorządność 
odmieniano przez wszystkie przy-
padki. Były wspomnienia, podsumo-
wanie minionych lat i gratulacje dla 
tych, którzy pracują na rzecz miasta. 
31. rocznicę utworzenia samorządu 
uczciły władze Zambrowa. Dzisiaj roz-
wój małych ojczyzn to współpraca sa-
morządu z mieszkańcami. Podstawą 
takiej organizacji są ludzie a kluczem 
do sukcesu jest zaufanie.

– Czy są jakieś tajemnice na-
szego sukcesu, o których wiele 
mówią nasi goście? To moim 
zdaniem przede wszystkim ra-
cjonalna gospodarka finanso-
wa. Zambrów nie ma zadłuże-
nia, a mimo to przeznaczamy 
na inwestycje i remonty 15 - 25 
procent budżetu. Ponadto od 
samego początku wsłuchujemy 
się w głosy mieszkańców, reali-
zujemy ich plany i potrzeb. A do 
tego harmonijna współpraca 
władzy prawodawczej i wyko-
nawczej, czyli rady i burmistrza 
– podał receptę na sukces bur-
mistrz Zambrowa Kazimierz 
Dąbrowski.     

Wśród gości uroczystości 
pojawił się Lech Feszler, pierw-
szy burmistrz Zambrowa, który 
przypomniał, że utworzenie sa-
morządów było realizacją pro-
gramu „Solidarności”. Lech Fe-
szler był burmistrzem przez dwie 
kadencje, do 1998 r., ustępując 
urzędującemu do tej pory Kazi-
mierzowi Dąbrowskiemu.

Wśród gości jubileuszowej 
uroczystości był również repre-
zentujący samorząd wojewódz-
twa wicemarszałek Marek Olbryś 
oraz Bogusław Dębski, przewod-
niczący sejmiku. Marszałek gra-
tulował samorządowi i ludziom, 

którzy   mieszkają w Zambrowie 
oraz  przekazał burmistrzowi Ka-
zimierzowi Dąbrowskiemu list 
od marszałka Artura Kosickie-
go i grawerton podpisany przez 
wszystkich członków zarządu.

– Ustawa, która dała życie 
prawdziwym samorządom lokal-
nym w 1990 r., jest do tej pory 
oceniania jako jedna z najbar-
dziej udanych reform. Zambrów, 
który znakomicie radzi sobie 
z wyzwaniami i wszechstronnie 
się rozwija, jest tego świetnym 
przykładem. Gratuluję samorzą-
dowi i ludziom, którzy tu miesz-
kają – powiedział wicemarszałek 
Marek Olbryś.

Do czasów „pionierskich” 
w samorządach nawiązał także 
Bogusław Dębski, który prze-
kazywał gratulacje i życzenia 
w podwójnej roli: samorządow-
ca z bogatym doświadczeniem 
oraz dyrektora zambrowskiego 
szpitala. 

– Ten pierwszy okres to czas 
nowatorów i zapaleńców, którzy 
uwierzyli, że można wpływać na 
to, co dzieje się w społecznościach 
lokalnych. System samorządowy 
zmieniał   się od tamtych czasów, 
ale – moim zdaniem – nie zatracił 

podstawowej cechy: społeczeń-
stwo ma wpływ na decyzje władz 
lokalnych, bo ocenia je z bliska – 
powiedział Bogusław Dębski.

Uroczystość odbyła się w sali 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Kierująca nim od 21 lat dyrektor 

Marta Konopka była jedną z bo-
haterek wydarzenia, ponieważ 
prof. Piotr Gliński, Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
nadał jej odznakę za zasługi dla 
kultury, a wręczyli ją poseł Lech 
Antoni Kołakowski i burmistrz 
Kazimierz Dąbrowski.

Uczestnicy uroczystości mie-
li też okazję obejrzeć pokaz slaj-
dów podsumowujących 31 lat 
samorządu oraz posłuchać pre-
mierowego wykonania projek-
tu hejnału Zambrowa skompo-
nowanego i zagranego na trąbce 
przez Cezarego Witkowskiego.

- Miłość do zambrowskiej 
społeczności to wyznacznik 
sukcesu - powiedział Jacek Ol-
szewski przewodniczący rady 
miasta Zambrów, bo życie sa-
morządu to nieustanna bliskość 
ludzi, znajomość ich   potrzeb 
i problemów, a historię każdej 
organizacji tworzą właśnie lu-
dzie – przekonywał. 

Wśród wielu serdeczno-
ści i gratulacji, które padały ze 
sceny   podczas zambrowskie-
go jubileuszu wielokrotnie po-
wtarzały się słowa o szacunku 
i wdzięczności dla tych, któ-
rzy umacniali i rozwijali swoją 
małą ojczyznę. Obchody 31-le-
cia Samorządu Miasta Zamb-
rów zakończyły się koncertem 
pt. „Majewski i Tylman. Śpie-
wające fortepiany – koncerto-
wo i z humorem” w wykonaniu 
Czesława Majewskiego i Janu-
sza Tylmana, którym towarzy-
szył Malina Kowalewski Band 
oraz soliści. W repertuarze zna-
lazły się między innymi stan-
dardy   „Taniec z Szablami” czy 
„New York, New York”.

