
Uroczystości upamiętniające 83. 
rocznicę śmierci Romana Dmowskie-
go, twórcy polskiej niepodległości, 
męża stanu, patriotę i myśliciela 
politycznego, a przede wszystkim 
skutecznego w swych działaniach 
dyplomaty, który cieszył się na Za-
chodzie Europy niepodważalnym 

autorytetem, odbyły się w 2 stycznia 
w Drozdowie z inicjatywy Związku 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 
Okręg Łomża. 

Uroczystości rozpoczęły się 
od mszy świętej w intencji Ro-
mana Dmowskiego w kościele 
parafialnym pw. Św. Jakuba apo-

stoła w Drozdowie, podczas któ-
rej ojciec Jan Bońkowski, kapelan 
harcerstwa łomżyńskiego z Za-
konu Braci Mniejszych Kapucy-
nów w Łomży wygłosił homilię. 

Żegnała go Łomża, a potem Polska  
– Dzisiaj wspominamy wiel-

kiego człowieka, który odszedł 
z tego świata 83 lata temu. Dla-
czego świętujemy ten dzień mo-
dląc się w jego intencji?  Bo Droz-
dowo słynie z wielkich ludzi: 
Witold Lutosławski, ks. Kazi-
mierz Lutosławski był projektan-
tem polskiej odznaki skautowej, 
która stała się pierwowzorem 
krzyża harcerskiego, a Roman 
Stanisław Dmowski, twórca pol-
skiej niepodległości przyjaźnił 
się z rodziną Lutosławskich – po-
wiedział duchowny.

Po mszy poczty sztandarowe 
i uczestnicy uroczystości udali się 
do Muzeum Przyrody - Dworu 
Lutosławskich, w którym twórca 
endecji spędził ostatnie miesiące 
swojego życia. 

- Tutaj właśnie żegnali go 
wówczas mieszkańcy okolicznych 
miejscowości, a następnie odpro-
wadzili go do Łomży, gdzie hołd 
oddali mu mieszkańcy miasta – 
powiedział Krzysztof Sychowicz 
z Instytutu Pamięci Narodowej.

Życiorys Dmowskiego wy-
pełniała służba narodowi i Polsce. 
Dlatego z bogactwa jego osią-
gnięć, w rocznicę jego śmierci 
i ku pamięci, przywołać należy 
tę bezsprzecznie najważniejszą 
dla Polski misję, jaką było prze-
wodnictwo w Komitecie Naro-
dowym Polskim w trakcie konfe-
rencji pokojowej w Paryżu. 

-  Połączył mentalnie Polaków 
w trzech zaborach i na emigracji. 
Wszędzie jesteśmy tacy sami i mamy 
ten sam cel: to jego wiekopomne 
dzieło - powiedział historyk i pu-
blicysta Leszek Żebrowski obecny 
podczas uroczystości w Drozdowie.    

Roman Dmowski przyjaźnił 
się rodziną Lutosławskich, którzy 
stali się jego najbliższymi, gdyż 
swojej rodziny nigdy nie założył. 

- Poznali się w 1900 roku 
w Krakowie na uniwersytecie 
Jagiellońskim, gdzie prof. Win-
centy Lutosławski był wykła-
dowcą filozofii – mówił Tomasz 
Szymański, historyk z Muzeum 
Przyrody - Dworu Lutosław-
skich. - Tam narodziła się przy-
jaźń, która miała okazać się doz-
gonną.  Lutosławscy i Drozdowo 
to była ostatnia przystań jego ży-
cia, spędził ostatnie chwile wśród 
przyjaciół. Tutaj zmarł 2 stycznia 
1939 roku pod troskliwą opieką 
Marii z Lutosławskich i Mieczy-
sława Niklewiczów. 

Obowiązki Polaka i łomżyńskie ślady
"Jestem Polakiem, więc mam 

obowiązki polskie: są one tym 
większe i tym silniej się do nich 
poczuwam, im wyższy przed-
stawiam typ człowieka” te słowa 
Romana Dmowskiego bardzo 
często wspominali uczestnicy 
uroczystości. 
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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. 8

W czwartek, 6 stycznia przypada 
uroczystość Objawienia Pańskiego, 
popularnie zwana świętem Trzech 
Króli. Tego dnia wspominani są Mę-
drcy ze Wschodu, którzy przybyli 
oddać pokłon Jezusowi. To wyda-
rzenie zapowiada, że Zbawiciel nie 
przyszedł tylko do wybranych, ale do 
wszystkich ludzi na ziemi. Tego dnia, 
jak co roku od 10 lat, ulicami Łomży 
przejdzie Orszak Trzech Króli, który 
organizują parafie: Krzyża Świętego, 
Św. Andrzeja Boboli oraz Michała Ar-
chanioła (Parafia Katedralna), przy 
udziale Gminy i Powiatu Łomża. Or-
szak będzie miał wymiar symbolicz-
ny. A to za sprawą pokłonu złożone-
go przez Trzech Króli pracownikom 
łomżyńskiego szpitala. 

Orszak rozpocznie się Mszą 
Świętą w trzech parafiach o godz. 
12.00, po czym nastąpi przejście 
na plac przed szpitalem.

- Czas pandemii pokazuje 
społeczeństwu każdego dnia jak 
wielką i ważną pracę wykonu-
ją służby medyczne. Tak chcemy 
okazać wdzięczność pracowni-
kom szpitala i zanieść nadzieję 
chorym oraz ich rodzinom. Po-
kłon Trzech Króli niech będzie 
wyrazem szacunku, a wspólne 
kolędowanie niech wniesie na-
dzieję, ukoi ból przynosząc mi-
łość i pojednanie. Przed szpi-
talem, na scenie, odbędzie się 
symboliczny pokłon Trzech Króli 
– tłumaczy ks. Andrzej Godlew-
ski, proboszcz Parafii pw. Krzyża 
Świętego w Łomży i dodaje, iż 
każdy uczestnik Orszaku otrzyma 
specjalną koronę. - Przygotujmy 
stroje kolędnicze - nie tylko dla 
najmłodszych. Niech także doro-
śli odważnie podejmą piękne tra-
dycje kolędnicze – zachęca. 