31 lat samorządności w Zambrowie

Relacja 
w Telewizji Narew

 i na www.narew.info
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Rok pierwszy

Widzieli na 
własne oczy

Zed ( Jack Black) oraz Oh (Michael Cera) to nieudacznicy 
czystej krwi. Należą do prymitywnego plemienia żyjącego dzięki 
zbieractwu i łowiectwu. Nie są przodownikami pracy – tłuściutki 
brodacz nie potrafi samodzielnie upolować zwierzyny, zaś Oh, chu-
derlak o dziewczęcym głosie i wiecznie niewyraźnej minie, okazuje 
się niezbyt sprawnym zbieraczem jagód. Choć są społecznymi wy-
rzutkami, liczą na to, że uda im się poderwać dwie atrakcyjne dziew-
czyny, założyć rodziny i zyskać uznanie. 

Zanim jednak do tego dojdzie, obaj panowie zostaną wyrzuceni 
z wioski za zjedzenie owocu z drzewa poznania. Rozpoczynają sza-
loną, pełną niezwykłych przygód podróż. Niespodziewanie ci dwaj 
niewydarzeni myśliwi biorą udział w najbardziej kluczowych mo-
mentach w dziejach ludzkości. Na drodze spotykają m.in. patriarchę 
Abrahama i jego syna, Izaaka, oraz trafiają do biblijnej Sodomy.

Reżyserem i współautorem scenariusza tej nieokrzesanej, prymi-
tywnej, absurdalnej i niesamowicie śmiesznej komedii jest legenda 
gatunku – Harold Ramis („Dzień Świstaka”, „Depresja gangstera”).

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 62,5 mln dolarów, kosztował 60 milionów.
H Reżyser, Harold Ramis występuje w filmie jako Adam. Przed re-

żyserią zajmował się pisaniem dowcipów dla magazynu „Playboy”.

Rok pierwszy
Nowa TV piątek 21.00

Opowieść o najgenialniejszym detektywie 
wszech czasów.

Londyn, koniec XIX wieku. Największą 
metropolią ówczesnego świata wstrząsa se-
ria rytualnych morderstw. Słynny detektyw 
Sherlock Holmes (Robert Downey Jr) i jego 
pomocnik, dr Watson ( Jude Law) pomagają 
Scotland Yardowi pochwycić sprawcę: Lorda 
Blackwooda (Mark Strong). Po rozpatrzeniu 
dowodów zostaje on skazany na śmierć i trzy 
tygodnie później – powieszony. 

W tym czasie między detektywem i jego 
pomocnikiem narasta napięcie spowodowane 
faktem, że Watson zapowiedział wyprowadz-
kę ze wspólnie zajmowanego mieszkania przy 
Baker Street 221b. Dlaczego? Bo poznał pięk-
ną Mary (Kelly Reilly) i zamierza ułożyć sobie 
z nią życie. Ale nim do tego dojdzie, w życiu 
Sherlocka ponownie pojawia się piękna, inte-
ligentna i niezwykle niebezpieczna Irena Adler 
(Rachel McAdams), amerykańska aktorka, 
a zarazem przestępczyni. A na dodatek pojawia 
się pogłoska, że Lord Blackwood zmartwych-
wstał. Czy tych dwojga coś łączy – to trzeba jak 
najszybciej wyjaśnić...

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 524 miliony dolarów, koszto-

wał 90 milionów.
H Film otrzymał dwie nominacje do Oscara 

i Złoty Glob dla Roberta Downeya jr.

H Pojawiające się w czasie filmu litery VR to 
skrót od „Victoria Regina”, co oznacza królową 
Wiktorię, rządzącą Wielką Brytanią w tamtym 
czasie.

H Gospodę „The Punch Bowl” krótko widać 
w filmie. Tak nazywa się londyński pub należący 
do reżysera, Guya Ritchiego.

H Robert Maillet (Dredger) przez przypadek 
znokautował Roberta Downeya Jr. w trakcie krę-
cenia sceny walki. 

H Watson do Holmesa: „Wiesz, że to, co pi-
jesz, jest przeznaczone do operacji oka?”Chodzi 
o zażywanie kokainy przez Holmesa. W tym cza-
sie była ona używana jako środek znieczulający 
w chirurgii oka.

Sherlock Holmes
TVN7 sobota 20.00

Pułkownik Chabert

Powrót 
z zaświatów

Akcja toczy się w roku 1817. 10 lat wcze-
śniej, w bitwie pod Pruską Iławą zostaje ranny 
Hiacynt Chabert (Gérard Depardieu), pułkow-
nik armii napoleońskiej. Podczas oczyszczania 
pola bitwy zostaje uznany za zmarłego i wrzu-
cony do rowu z trupami. Przypadkowo zostaje 
uratowany przez miejscową kobietę. Po jako 
takim odzyskaniu zdrowia Chabert wyrusza 
w podróż do Paryża. Po drodze doznaje wszel-
kich możliwych upokorzeń, zaś jedyną pomoc 
otrzymuje od równie biednych byłych towarzy-
szy broni. 

Dowiedziawszy się o tym, że jego żona, Róża 
Chapotel, którą poślubił mimo jej wątpliwej re-
putacji, wyszła ponownie za mąż za hrabiego de 
Ferraud i spieniężyła większą część spadku po 

mężu, udaje się do adwokata Derville'a z prośbą 
o pomoc w odzyskaniu noszonych ongiś tytu-
łów, utraconego majątku, a być może także mał-
żonki. Nie będzie mu jednak łatwo uwodnić, że 
jest tym, za kogo się podaje – powrót człowieka, 
który dawno powinien być w zaświatach, nie 
jest dla nikogo wygodny. Poruszony historią 
starca Derville zgadza się podjąć sprawę mimo 
jej fantastycznego wręcz charakteru. 

Film oparty jest na powieści Balzaca z 1844 
roku. Na język polski przełożył ją Tadeusz Boy-
-Żeleński w 1926 r. 

Pewnie nie wiesz...
H W filmie zawarta jest wspaniała, dwuminu-

towa, szarża kawalerii w czasie bitwy (7–8 lutego 
1807 r.) pod Pruską Iławą (dziś w obwodzie ka-
liningradzkim w Rosji), między armią francuską, 
a połączonymi armiami Rosji i Prus. Była to jedna 
z najkrwawszych bitew epoki napoleońskiej.

H W Polsce (w miejscowości Białka) powsta-
ły zdjęcia bitwy pod Iławą.

Sherlock Holmes

Lord zmartwychwstał?

Pułkownik Chabert
TVP Historia sobota 22.45
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Agent XXL 2

Mamuśka 
czuwa

W kontynuacji komediowego 
przeboju Martin Lawrence ponownie 
wciela się w rolę tajnego agenta, który 
w przebraniu energicznej niani, zwanej 
Mamuśką, rozwiązuje skomplikowane 
zagadki kryminalne. 

Malcolm Turner zatrudnia się 
jako gosposia w rodzinie Toma Ful-
lera (Mark Moses), którego posądza 
o zaprogramowanie groźnego wirusa 
komputerowego, otwierającego do-
stęp do najtajniejszych akt rządowych. 
W przebraniu Mamuśki przeprowadza 
się do domu Fullerów i roztacza troskli-
wą opiekę nad żoną Toma i trójką ich 
dzieci. Szybko przekonuje się, że jego 
gosposia ma ręce pełne roboty. Musi 
nie tylko śledzić poczynania Toma, lecz 
także sprzątać, gotować i dbać, by dzie-
ci Fullerów nie zapomniały o swoich 
licznych obowiązkach. A wszystko to 

w przebraniu Mamuśki, która zastawia 
sidła na przestępców, odwiedza ele-
gancki salon piękności dla kobiet, pro-
wadzi konkurs dla nastolatek i dzielnie 
stawia czoła przeciwnościom losu.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 138 milionów dola-

rów, kosztował 40 milionów.
H Martin Lawrence jest stałym 

obiektem zainteresowania magazynów 
plotkarskich. Był aresztowany przed 
klubem nocnym w Hollywood za pobicie 
mężczyzny. Musiał za karę wykonywa 
prace społeczne. Na lotnisku w Burbank, 
jednego z głównych ośrodków produkcji 
filmowej, został aresztowany za posiada-
nie w walizce załadowanej broni. Szedł 
na ruchliwym skrzyżowaniu w Los Ange-
les przeklinając i krzycząc na samochody, 
a w kieszeni miał załadowany pistolet. 
Podobno cierpiał wtedy na „całkowite wy-
czerpanie i odwodnienie”.

Agent XXL 2
TV4 sobota 20.00, 

niedziela 12.05

Mocne uderzenie

Niefortunne 
porwanie
Wybuchowa komedia gangsterska 

z romansem w tle.
Mel Smiley wydaje się wieść uda-

ne i poukładane życie. Ma pracę, jest 
w związku i lubi spędzać czas z kum-
plami. Co prawda pracuje jako płatny 
zabójca, spotyka się z dwiema dziew-
czynami, a koledzy, z którymi uprawia 
sport, są również jego „biznesowymi” 
partnerami. Mel, Cisco, Crunch i Vin-
ce dokonują napadów oraz morderstw 
na zlecenie bezwzględnego mafijnego 
bossa Parisa. 

Kiedy Mel wpada w kłopoty finan-
sowe za sprawą wykorzystujących go 
narzeczonych, Cisco podsuwa nieza-
wodny plan – porwanie córki zamoż-
nego japońskiego biznesmena. Akcja 
przebiega sprawnie, teraz trzeba tylko 
przejąć okup. Niestety okazuje się, że 
dziewczyna jest... córką chrzestną Pa-
risa. 

Porywacze są w poważnym nie-
bezpieczeństwie. A Mel ma na głowie 
porwaną Keiko, rodziców rezolutnej 
Pam, którzy przyjechali na weekend, 

by poznać przyszłego zięcia, oraz nie-
zadowolonego pracownika wypoży-
czalni wideo, który domaga się zwrotu 
przetrzymywanej przez niego kasety 
z filmem „King Kong żyje”...

W głównej roli wystąpił Mark Wa-
hlberg, który udowadnia, że jest akto-
rem wszechstronnym. 

Ten film jest kiczowaty, ale wcale 
tego nie ukrywa. To swoista parodia 
amerykańsko-azjatyckiego kina akcji. 
Mamy więc grupkę złych chłopców, 
dla których zabójstwa i przewożenie 
pociętych ciał w workach to chleb po-
wszedni. Bohater, ma na koncie 100 
ofiar śmiertelnych, ale daje sobą ma-
nipulować szefowi i kobietom, bo nie 
może znieść myśli, że ktoś może go nie 
lubić. 