Trzej Królowie złożą pokłon pracownikom 
łomżyńskiego szpitala oraz zaniosą  

nadzieję chorym i ich rodzinom 

83. rocznica śmierci Romana Dmowskiego. Uroczystości w Drozdowie 

Od lewej ks. Marian Mieczkowski, ks. Andrzej Godlewski i ks. Andrzej Popielski



Tak zdecydowali radni, którzy podczas 
ostatniej w 2021 roku sesji nie podjęli 
uchwały budżetowej – najważniej-
szego dokumentu na podstawie, któ-
rego prowadzona jest gospodarka fi-
nansowa miasta. Za było 10 radnych, 
przeciw 12. Budżetu zdecydowali się 
nie poprzeć radni z klubu PiS i Przy-
jaznej Łomży oraz niezależny radny 
Artur Nadolny, a także Piotr Serdyń-
ski z klubu Koalicji Obywatelskiej 
radny. Natomiast radny Mariusz Tarka 
wstrzymał się od głosu.

- To budżet racjonalny, który 
pozytywnie oceniła Regionalna 
Izba Obrachunkowa. (…) Nie 
jest on związany tylko z zaspo-
kajaniem podstawowych potrzeb 
wynikających z ustawy o samo-
rządzie gminnym, zawiera także 
wiele inwestycji, na które miasto 
otrzymało dofinansowanie – mó-
wił jeszcze przed głosowaniem 

prezydent Mariusz Chrzanowski. 
Jak dodał, skala wszystkich dofi-
nansowań waha się w granicach 
od 55 do 85 procent. - Te inwe-
stycje możemy zrealizować, je-
żeli Państwo przyjmiecie budżet 
i zabezpieczycie środki własne – 
apelował do radnych.

- Ten budżet – czy zostanie 
przyjęty, czy nie – jest wynikiem 
pewnego konsensusu i tego, czy 
Państwo jako samorządowcy 
potraficie w tak trudnym czasie 
dojść do zgody. (…) Jeżeli za-
głosujecie przeciw, to nie zagło-
sujecie przeciwko mnie – prezy-

dentowi miasta, tylko przeciw 
mieszkańcom – dodawał włodarz 
miasta, podkreślając, że jeszcze 
przed opracowaniem projektu 
budżetu zwracał się do radnych 
o składanie wniosków z propozy-
cjami, a takowych nie było.

Ostatecznie, po kilkugodzin-
nej burzliwej i gorącej dyskusji, 
projekt budżetu nie został przy-
jęty. Za było 10 radnych, przeciw 
12, a jeden wstrzymał się od gło-
su.

- Jest otwarcie przetargów na 
niektóre zadania. Siłą rzeczy te 
umowy nie zostaną podpisane 

– tłumaczyła o konsekwencjach 
nieuchwalenia budżetu skarbnik 
miasta Elżbieta Parzych.

- Wydaje mi się, że najwięk-
szą odpowiedzialność biorą ci, 
którzy tego budżetu nie poprą, 
bo być może przyda się w tym 
mieście jakiś porządek, wstrząs, 
żeby przejrzeć na oczy i zacząć 
te pieniądze naprawdę rozsądnie 
układać – mówił natomiast radny 
Zbigniew Prosiński, który zdecy-
dował się nie poprzeć projektu 
budżetu Łomży na 2022 rok.

Zgodnie z Ustawą o finansach 
publicznych budżet powinien zo-
stać uchwalony przez radę  przed 

rozpoczęciem roku budżeto-
wego, w szczególnych przypad-
kach dopuszcza się, by przyjęcie 
uchwały budżetowej nastąpiło 
w terminie późniejszym, lecz nie 
później niż do dnia 31 stycznia 
roku budżetowego. W przypad-
ku, gdy termin ten nie zostanie 
dotrzymany, Regionalna Izba 
Obrachunkowa do końca lutego 
roku budżetowego ustala gmi-
nie budżet obejmujący wydatki 
na obowiązkowe zadania własne 
gminy oraz zadania zlecone. Do 
tego dnia podstawą gospodar-
ki finansowej gminy jest projekt 
uchwały.
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Koniec roku skłania do różnego rodza-
ju podsumowań i analiz statystycz-
nych. Takie dane przygotował Urząd 
Stanu Cywilnego w Łomży.

W porównaniu do ubiegłego 
roku wzrosła ogólna liczba zawie-
ranych małżeństw. Ślubów cywil-
nych było 108 (w ubiegłym roku 
109), zaś ślubów konkordato-
wych 210 (182 rok wcześniej).

Niestety, wzrosła znacząco 
liczba sporządzonych aktów zgo-
nu, na co wpływ miało przede 
wszystkim ubiegłoroczne prze-
mianowanie Szpitala Wojewódz-
kiego na jednoimienny szpital 
zakaźny. Wówczas sporządzono 
853 akty zgonu, w tym roku było 
ich aż 1181.

Więcej niż w ubiegłym roku 
odnotowano żywych urodzeń 

w Łomży, co też wiąże się z funk-
cjonowaniem łomżyńskiego szpi-
tala w ostatnich dwóch latach. 
W ubiegłym roku sporządzo-
no tylko 286 aktów urodzenia, 
w tym było ich już 465. Powyż-
sza liczba obejmuje również oso-
by zameldowane poza Łomżą, 
które przyszły na świat w łom-
żyńskim szpitalu oraz nie doty-
czy dzieci mieszkańców Łomży, 
które urodziły się w innych miej-
scowościach. Liczbę dzieci miesz-
kańców Łomży, które przyszły na 
świat w 2021 roku, mogą obrazo-
wać wydane decyzje o przyzna-
niu samorządowego becikowego, 
czyli jednorazowego świadczenia 
z tytułu urodzenia żywego dziec-
ka, które przysługuje rodzicom 
lub opiekunowi prawnemu, za-
mieszkałym w Łomży przez okres 

co najmniej 12 miesięcy przed 
dniem urodzenia dziecka. W tym 
roku było ich  413  (w ubiegłym 
473). Warto dodać, że najpo-
pularniejsze imiona to Zuzan-
na, Maria, Hanna, Oliwia, Laura, 
Aleksandra oraz Miłosz, Antoni, 
Jan i Tymon.

Według danych meldun-
kowych Urzędu Miejskiego 
rok 2021 nasze miasto kończy 
z  59.087  zameldowanymi miesz-
kańcami (rok temu było to 60.010 
mieszkańców), w tym 57.389 na 
pobyt stały. Siedem z nich to osoby 
mające 100 lub więcej lat.

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna w nowej siedzibie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) w Łomży 
od dnia 28 grudnia 2021 znajduje się w nowej siedzibie. Stacja mieści 
się pod adresem: gen. Władysława Sikorskiego 156, Łomża (w budyn-
ku po Przedsiębior-
stwie Budownictwa 
Komuni k ac y jnego, 
obok Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Łomży).