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 27 milionów dola-

rów, kosztował 13 milionów.
H Mark Wahlberg i China Chow 

spotkali się (1998 r.) na planie tego fil-
mu i przez cztery lata byli razem.

H China Chow, która gra Keiko, jest 
córką słynnego restauratora Michaela 
Chow, założycielem i właściciela sieci re-
stauracji Mr. Chow.

Mocne uderzenie
TV6 sobota 22.55

Na miejscu dowiaduje się, że jego uczniowie to 
ośmioro szeregowców nieradzących sobie na placu ćwi-
czeń. Kurs ma rozwinąć ich intelektualnie. Ale Miranda, 
Donnie, Tommy Lee, Roosevelt, Jackson, Brian, Melvin 
i Jamaal nie wykazują zainteresowania literaturą, są cy-
niczni i niechętni cywilowi w armii. 

Przyjmując posadę nauczyciela rekrutów armii USA, 
Billy nie spodziewa się, że czeka go najzabawniejsza przy-
goda w życiu. Ucząc żołnierzy samodzielnego myślenia, 
sam dostanie od nich wiele lekcji odpowiedzialności i ży-
ciowej zaradności. Billy postanawia przybliżyć im Szek-
spira.

Pewnie nie wiesz...
H Sceny z filmowego Fort McClane zostały nakręcone 

w Fort Jackson w Południowej Karolinie. Widać np. motto 
uczelni „Victory starts here” (Tu zaczyna się zwycięstwo).

H W filmie po raz pierwszy wystąpił Mark Wahlberg 
jako szeregowy Tommy Lee Haywood.

H Podczas pierwszego spotkania kapitan Murdoch 
pyta Billa, czy ma jakieś doświadczenie wojskowe. Mając 

zaledwie 147 cm wzrostu Danny DeVito był za niski do służ-
by w siłach zbrojnych USA.

Inteligent w armii
Super Polsat niedziela 12.25

Inteligent w armii

Szeregowy, do tablicy!
Ambitny i inteligentny Billy Rago (D. De Vito), 

choć odebrał staranne wykształcenie, nie radzi 
sobie w życiu. Pewnego dnia niespodziewanie 

traci dobrze płatną pracę w agencji reklamowej. 
Rejestruje się jako bezrobotny. Po długim 
poszukiwaniu znajduje wreszcie posadę 

nauczyciela literatury 
w jednostce wojskowej, 

w której ma poprowadzić 
kurs literatury. 
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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

Potrzebuje rogówkę,wersalkę najlepiej 
rozkładaną oraz meble kuchenne wraz 
z wyposażeniem tylko w stanie b.do-

brym wyniosę i wywiozę we własnym 
zakresie. Zapłacę poprosze foto mms. 
Tel.783-433-725

Choinki. Plantacja 1 km za Konarzyca-
mi przy wieży telefonicznej za rondem. 
Wszystkich zapraszamy z Rodzicami. 
Wybierzcie, zetnijcie i ze świeżą choinką 
odjedźcie. Cena 40 zł od 1 m do 3 m. Tel 
608 412 919 Łomża.

SPRZEDAM CHOINKI. 
Plantacja 1 km za Konarzycami przy 

wieży telefonicznej za rondem. 
Wszystkich zapraszamy  

z Rodzicami. Wybierzcie, zetnijcie  
i ze świeżą choinką odjedźcie. 

Cena 40 zł od 1 m do 3 m. 
Tel. 608 412 919 Łomża.

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: pokry-
cia dachowe, 
w y m i a n a 
k o n s t r u k c j i 
d a c h o w yc h , 
kominy z klin-
kieru, podbitki, montaż okien dacho-
wych i włazów, materiały. Łomża, Bogu-
szyce 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 rachun-
kowe, Edyta So-
kołowska - twoja 
pewność w rozli-
czeniach z Urzędem 
Skarbowym i ZUS. 
Zapraszamy: NOWY ADRES Łomża, ul. 
Nowogrodzka 155 d. Tel. 862 173 474,  
606 728 258. 

USŁUGI RTV-AGD 

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

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

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

USŁUGI SZEWSKIE 

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

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE 

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

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

Zespół 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

ogłoszenia drobneBIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44



Dzieci z rodzin alkoholowych nie zostały 
nauczone tego jak funkcjonować 
w normalnym świecie. Od dzieciństwa było 
ono pozostawione samemu sobie ze swoimi 
emocjami, potrzebami. Poczucie wstydu, jakie 
towarzyszyło przez całe życie nie pozwalało 
na to, żeby bezgranicznie otworzyć się przed 
drugą osobą.

Osobom pochodzącym z rodziny al-
koholowej może towarzyszyć ciągłe po-
czucie odrzucenia. W rodzinnym domu 
pijacy rodzic nie interesował się losem 
swojego dziecka, natomiast drugi skupiał 
się na tym jak przetrwać. W psychice owe-
go dziecka wyklarowało się następujące 
myślenie - jeżeli nie jestem ważny dla naj-
bliższych osób, to znaczy, że jestem bez-
wartościowy, nikt mnie nie zaakceptuje ta-
kim, jakim jestem.

W dorosłym życiu przekłada się to, 
na, że osoby takie nieustannie odczu-
wają lęk, że wyda się ta okropna prawda 
o nich, obawa przed tym, że ktoś pozna 
moje prawdziwe ja, które jest przecież 
nie do zaakceptowania. To niesie za sobą 
konsekwencję w tworzeniu związków 
przez DDA. Pierwszy i najważniejszy 
związek uczuciowy nauczył dzieci alko-
holików, że ludzi, których kochają, mogą 
je zranić i zachowywać się w sposób zu-
pełnie nie do przewidzenia, większość 
z nich w dorosłym życiu obawia się zbli-
żenia do drugiej osoby.

Dzieci alkoholików w nadmierny 
sposób chcą stworzyć idealny związek, 
jednak jest im bardzo trudno w realiza-
cji tego. DDA nie posiadają systemu od-
niesienia do zbudowania bliskich relacji 
z drugą osobą, gdyż nigdy nie poznali 

takich relacji. Jedynym punktem odnie-
sienia są dla nich rodzice, którzy nie sta-
nowi idealnego wzoru do naśladowania. 
Przeszkadza im również, doświadczenie 
przyciągania i odpychania- niespójność 
w relacji  miłości  pomiędzy rodzicem 
a dzieckiem.

Jednego dnia czuli się kochani, dru-
giego odrzuceni. Lęk przed porzuceniem 
towarzyszy im przez cały okres swojego 
życia.  Budowanie bliskości jest dla nich 
bardzo trudne, zawiłe, przykre, albowiem 
nie wiedzą, co to znaczy trwały, stabilny, 
kochający się związek. Dodatkowo nie po-
trafią nikomu bezgranicznie zaufać, boją 
się zranienia i wykorzystania przez drugą 
osobą, a głównie porzucenia. Gdy w ich 
związku powstaje problem automatycznie 
wpadają w  panikę  i nie potrafią dyskuto-
wać o powstałym problemie.

Dorosłe Dziecko Alkoholika decydu-
ją się na bycie samotnym ze względu rów-
nież na to, że boją się powielania schema-
tów swojej rodziny.  Obawiają się tego, że 
mogą trafić na takich samych partnerów 
jak ich matka, czy ojciec. Nie chcą, by ich 
dzieci wychowywały się w takiej rodzinie 
jak oni sami. W wyniku tego osoby z syn-
dromem DDA izolują się od innych, nie 
chcą poznawać nowych ludzi, nie potrafią 
się bawić.

Ktoś, kto nikomu nie ufa nie jest w sta-
nie odczuć bliskości drugiego człowieka, 
jako że warunkiem doświadczenia owej 
bliskości jest właśnie okazywanie  za-
ufania. Podczas gdy DDA zwiąże się już 
z drugą osobą, to ta relacja nie polega na 
związku partnerskim, ale na relacji dziecko 
- rodzic. W takiej sytuacji nie potrzebują 
partnera, ale opiekuna, którego zabrakło, 
gdy byli dziećmi.

Przeczytaj również:  Dlaczego się upi-
jamy? Naukowcy szukają odpowiedzi 
w naszych mózgach

Syndrom DDA a poczucie winy

Wiele okoliczności składa się na to, czy 
takie dziecko wyrośnie na zamkniętego 
w sobie i niezdrowo ambitnego pracoholi-
ka, który z narażeniem zdrowych zmysłów 
będzie udowadniał, że jest cokolwiek wart, 
podporządkowanego pozornie silniej-
szym, troskliwego sługę, dbającego o za-
chowanie ciszy i spokoju, bo hałas kojarzy 
mu się z awanturą czy pełnego poczucia 
winy, przepraszającego za głód w Trzecim 
Świecie i biorącego na siebie odpowie-
dzialność dosłownie za wszystko człowie-
ka, który wierzy, że nie zasługuje na nic.

Możliwości jest oczywiście tyle, ilu 
DDA, jednak można uznać, że łączy ich 
m.in. niskie  poczucie własnej wartości, 
okrutny samokrytycyzm, nieadekwatne 
do potrzeb branie na siebie odpowiedzial-
ności, problem z budowaniem więzi, wy-
rażaniem uczuć i egzekwowaniem swoich 
praw, a czasem chęć posiadania całkowitej 
kontroli nad życiem swoim i cudzym; nie-
umiejętność prowadzenia dyskusji, roz-
wiązywania sporów.

Syndrom Dziecka Alkoholika - przemoc 
i ryzykowne zachowania seksualne

Według niektórych badań, nastolet-
ni chłopcy, którzy są świadkami lub do-
świadczają przemocy domowej z rąk 
swoich pijanych rodziców, wyrażają się 
z większą przemocą, atakując młodsze ro-
dzeństwo, zwierzęta domowe lub prześla-
dując mniejsze dzieci na placu zabaw.

Z drugiej strony nastolatki mogą się 
okaleczyć - nie odbywa się to jako  próba 
samobójcza, ale w celu uzyskania chwilo-
wej ulgi w depresji, stresu, niepokoju, na-
pięcia emocjonalnego lub nienawiści do 
siebie i niskiej samooceny (na przykład, 
gdy rodzice werbalnie i emocjonalnie wy-

korzystują swoje córki). Co więcej, nie-
które dziewczęta/ nastolatki mogą zacząć 
w dość młodym wieku uprawiać ryzykow-
ne zachowania seksualne.