Do nowej siedziby 
trafił Oddział Nadzo-
ru Sanitarnego i pra-
cownicy administracji. 
Wszystkie stanowiska 
ds. obsługi interesan-
tów funkcjonują już 
w nowym budynku.

Bez zmian pozosta-
ją: godziny pracy, ad-
resy mailowe, numery 
telefonu, NIP i Regon, 
a oddział Laboratoryjny 
PSSE w Łomży pozo-
staje pod dotychczaso-
wym adresem: Dworna 
21, 18-400 Łomża.

Rok 2021 w liczbach łomżyńskiego 
Urzędu Stanu Cywilnego

Budżet miasta na 2022 
rok nie został przyjęty
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Miasto Łomża w dniu 21 grud-
nia 2021 r. podpisało umowę o do-
finansowanie zadania pn. „Łomża 
– Miasto, w którym ŻYJĘ I PRA-
CUJĘ” finansowanego ze środ-
ków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2014-2021.

Całkowita wartość projektu: 
15 312 130,15 zł (3 367 745,87 
EUR).  

Projekt realizowany będzie do 
30 kwietnia 2024 roku.

Celem projektu jest wzmoc-
nienie spójności gospodarczej 
i społecznej miasta poprzez dzia-
łania nakierowane na:

- podniesienie komfortu życia 
mieszkańców i wykorzystanie no-
woczesnych technologii w życiu 
miasta,

- wzrost gospodarczy Łom-
ży bazujący na wiedzy swoich 
mieszkańców,

- poprawę stanu oraz ochrona 
środowiska,

- podniesienie poziomu kom-
petencji i jakości świadczonych 
usług administracji publicznej. 

Głównymi działaniami w ra-
mach realizacji projektu będzie: 
budowa odcinka bulwarów nad 
rzeką Narew, obejmująca za-
gospodarowanie plaży miej-
skiej, przygotowanie dokumen-
tów strategicznych dotyczących 
rozwoju miasta oraz dokumenta-
cji na kolejne inwestycje miejskie, 
uwzględniających rozwiązania 
poprawiające stan środowiska, 
promocja gospodarcza miasta, 
polityka szkolnictwa zawodowe-
go, polityka senioralna, wdrażanie 
standardów dostępności, wspie-
ranie i rozwój usług z zakresu kul-
tury, rekreacji i turystyki, uspraw-
nienie i podniesienie standardów 
działania Urzędu Miejskiego.

- Projekt przewiduje także na-
wiązanie współpracy międzysek-
torowej, międzysamorządowej 
i międzynarodowej, zmierzają-
cej do wymiany wiedzy eksperc-
kiej i skuteczniejszego przygoto-
wywania i wdrażania w miastach 
działań strategicznych i rozwo-
jowych oraz rozpowszechnienie 
idei kompleksowego i zintegrowa-
nego podejścia do rozwoju mia-
sta – informuje prezydent Mariusz 
Chrzanowski. W związku z powyż-
szym na początku grudnia 2021 
r. Miasto Łomża podpisało dwie 
umowy partnerstwa krajowego na 
potrzeby realizacji wyżej wymie-
nionego projektu tj. z Gminą Piąt-
nica oraz Miastem Bydgoszcz. 
Miasto Łomża jest także w trakcie 
rozmów dotyczących współpracy 
w projekcie z partnerem Państw 
Darczyńców - potencjalnym part-
nerem norweskim.

Planowanym efektem reali-
zacji projektu będzie poprawa ja-

kości życia mieszkańców Miasta 
Łomża oraz lepsze dostosowanie 
administracji lokalnej do potrzeb 
obywateli.

Efekty projektu w wymiarach:
- Środowiskowym: Podniesie-

nie stopnia adaptacji do zmian kli-
matu, poprawa jakości powietrza, 
podniesienie świadomości spo-
łeczeństwa w zakresie ekologii. 
Opracowane dokumentacje tech-
niczne pozwolą zrealizować ko-
lejne działania wpływające na ja-
kość środowiska. 

- Społecznym: Zastosowanie 
standardów dostępności w różnych 
wymiarach, formach (np. w no-
wych inwestycjach), zwiększona 
aktywność osób starszych, inte-
gracja osób wykluczonych spo-
łecznie, opracowany Gminny Pro-
gram Rewitalizacji. Pozwoli to na 
zrealizowanie kolejnych działań, 
które zaspokoją potrzeby osób ze 
specjalnymi potrzebami i będą od-
powiedzią na problemy wymiaru tj. 
starzejące się społeczeństwo, wy-
kluczenie społeczne.

- Gospodarczym: rozwój go-
spodarczy miasta, powiązanie 
oferty kształcenia z rynkiem pracy, 
promocja gospodarcza i postaw 
przedsiębiorczych, dokumentacja 
na modernizację CKZiU, pozwo-
lą zrealizować kolejne działania. 
Będą one miały wpływ na deficyty 
wymiaru gospodarczego poprzez 
powstawanie nowych przedsię-
biorstw, powiązanie oferty kształ-
cenia z rynkiem pracy.

- Kulturowym: poprawa jakości 
oferty i infrastruktury czasu wolne-
go, zwiększenie rodzajów usług, 
w tym wykorzystujących techno-
logie ICT oraz opracowanie do-
kumentacji na obiekty kulturowe, 
pozwolą zrealizować dalsze dzia-
łania, które wpłyną na wykorzy-
stanie potencjału miasta, na do-
stępność obiektów kultury i wzrost 
zainteresowania mieszkańców 
i turystów.

- Instytucjonalnym: podniesie-
nie poziomu usług i ich lepsze do-
stosowanie do potrzeb obywateli 
oraz wdrożony Program Rozwo-
ju Lokalnego i Program Rozwoju 
Instytucjonalnego, pozwolą zre-
alizować kolejne działania, któ-
re wpłyną na deficyty w zakresie 
włączania społeczności lokalnej 
i dostosowania administracji do 
potrzeb obywateli.

Ogólne informacje o fundu-
szach norweskich:

Fundusze norweskie i fundu-
sze EOG reprezentują wkład Nor-
wegii w tworzenie Europy zielonej, 
konkurencyjnej i sprzyjającej inte-
gracji społecznej. W ramach fun-
duszy norweskich i funduszy EOG 
Norwegia przyczynia się do ogra-
niczenia nierówności społecznych 

i ekonomicznych oraz wzmocnie-
nia relacji dwustronnych z pań-
stwami beneficjentami z Europy 
Środkowej i Południowej i obszaru 
Morza Bałtyckiego. Norwegia ści-
śle współpracuje z UE w ramach 
Porozumienia o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym (EOG). 
Wraz z pozostałymi darczyńcami 
Norwegia przekazała 3,3 miliar-
da euro w ramach kolejnych pro-
gramów funduszy w latach 1994–
2014. Fundusze norweskie są 
finansowane wyłącznie przez Nor-
wegię i dostępne w państwach, 
które przystąpiły do UE po 2003 r. 
Fundusze norweskie na lata 2014-
2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. 
Priorytety na ten okres to:

• innowacje, badania nauko-
we, edukacja, konkurencyjność 
i godna praca;

• integracja społeczna, zatrud-
nienie młodzieży i ograniczenie 
ubóstwa;

• środowisko, energia, zmiany 
klimatu i gospodarka niskoemisyj-
na;

• kultura, społeczeństwo oby-
watelskie, dobre zarządzanie 
i podstawowe prawa;

• sprawiedliwość i sprawy we-
wnętrzne.

Link do strony interneto-
wej funduszy norweskich: www.
norwaygrants.org

Łomża is implementing 
a project from Norway 
grants

The City of Łomża on 21 De-
cember 2021 has signed a grant 
agreement for a task ‘Łomża – 
City where I LIVE AND WORK’, 
funded through the Norwegian Fi-
nancial Mechanism 2014-2021.

The total value of the project: 
15 312 130,15 PLN (3 367 745,87 
EUR).

The project will run until 30 
April 2024.

The project’s objective is to 
strengthen the economic and so-
cial cohesion of the city by the ac-
tivities aimed at:

- improving quality of life of the 
residents and using the modern 
technology in the city’s life,

- economic growth of Łomża 
based on the residents’ knowled-
ge,

- improving the state of and 
preserving the environment,

- improving the level of compe-
tence and the value of public ad-
ministration services.

The main activities within im-
plementing the project will be: 
constructing the section of the bo-

ulevards on the River Narew inclu-
ding development of the municipal 
beach, preparing the strategic do-
cuments concerning the city’s de-
velopment and documentation for 
the subsequent municipal invest-
ments which take into account so-
lutions improving the conditions of 
the environment, economic pro-
motion of the city, vocational edu-
cation policy, policy towards senior 
citizens, implementing the acces-
sibility standards, supporting and 
developing the culture, recreation 
and tourism services, streamlining 
and improving the standards of 
operating of the Municipal Office.

- The project envisages also 
establishing cooperation within 
sectors, self-government units 
and international cooperation, 
aiming at the exchange of exper-
tise and effective preparation and 
implementation of strategic and 
development activities in cities 
and dissemination of the idea of 
a comprehensive and integrated 
approach to the city’s develop-
ment – informs Mayor Mariusz 
Chrzanowski. Therefore, at the 
beginning of December 2021 the 
City of Łomża signed two natio-
nal partnership agreements for 
implementing the aforementioned 
project, i.e. with the Municipality 
of Piątnica and the City of Byd-
goszcz. The City of Łomża is also 
in talks regarding cooperation in 
the project with the partner of the 
Donor Countries – a potential Nor-
wegian partner.

The planned effect of imple-
menting the project will be impro-
vement in the City of Łomża re-
sidents’ quality of life and better 
adjustment of local administration 
to the residents’ needs.

The effects of the project in di-
mensions:

- Environmental: Improving 
adaptation to climate change, im-
proving quality of air, increase in 
public awareness about ecology. 
The developed technical documen-
tation will allow implementation of 
the subsequent activities influen-
cing the quality of environment.

- Social: Application of stan-
dards for accessibility within vario-
us dimensions, forms (e.g. in new 
investments), increase in active 
ageing, integration of socially-exc-
luded people, developed by the 
Municipal Revitalisation Program-
me. This will allow to implement 
the subsequent activities which will 
meet needs of people with special 
needs and will be a response to 
the dimension’s problems, i.e. age-
ing society, social exclusion.

- Economic: economic de-
velopment of the city, linking the 
educational offer with the labour 
market, economic promotion and 

entrepreneurial mindset, docu-
mentation for the modernisation of 
CKZiU (Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego – Cen-
tre for Vocational and Continuing 
Education) will allow the imple-
mentation of the subsequent ac-
tivities. They will have an impact 
on the deficits within the economic 
dimension through the creation of 
new enterprises, linking the educa-
tional offer with the labour market.

- Cultural: improvement in the 
quality of the leisure time’s offer 
and infrastructure, increase in the 
types of services, including those 
using ICT, and developing docu-
mentation for cultural facilities will 
allow the implementation of the 
subsequent activities that will af-
fect the use of the city's potential, 
the availability of cultural facilities 
and an increase in the interest of 
residents and tourists.

- Institutional: improvement in 
the level of services and their bet-
ter adaptation to the residents’ ne-
eds, as well as the implemented 
the Local Development Program-
me and the Institutional Develop-
ment Programme will allow to im-
plement the subsequent activities 
that will affect the gaps in terms of 
local community inclusion and ad-
justment of the administration to 
the residents’ needs.

General information about 
Norway grants:

Norway grants and EEA grants 
represent Norway’s contribution to 
have a green, competitive and inc-
lusive Europe. Through the Norway 
and EEA grants, Norway contribu-
tes to reduction in social and eco-
nomic inequalities and streng-
thening bilateral relations with 
beneficiary countries from the Cen-
tral and South Europe and from the 
Baltic Sea countries. Norway co-
operates closely with the EU under 
the Agreement on the European 
Economic Area (EEA). With other 
donors, Norway contributed 3.3 bil-
lion euros in the framework of suc-
cessive fund programmes in the 
1994-2014 period. Norway grants 
are financed solely by Norway and 
are available in the countries that 
joined the EU after 2003. Norway 
grants for the 2014-2021 period 
amount to 1.25 billion euros. The 
priorities for this period are:

• innovation, research, educa-
tion, competitiveness and decent 
work;

• social inclusion, youth em-
ployment and poverty reduction;

• environment, energy, climate 
change and low carbon economy;

• culture, civil society, good go-
vernance and fundamental rights;

• justice and home affairs.