Czy DDA w życiu dorosłym również zostanie 
alkoholikiem?

Jednym z problemów, przed którymi 
stoją dzieci alkoholików, jest to, że w do-
rosłym życiu same staną się alkoholikami. 
Czy jest to nieunikniona biologia? Natio-
nal Association for Children of Alcoholics 
pisze, że ci, którzy dorastają w domu, gdzie 
króluje alkohol, są cztery razy bardziej na-
rażeni na rozwój alkoholizmu we własnym 
życiu dorosłym niż dzieci, które dorastały 
w lepszych warunkach.  Jednak, kluczowe 
zdanie jest „bardziej prawdopodobne”.

PAMIĘTAJ!

Wychowywanie w domu alkoholika, 
nie jest gwarancją przyszłego alkoholizmu. 
Należy wziąć pod uwagę inne czynniki, ta-
kie jak  styl życia,  stan zdrowia psychicz-
nego, najbliższe środowisko i  genetykę.    
Biologiczne dziecko rodzica alkoholika 
dorasta z dziedzicznym ryzykiem rozwo-
ju tego samego stanu. Niemniej jednak nie 
decyduje to ostatecznie, czy dziecko stanie 
się alkoholikiem w swoim dorosłym życiu.

Syndrom Dziecka Alkoholika - terapia

Na temat znaczenia zależności płcio-
wej pomiędzy dzieckiem a pijącym rodzi-
cem, ale z praktyki wynika, że najczęściej 
na terapię trafiają córki ojców alkoholików. 
Na to może jednak wpływać kilka nieza-
leżnych od konfiguracji płciowej czynni-
ków, np. fakt, że więcej mężczyzn niż ko-
biet nadużywa alkoholu, a z kolei kobiety 
częściej szukają pomocy u psychiatrów, 
psychologów czy psychoterapeutów.

Na czym polega praca z Dorosły-
mi Dziećmi Alkoholików? Doktor Rut-
kowska-Suchorska zaznacza, że  syndrom 
DDA nie jest diagnozą, nie podlega terapii 
sam w sobie. DDA z reguły mają poważ-
ne stany depresyjne lub lękowe i to na nich 
koncentruje się leczenie, a syndrom DDA 
jest jakby osobowościowym podłożem do 
rozwinięcia się tych zaburzeń.

Ważnym elementem terapii jest też 
wskazanie mechanizmów powstałych 
w dzieciństwie i wciąż funkcjonujących, 
podpowiedzenie Dorosłemu Dziecku Al-
koholika, jak zostać Dorosłym Panem Sa-
mego Siebie, czym zastąpić zakorzenio-
ne od lat odruchy i na jakich podstawach 
oprzeć swoją egzystencję. Trudno to zro-
bić samodzielnie, dlatego dla wielu DDA 
terapia jest wybawieniem, początkiem 
spokojnego, lepszego życia.

Warto też zaznaczyć, że alkohol jako 
substancja nie ma w kontekście syndro-
mu DDA żadnej szczególnej, złowiesz-
czej mocy i nie ciecz jako taka sprawia, 
że dziecko wyrasta na nieradzącego sobie 
z życiem dorosłego. To dysfunkcja rodzi-
ny, którą może spowodować alkohol, ale 
także narkotyki, przemoc fizyczna czy 
przynależność do sekty, wychowuje Do-
rosłe Dzieci z Problemami.
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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

Dzieci 
alkoholików 
a relacje 
partnerskie cz. 2
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- Jesteśmy szczęśliwi, że doczekaliśmy tej roczni-
cy, widocznie na górze było tak zapisane – mó-
wią Krystyna i Stanisław Jaskółka. Zapytani o to 
jak wspólnie przeżyć 50 lat, dodają, że nie ma 
recepty na "złote gody". - W życiu jest raz z gór-
ki, a raz pod górkę, są różnie kryzysy i choroby. 
Trudności trzeba jednak pokonywać i wspie-
rać się nawzajem – z takim nastawieniem idą 
wspólnie przez życie już pół wieku. Oni a tak-
że pozostałe 80 par świętujących w tym roku 
w Łomży "Złote Gody", czyli 50-lecie zawarcia 
związku małżeńskiego. Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie wręczył jubilatom w Hali 
Kultury prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. 

- Trwałość małżeńska jest niezwykle 
ważna, a życie nie jest usłane tylko róża-
mi i dostarcza wielu nieprzewidzianych 
sytuacji. Państwo także nieraz przeżywa-
liście trudne chwile, ale mimo to jesteście 
wciąż razem. Młode pokolenie może Was 
tylko podziwiać – zwracał się do  par pre-
zydent Mariusz Chrzanowski, dziękując 
im za wkład w rozwój miasta. Na koniec 
gospodarz Łomży życzył jubilatom kolej-
nych długich lat w zdrowiu, miłości i wza-
jemnym szacunku.

"Świadomy praw i obowiązków... 
i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby na-
sze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe 
i trwałe". Te słowa przysięgi małżeńskiej 
przeszło pięćdziesiąt lat temu wypowie-
działo 80 par.