Link to the website about 
Norway grants: www.norway-
grants.org

Łomża realizuje projekt z funduszy norweskich
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Budżet Łomży na 2022 rok nie został 

przyjęty. Tak zdecydowali radni, 

którzy podczas sesji nie przyjęli 

najważniejszego dokumentu, na 

podstawie którego prowadzona 

jest gospodarka finansowa miasta. 

Za było 10, przeciw 12, a jedna 

osoba wstrzymała się od głosu. 

Wśród radnych, którzy wyrazili 

głos sprzeciwu był Piotr Serdyński 

z klubu Koalicji Obywatelskiej. O tej 

decyzji, gorącym politycznie okresie 

w radzie miasta, łomżyńskich 

strukturach Platformy Obywatelskiej 

oraz przyszłości Łomży, a także 

polityce krajowej z Piotrem 
Serdyńskim rozmawia  

Marlena Siok.  

Marlena Siok: - Panie Piotrze, emocje 
już opadły po tej najgorętszej od lat 
sesji samorządu Łomży? 

Piotr Serdyński: - Emocje 
cały czas są. Z pewnością jesz-
cze długo będą nam towarzyszyć. 
Była to naprawdę burzliwa sesja. 
Też jedna z najdłuższych w tej ka-
dencji. Podczas obrad padło wie-
le argumentów, ścierały się różne 
spojrzenia na przyszłość miasta 
czy na strukturę budżetu. Decy-
zja,  przed którą stajemy głosując 
za bądź przeciw projektowi bu-
dżetu miasta, wiąże się z ogrom-
ną odpowiedzialnością. Myślę, 
że to była najtrudniejsza decyzja, 
jaką przyszło mi jako radnemu 
podjąć. Jednak, jako radni wy-
brani przez mieszkańców, mu-
simy być na to przygotowani. Ja 
jestem. I trzeba sobie z tym po-
radzić. 

M.S: - Stało się dokładnie to, czego 
chcieliście – łomżyński zarząd Plat-
formy Obywatelskiej ale też radni 
miejscy z klubu PiS: budżet miasta 
Łomży na 2022 rok nie został uchwa-
lony. 33-milionowy kredyt... To budzi-
ło największe zastrzeżenia?

P.S: - Chciałbym przede 
wszystkim zaznaczyć, że nikomu, 
ani z zarządu Platformy Obywa-
telskiej, ani żadnemu z radnych 
miasta, nie zależy na tym aby bu-
dżet nie został uchwalony. To, że 

projekt prezydenta nie uzyskał 
poparcia zarządu PO, który dys-
kutował również na temat tego 
jak powinni zachować się radni 
wybrani z listy Koalicji Obywa-
telskiej, jest wynikiem poczu-
cia odpowiedzialności. Odpo-
wiedzialności za miasto, ale też 
za to, jak mamy funkcjonować 
jako radni. Staramy się aktywnie 
uczestniczyć w polityce miasta, 
w jej kreowaniu i codziennym 
funkcjonowaniu. Nikt z radnych 
nie ma poczucia satysfakcji, że 
budżet nie został uchwalony. Po 
prostu większość uznała, że taki 
jaki on jest w zaproponowanym 
kształcie, jest nie do zaakcepto-
wania. To właśnie to, na co Pani 
zwróciła uwagę, co podnosiliśmy 
przede wszystkim, to jest wyso-
kość kredytu. Biorąc pod uwagę 
obecną sytuację, jak wysokie jest 
już zadłużenie miasta, te 33 mi-
liony złotych wzbudzają ogrom-
ny niepokój. Łomża będzie mu-
siała w kolejnych latach zmierzyć 
się z dużymi wyzwaniami. Mowa 
tu o dodatkowych zadaniach, 
które są nakładane na samorządy 
czy wejściem tak zwanego Pol-
skiego Ładu, który przewiduje 
zmianę ordynacji podatkowej, co 
będzie wiązało się ze spadkiem 
wpływów z tytułu podatku PIT 
i CIT. To powoduje, że Łomża 
w przyszłym roku będzie mia-

ła o 16 milionów złotych mniej 
z subwencji ogólnej na wydatki 
bieżące. Dlatego dalsze zadłu-
żanie miasta, obciążanie go kre-
dytami może wiązać się z tym, 
że w przyszłości jako miasto bę-
dziemy mieli problem ze spłatą 
dotychczasowych zobowiązań 
oraz z zabezpieczeniem środ-
ków na bieżące zadania własne. 
Ta obawa nie wynika tylko i wy-
łącznie z naszych przemyśleń czy 
analiz, ale poparta jest także sy-
gnałami, które docierają do nas 
zarówno od przedstawicieli jed-
nostek budżetowych, miejskich 
spółek oraz od pracowników 
jednostek miejskich, takich jak 
na przykład szkoły. Dyrektorzy 
wskazują, że pieniądze, które są 
zapisane w budżecie na funkcjo-
nowanie w przyszłym roku szkół 
na pewno nie wystarczą. To też 
nie jest w pełni winą samorządu, 
ponieważ wysokość subwencji, 
która jest przekazywana miastu 
nie odpowiada zupełnie realnym 
potrzebom. Te narzędzia miasto 
powinno mieć, aby takie środ-
ki zabezpieczyć. Dzisiaj niestety 
będzie o to coraz trudniej. Też 
biorąc pod uwagę to jaki mamy 
poziom inflacji, z którym będzie 
wiązał się wzrost stóp procento-
wych, a więc też koszt obsługi 
kredytów, to powoduje, że bra-
nie na miasto dodatkowych zo-

bowiązań jest w tym momencie 
dużym ryzykiem. 

M.S: - Gdyby miasto zdecydowało się 
na zaciągnięcie tego kredytu, to na 
koniec 2022 roku dług sięgnąłby po-
nad 195 milionów złotych... 

P.S: - Zgadza się, zbliżaliby-
śmy się do granicy 200 milionów 
zadłużenia. Jeśli jednak mówi-
my o zadłużeniu, należy wziąć 
pod uwagę jeszcze to, jakie za-
dłużenie mają spółki, które reali-
zują również swoje inwestycje. 
W większości są to inwestycje 
potrzebne, bo weźmy na przy-
kład realizowaną przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej wymianę kotłów opala-
nych miałem węglowym na ko-
tły opalane zrębkami. Natomiast 
pojawiają się też takie, co do któ-
rych zachodzi wątpliwość. Tak, 
jak chociażby zakup przez mia-
sto kotłowni w Czerwonym Bo-
rze. Zarówno wśród miejskich 
radnych, jak i członków zarządu 
Platformy Obywatelskiej, wy-
wiązała się duża dyskusja do-
tycząca uzasadnienia: dlaczego 
prezydent pozwolił na nałoże-
nie na miejską spółkę zobowią-
zania na kilkanaście milionów 
i utrzymanie dostarczania ciepła 
do tamtejszego zakładu karnego 
na preferencyjnych warunkach. 
Nie przedstawiono nam żadnych 

argumentów, żadnych szczegó-
łów, które by pozwoliłyby ze spo-
kojem patrzeć na tę inwestycję. 
Wręcz przeciwnie,  odbieramy 
wiele sygnałów od ościennych 
samorządów, że im również skła-
dano propozycje zakupu tej ko-
tłowni. Natomiast nie widzieli 
oni w tej inwestycji żadnego uza-
sadnienia ekonomicznego. Sam 
uczestniczyłem w takich rozmo-
wach.  Dlatego teraz rodzi się py-
tanie dlaczego dla Łomży akurat 
to uzasadnienie jest... I tutaj też 
oczekujemy rzeczowej i meryto-
rycznej rozmowy.

M.S: - A przed sesją budżetową miał 
Pan możliwość rozmowy z prezyden-
tem czy Panią skarbnik i wyartykuło-
wania tego, że są zastrzeżenia co do 
wysokości kredytu?

P.S: - Przed sesją budżetową 
odbyło się szereg spotkań. Pre-
zydent, tak jak mówił na sesji, 
zwrócił się do wszystkich klu-
bów, również do radnych nieza-
leżnych z propozycją przepro-
wadzenia konsultacji na temat 
projektu budżetu na 2022 rok. 
I podczas takich konsultacji 
oczywiście zwracaliśmy uwagę, 
również ja osobiście, że musimy 
szukać oszczędności. Jednak tu 
"głównym rozgrywającym" powi-
nien być prezydent. My jako radni 
możemy wskazywać pewne kie-

Musimy myśleć o przyszłych pokoleniach
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runki, wynikające z analizy funk-
cjonowania miasta, dokumentów, 
które otrzymujemy czy chociaż-
by na podstawie głosów miesz-
kańców, którzy oczekują od nas 
aktywności, którzy oczekują od 
nas, że będziemy reprezentowa-
li ich interesy, a wśród mieszkań-
ców również widoczny jest niepo-
kój co do wysokości zaciąganego 
przez miasto kredytu. I zwracałem 
uwagę na to w rozmowie z Panem 
prezydentem. Jednak ten ruch jest 
właśnie po stronie zarządzającego 
miastem. My, jako radni, liczymy 
na szeroką dyskusję, bo przecież 
wszyscy pracujemy na dobro mia-
sta, niezależne od tego jakie kluby 
reprezentujemy. W taką rozmo-
wę powinni zostać zaangażowani 
wszyscy.  Mam tu na myśli urzęd-
ników, którymi dysponuje Pan 
prezydent, którzy odpowiadają 
merytorycznie za to jak miasto 
funkcjonuje. Przecież jest ich cała 
armia. Wspólnie powinniśmy za-
stanowić się gdzie tych oszczęd-
ności szukać po to, żeby zabez-
pieczyć wystarczające środki na 
bieżące funkcjonowanie miasta. 
I na to zwróciłem uwagę podczas 
sesji, ponieważ ja rozumiem i sza-
nuję podejście Pana prezydenta, 
mam tu na myśli dużą aktywność 
jeżeli chodzi o  inwestycje, bo 
wiele z nich było bądź są bardzo 
potrzebne - zresztą sam głosowa-
łem za wieloma z nich -  to jed-
nak w sytuacji, kiedy spadają nam 
dochody z tytułu podatku PIT 
i CIT, kiedy rozdźwięk między 
subwencją edukacyjną a wydat-
kami miasta na sferę oświaty jest 
coraz większy, musimy się poważ-
nie zastanowić czy nas po prostu 
stać na kolejne inwestycje. Biorąc 
pod uwagę, że żyjemy w czasach 
pandemicznych, bardzo niepew-
nych, kiedy obserwujemy ogrom-
ne wzrosty cen, musimy mieć na 
uwadze to, że koszty każdej inwe-
stycji, ale też bieżącego funkcjo-
nowania będą rosły. Samo oświe-
tlenie ulic w mieście to jest wzrost 
kosztów w stosunku do poprzed-
niego roku o 90%. Przecież to są 
horrendalne wzrosty, a ekonomi-
ści wskazują, że to jeszcze nie ko-
niec podwyżek, bo inflacja wciąż 
galopuje. Może właśnie to ten 
moment, kiedy musimy powie-
dzieć sobie wprost, że sytuacja 
jest trudna i musimy zacząć zaci-
skać pasa. Może trzeba uczciwie 
powiedzieć mieszkańcom, że na 
chwilę obecną, biorąc pod uwa-
gę sytuację ekonomiczną miasta, 

należy skupić się na dokończeniu 
tych inwestycji, które już zosta-
ły rozpoczęte, które są kluczowe 
i na które dostaliśmy duże dofi-
nansowanie, a kolejne przesunąć. 
Oczywiście trudno powiedzieć 
tym mieszkańcom, którzy wiele 
lat czekają na to, żeby na przykład 
ich ulica została wyremontowa-
na, że ta inwestycja nie zostanie 
zrealizowana w tym roku. Dla 
nich to z pewnością najważniej-
sza sprawa w mieście… Jednak 
musimy być uczciwi. Musimy się 
z tym zmierzyć, rozmawiać z tymi 
mieszkańcami, a nie brnąć w za-
dłużanie, bo to może mieć dra-
matyczne skutki, które odczują 
mieszkańcy w funkcjonowaniu 
szkół, systemu ochrony zdro-
wia czy transportu publicznego, 
bo przecież ze strony Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej również płynęły sygna-
ły, że środki które zostały zabez-
pieczone na przyszły rok są nie-
wystarczające I jeśli nie zostaną 
zwiększone spółka będzie musia-
ła zlikwidować część przejazdów. 
Czas się po prostu zatrzymać. 

M.S: -  Panie Piotrze, w takim ra-
zie co dalej? Jak wiadomo, zgodnie 
z przepisami budżet powinien zostać 
uchwalony przed rozpoczęciem roku 
budżetowego. Są oczywiście szcze-
gólne przypadki, w których dopusz-
cza się jego uchwalenie w terminie 
późniejszym, ale nie później niż do 31 
stycznia. No właśnie, to się uda? Czy 
dokona tego Regionalna Izba Obra-
chunkowa?