- Ten czas upłynął bardzo szybko – 
mówi Józef Fabiszewski. - Aż za szybko – 
dodaje jego małżonka Halina. - Były wzlo-
ty i upadki, ale więcej pamiętamy tych 
szczęśliwych chwil – podkreślają zgodnie.

- Wybrałem sobie żonę, studiowała, 
poczekałem na nią i w 1971 roku założyli-
śmy rodzinę – uśmiecha się Jerzy Cwalina. 

Wspólnie z małżonką przeżyli wiele róż-
nych momentów. - Istotne jest to co wy-
nosi się z domu, ważna jest wiara, szacu-
nek do mężczyzny. Trzeba umieć pamiętać 
rzeczy dobre, umieć zapomnieć, żeby się 
uzupełniać, rozumieć drugiego człowieka 
– mówi pani Lucyna.

Po części oficjalnej był czas na sym-
boliczną lampkę szampana. Okoliczno-
ściowy toast wzniesiony za jubilatów 
przez prezydenta miasta zakończyło 
gromkie 100 lat. Uroczystość umilił wy-
stęp lokalnego wokalisty Roberta Kossa-
kowskiego.

społeczeństwo

W przeddzień Święta Niepodległości 
Hanka Gałązka, prezes Zarządu Łom-
żyńskiego Oddziału Stowarzyszenia 
"Wspólnota Polska" wraz z pozosta-
łymi członkami zarządu spotkała się 
z posłem Robertem Tyszkiewiczem, 
przewodniczącym Parlamentarnej Ko-
misji Łączności z Polakami za Granicą. 
Spotkanie zorganizowano w Domku 
Pastora, który w najbliższym czasie 
będzie także nową siedzibą Stowarzy-
szenia. 

Rozmowa dotyczyła bieżą-
cej działalności organizacji oraz 
możliwości współpracy z Komi-
sją podczas realizacji przyszłych 
projektów. Na wstępie poseł 
Robert Tyszkiewicz przedsta-
wił prowadzone prace związane 
z zakresem pomocy oraz har-
monogramem składania projek-
tów na 2022 rok. Prezes Hanka 
Gałązka poinformowała o do-
tychczas realizowanych przez 
Stowarzyszenie wydarzeniach 

sportowych, edukacyjnych 
i kulturalnych. Wszyscy uczest-
nicy spotkania zastanawiali się 
nad potrzebą poszerzenia oferty 
adresowanej do Polaków za gra-
nicą. Szerokie zainteresowanie 
wzbudził pomysł powrotu do 
organizacji branżowej platfor-
my edukacyjnej (konferencje, 
warsztaty, staże dla nauczycieli, 
lekarzy medycyny, lekarzy we-
terynarii i rolników). 

EMILIAN KUDYBA

Łomżyńska „Wspólnota Polska” spotkała 
się z posłem Robertem Tyszkiewiczem  

Trzeba pokonywać 
trudności i wspierać się 
wzajemnie. Złote Gody 

łomżyńskich par

Od lewej: Sławomira Cieślik, 
Emilian Kudyba, Hanka 
Gałązka, Robert Tyszkiewicz, 
Elżbieta Gadomska  
i Małgorzata Pietrusewicz
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Wiktor Kosowski zawodnik UKS 
Return Łomża działającego 
przy III Liceum Ogólnokształ-
cącym wygrał Ogólnopolski 
Turniej Klasyfikacyjny w deblu 
w Grodzisku Mazowieckim - 
informuje Tomasz Waldziński 
z Returnu.

- Wiktor wspólnie 
z Jakubem Solarskim 
(MKT Łódź) w pierwszej 
rundzie turnieju 6:1 6:3 
pokonali parę Mateusz Go-
łębiewski (MKT Łódź) / 
Jan Wieczorek ( KS Gór-
nik Bytom). Następnie 1:6 
7:6 10:8 Bartłomieja Ro-
sia (KKT Wrocław) i Kac-
pra Wereszkę ( KT Return 
Opoczno). W finale Wik-
tor z Jakubem w trzech se-
tach 6:0 3:6 10:5 ograli Mi-
kołaja Biedermanna (TOP 
Tenis Warszawa ) i Kacpra 
Królikowskiego (Proma-
sters Szczecin) - relacjonu-
je szkoleniowiec..

W grze singlowej teni-
sista UKS Return Łomża 
w półfinale w trzech zacię-
tych setach uległ 6:1 1:6 
8:10 Bartłomiejowi Rosio-
wi. 

Pochodząca z Łomży 17-letnia szachistka Mal-
wina Szewczyk uczestniczyła w uroczystości 
wręczenia odznaczeń państwowych w Pałacu 

Prezydenckim w Warszawie. Z rąk Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy otrzymała Srebrny Krzyż Za-
sługi. Tak szczególne odznaczenie było możliwe 

dzięki zdobyciu przez Malwinę pięciu 
medali dla Polski na arenie międzynaro-
dowej w rywalizacji niesłyszących w sza-
chach. Najcenniejszym z nich był brązo-
wy medal olimpijski na XIX Zimowych 
Igrzyskach Niesłyszących w Szachach we 
Włoszech w grudniu 2019 roku.