P.S: Chcę jeszcze raz podkre-
ślić: ani ja, ani żaden z radnych, 
który zagłosował przeciwko tej 
propozycji, którą wyłożono na 
stół, nie zrobił tego z satysfak-
cją. Wszyscy chcemy dla nasze-
go miasta jak najlepiej. Chcemy 
tutaj, na miejscu, decydować jak 
te pieniądze będą wydatkowane. 
W związku z tym, z mojej strony 
zapewniam pełną deklarację do 
dalszych rozmów z Panem pre-
zydentem. Uważam, że jest to 
możliwe, aby do 31 stycznia jesz-
cze pochylić się nad budżetem 
i zmodyfikować go tak, aby był 
akceptowalny dla większości rad-
nych, a w konsekwencji uchwalo-
ny. Nie chciałbym, by ostatecznie 
był kształtowany przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową. 

M.S: - A propos przyszłości, to głoso-
wanie to sygnał, że prezydent utracił 
większość w radzie miasta? 

P.S: - Trudno powiedzieć. 
Tak naprawdę wszystko będzie 
się decydowało na kolejnych se-
sjach. Na chwilę obecną trud-
no mi składać taką deklarację. 
Wszystko będzie zależało od rad-
nych. Mamy już najlepszy przy-
kład tego, że każdy radny ma 
swój mandat, który bardzo ceni. 
Ma także wolność wyboru, jak 
do swojej funkcji podchodzi. Na-
wet, jak widać, nie zawsze rad-
ni stosują się do pewnych reko-
mendacji. Oczywiście mówię 
o rekomendacji zarządu Plat-
formy Obywatelskiej skierowa-
nej do radnych z klubu Koalicji 
Obywatelskiej o niepopieraniu 
budżetu w zaproponowanym 
kształcie. Ja to szanuję. Jesteśmy 
partią demokratyczną, każdy ma 
prawo mieć swoje zdanie. Oczy-
wiście rekomendacja była bar-
dzo wyraźna, więc tutaj na pew-
no po Nowym Roku łomżyński 
zarząd PO będzie musiał spotkać 
się ponownie aby przeanalizo-
wać tę sytuację, wyciągnąć wnio-
ski i ewentualne konsekwencje. 
Myślę, że w tym momencie po 
prostu nie ma sensu już mówić 
o żadnych koalicjach, nie ma sen-
su mówić o opozycji, bo na dzień 
dzisiejszy nie ma czegoś takiego. 
W tym momencie w radzie na 
pewno nie ma żadnej stabilnej 
większości. 

M.S: - Takim w pewnym sensie trzę-
sieniem ziemi wydaje się także obni-
żenie diet radnych, a także likwidacja 
dwóch komisji…

P.S: - Jeżeli mówimy 
o oszczędnościach, to według 
mnie uczciwym podejściem było 
rozpoczęcie szukania ich u sie-
bie. Trzeba wziąć pod uwagę, że 
diety, które będą obowiązywały 
po tej uchwale i tak będą wyż-
sze w stosunku do tego jakie były 
na początku kadencji. To co się 
wydarzyło w ostatnich miesią-
cach, mam tu na myśli wzrost 
wysokości diety radnych, nie 
dotyczy tylko Łomży, ale więk-
szości polskich samorządów. 
Zgodnie z nowelizacją ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmu-
jących kierownicze stanowiska 
państwowe oraz niektórych in-
nych ustaw, wskaźnik wielokrot-
ności kwoty bazowej, w oparciu 
o który kształtuje się wysokość 
diet radnych jednostek samo-
rządu terytorialnego podniesio-
no z 1,5-krotności na 2,4-krot-
ność. Spowodowało to, że u nas 

w mieście te podwyżki automa-
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Zawirowania w czasie
Komediowa opowieść 
o nastolatku odbywającym 
podróż w czasie i ingerującym 
w przeszłość swoich rodziców. 
Sympatyczna historia pełna 
sytuacyjnego humoru, zdolnego 
rozbawić widzów w każdym 
wieku. 

„Ludzie wciąż marzą o podróżach 
w czasie i dlatego temat ten pojawia się 
w filmach. Jednym z najsłynniejszych jest 
»Powrót do przyszłości«. Początkowo 
żadna z wytwórni nie była zainteresowana 
scenariuszem. Zapewne ku zaskoczeniu 
wszystkich film okazał się nie tylko najbar-
dziej kasowym w 1985 roku, ale i popkul-
turowym fenomenem.

Pomysł na fabułę zrodził się w gło-
wach Roberta Zemeckisa (reżyseria i sce-
nariusz) i jego przyjaciela oraz współpra-
cownika Boba Gale’a (scenariusz). Gale 
zastanawiał się, czy zaprzyjaźniłby się 
z własnym ojcem, gdyby był jego rówie-
śnikiem. Z kolei Zemeckis zadawał sobie 
pytanie, jaka w czasach licealnych była 
jego matka. Te rozważania szybko przero-
dziły się w szkic scenariusza” – pisze Ma-
chał Rogalski na stonie histmag.org.

Miasteczko Hill Valley, 1985 rok. 
Siedemnastoletni uczeń Marty McFly 
(Michael J. Fox) zjawia się przed lekcja-
mi w laboratorium zaprzyjaźnionego, 
ekscentrycznego naukowca, doktora 

Emmetta Browna (Christopher Lloyd). 
Dowiaduje się, że dokonał on właśnie 
udanej próby podróży w czasie. Teraz 
chce zaprezentować eksperyment Mar-
ty'emu, z którym umawia się nocą na 
miejskim rynku. 

W szkole spóźnionego chłopaka 
spotykają same nieprzyjemności: dy-
rektor orzeka, że Marty jest dziedzicznie 
obciążony nieudacznictwem, a komisja 
artystyczna odrzuca repertuar jego ze-
społu grającego hard rocka. Jedynym 
pocieszeniem jest dla nastolatka spotka-
nie z piękną Jennifer, z którą chce spę-
dzić pierwszy w życiu wspólny weekend 
nad jeziorem. 

Nocą chłopak wymyka się z domu na 
spotkanie z doktorem Brownem. Na placu 
stoi już samochód napędzany energią ato-
mową, mogący dowolnie przemieszczać 
się w czasie. Niespodziewanie na rynku 
pojawiają się arabscy terroryści, od któ-
rych Brown dostał paliwo jądrowe, tyle 
że na budowę bomby atomowej. Chcą 
wykonać wyrok śmierci na niesłownym 
naukowcu. Wystraszony Marty ratuje się 
przed nimi ucieczką samochodem dokto-
ra. 