W rozgrywanych w Amsterda-
mie w dniach 18-22 października 
Mistrzostwach Europy Niesłyszą-
cych Kobiet w szachach Malwina 
była blisko zdobycia medalu. Jed-
nak po zaciętej walce w ostatniej 
rundzie z liderką turnieju ostatecz-
nie zajęła X miejsce. Między 4 a 14 
listopada szachistka grała online 
w IV Mistrzostwach Świata FIDE 
w Szachach Osób Niepełnospraw-
nych, a już 15 listopada Malwina 
wyjechała na Półfinały Mistrzostw 
Polski  Juniorów do lat 18 do Ja-
strzębiej Góry.

Na co dzień Malwina jest uczen-
nicą trzeciej klasy Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcą-
cych Nr 6 w Łomży, a nad jej roz-
wojem szachowym czuwa dziadek 
i trener – Sławomir Sobociński. Ży-
czymy dalszych sukcesów młodej 
szachistce. 

Z okazji Święta Niepodległości na mu-
rawie Stadionu Miejskiego w Łomży 
rozegrane zostało towarzyskie spo-
tkanie, w którym po przeciwnych 
stronach boiska stanęli reprezentanci 
Miasta Łomża oraz żołnierze 18 Łom-
żyńskiego Pułku Logistycznego.

Pierwszy gwizdek sędziego 
wybrzmiał o godzinie 14:00. Od 
pierwszych minut widać było, 
że choć poza boiskiem przedsta-
wiciele obu zespołów darzą się 
dużą sympatią, to na murawie 
nie zamierzają odpuszczać. Po-
czątek spotkania to wyrównana 
walka, zgromadzeni widzowie 
mieli okazję podziwiać mnóstwo 
składnych akcji wyprowadza-
nych przez obie ze stron.

Po blisko 15 minutach pada 
pierwsza bramka! Po prosto-
padłym podaniu Andrzeja Mo-
dzelewskiego ze środka pola do 
ustawionego szeroko na skrzydle 
Prosińskiego Zbigniewa, rozpo-
czyna się kilkudziesięciosekun-
dowa wymiana podań w obrę-
bie pola karnego przeciwników. 
Do piłki ponownie dochodzi 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Łomży, któ-
ry szybkim obrotem z piłką wy-

walczył pozycję do strzału, który 
broni bramkarz. Do wyplutej pił-
ki dobiega Bączek Marcin, który 
z najbliższej odległości umieścił 
ją w bramce.

Kolejne kilka minut to dalsza, 
jednak nieskuteczna ofensywa 
zawodników Miasta Łomża. Za-
równo obserwatorzy jak i rywale 
zespołu w błękitnych trykotach 
dostrzegli, że z racji na wąską 
kadrę kwestią czasu jest zdoby-
cie boiskowej przewagi przez 
podopiecznych Bogdańskiego 
Kamila, który dziś na ramieniu 
przywdziewał opaskę kapitana 
drużyny 18 Łomżyńskiego Pułku 
Logistycznego.

Tak też było, mimo wyrów-
nanej ilości ataków to żołnie-
rze okazują się skuteczniejsi i do 
szatni schodzą ze znaczną prze-
wagą bramkową.

W drugiej połowie obraz gry 
się nie zmienił i trójka sędziow-
ska zakończyła spotkanie przy 
pewnym prowadzeniu zespołu 
w niebiesko-czarnych trykotach.

Na koniec doszło do symbo-
licznej wymiany pamiątkowych 
pucharów, oraz udekorowano 
wszystkich zawodników medala-
mi. 

Warto również wspomnieć, 
że w trakcie spotkania prowa-
dzona była zbiórka na rzecz 

Juli Kierzkowskiej- 1,5 rocznej 
dziewczynki, która wymaga ope-
racji serca.

SKŁADY DRUŻYN
Miasto Łomża:

Modzelewski Andrzej (Dy-
rektor MOSiR Łomża), Serdyń-
ski Piotr (Radny Miasta Łomża), 
Nadolny Artur (Radny Miasta 
Łomża), Pietruszewski Wojciech 
(Prezes Młodzieżowego ŁKS), 
Staniurski Tomasz (Trener ŁKS 
i MŁKS), Prosiński Zbigniew 
(Radny Miasta Łomża), Lis Jacek 
(Trener ŁKS i MŁKS), Dzbeński 
Karol (Urząd Miejski), Sawko 
Marcin (Urząd Miejski), Wal-

czyk Kamil (MOSiR Łomża), 
Dziekoński Zbigniew (MOSiR 
Łomża), Chrzanowski Sebastian 
(Miasto Łomża).

Trener: Hieronim Łada.

18 Łomżyński Pułk Logistyczny:
Ozga Adam, Bogdański Ka-

mil, Ciuchnicki Mateusz, Ror-
kowski Łukasz, Dudziec Michał, 
Pieklik Patryk, Wasylik Daniel, 
Fabisiak Paweł, Dębski Grzegorz, 
Dobrowolski Grzegorz, Cichocki 
Damian, Olbryś Przemysław, Fa-
biszewski Krzysztof, Pieloch Se-
bastian, Jankowski Karol, Trepa-
nowski Paweł, Walczak Tomasz, 
Rogiński Piotr.

Wiktor Kosowski wygrał Ogólnopolski 
Turniej Klasyfikacyjny w deblu 

Malwina Szewczyk. Łomżyńska 
szachistka w Pałacu Prezydenckim

Uczcili Święto Niepodległości na sportowo
Wiktor z Tatą Marcinem Kosowskim
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