Przenosi się 30 lat wstecz, do 1955 r. 
Ratuje swojego przyszłego ojca przed wy-
padkiem samochodowym, lecz za to sam 
staje się jego ofiarą. Właściciel auta oddaje 
potłuczonego chłopaka pod opiekę swojej 
córki Lorraine, przyszłej matki Marty'ego, 
która – nieświadoma przenosin syna 
w czasie – zakochuje się w nim od pierw-
szego wejrzenia.

Gdy w połowie lat 80. ubiegłego wie-
ku na ekrany wszedł ten film, publiczność 
oszalała z zachwytu. Miał doskonały po-

mysł fabularny, znakomite tempo, zaska-
kujące zwroty akcji, świetne aktorstwo, 
humor, wdzięk, a także nutę przewrot-
ności, która kryła się już w samym tytule. 
I rzeczywiście, dzięki wehikułowi czasu 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość sku-
tecznie się w tym filmie mieszają.

Nic dziwnego, że powstała część 
druga i trzecia. Rok 1985. Marty Mc-
Fly i doktor Brown wracają szczęśliwie 
z podróży do 1955 roku. Naukowiec 
informuje Marty'ego i jego dziewczy-
nę Jennifer, że dokonał niepokojącego 
odkrycia dotyczącego ich wspólnej 
przyszłości. Okazuje się, że ich syn Mar-
ty Junior zostanie w 2015 r. wplątany 
w złodziejski napad. Aby zapobiec zej-
ściu syna na drogę przestępstwa, Mar-
ty postanawia czym prędzej wyruszyć 
w podróż do przyszłości. Doktor Brown 
przenosi go z Jennifer do roku 2015.

Pewnie nie wiesz...
H Obie części zarobiły 725 milionów 

dolarów, kosztowały 59 milionów.
H Czterdziesty Prezydent Stanów 

Zjednoczonych, obejrzawszy scenę, w której 
w 1955 roku doktor Brown nie dowierza, że 
hollywoodzki aktor Reagan, w 30 lat póź-
niej, zostanie prezydentem, śmiał się do roz-
puku i kilka razy oglądał tę scenę.

H Christopher Lloyd musiał grać swo-
ją rolę lekko przygarbiony, ponieważ jest 
ponad 20 cm wyższy od Michaela J. Foxa, 
odtwórcy roli Marty'ego.

H Na początku rolę Marty'ego McFlya 
zagrał aktor Eric Stoltz. Po sześciu tygo-
dniach kręcenia stwierdzono, że Stoltz nie 
nadaje się do tej roli. Ponowne nakręce-

nie scen z Michaelem J. Foxem kosztowało  
3 mln dol.

H Rozważano użycie lodówki jako we-
hikułu czasu. Pomysł odrzucono, bo oba-
wiano się, że dzieci mogą zacząć wchodzić 
do lodówek i zatrzaskiwać się w środku. 
Zdecydowano, że wehikułem czasu będzie 
samochód DeLorean.

H Specjalnie na potrzeby tego filmu 
Michael J. Fox musiał się nauczyć jeździć na 
deskorolce i grać na gitarze.

H Biff Tannen, czarny charakter w fil-
mie, zawdzięcza swoje nazwisko byłemu sze-
fowi wytwórni Universal, Nedowi Tanneno-
wi, który odrzucił scenariusz filmu. To była 
zemsta twórców filmu. Scenariusz odrzuca-
no 44 razy.

H Przy wychodzeniu z wehikułu Marty 
kilka razy uderza głową o drzwi. Nie było 
tego w planie, po prostu zawodził mecha-
nizm otwierania drzwi. 

H Trzy godziny, trwała charakteryza-
cja, 23-letniej Lei Thompson, zmieniającą ją 
w 47-letnią Lorraine.

H W 1991 r. 29-letni wtedy Michael 
J. Fox dowiedział się, że cierpi na choro-
bę Parkinsona. W 1998 r. ogłosił tę wia-
domość publicznie, a dwa lata później 
założył fundację zbierającą pieniądze na 
pomoc w leczeniu choroby i badaniach 
nad skutecznymi terapiami. Przez ponad  
20 lat istnienia fundacji udało się uzbierać 
ponad 1 miliard dolarów.
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Pełnia życia

Wielka miłość
Życie bohatera filmu, Robina Cavendisha (An-

drew Garfield), było jednym pasmem sukcesów. 
Spełniony zawodowo i prywatnie, przystojny, uzdol-
niony mężczyzna miał u swych stóp cały świat. 

Rok 1958, Kenia. Robin spędza tu czas ze swo-
ją świeżo poślubioną żoną, piękną Dianą. Niespo-
dziewanie zapada na zdrowiu. Ma zaledwie 28 lat 
i dowiaduje się o nieuleczalnej chorobie, polio. Jest 
nieodwracalnie sparaliżowany od szyi w dół i może 
oddychać tylko za pomocą respiratora. Lekarze 
dają mu zaledwie trzy miesiące życia. Przykuty do 
szpitalnego łóżka pogrąża się w głębokiej depresji, 

nie chce widzieć żony, ani swego nowo narodzo-
nego syna.

Diana nie poddaje się jednak, walczy o życie 
męża. Pod jej wpływem Robin powoli odzyskuje 
równowagę psychiczną, rozpromienia się jeszcze 
bardziej, gdy żona nalega, by lekarze pozwolili jej za-
brać go do domu. Robin czuje się świetnie w domu, 
bawi się z synem, żartuje, spotyka się z przyjaciółmi. 
Tym samym daje też wielką nadzieję innym chorym 
i cierpiącym ludziom. Udaje się skonstruować dla 
niego specjalny fotel na kółkach, połączony z respira-
torem. Dzięki temu ma więcej swobody, może nawet 
podróżować z rodziną.

Pewnie nie wiesz...
H Film został oparty na faktach, a jego producen-

tem jest Jonathan Cavendish, syn Robina Cavendisha.
H Wynalazca Teddy Hall wykonał za własne pie-

niądze trzy wózki inwalidzkie, które nazwał „Caven-
dish”. Miał pieniądze, bo jego dziadek odkrył naj-
większą, w tamtym czasie, bryłę złota, znalezioną 
w Australii. Później rozpoczęto seryjną produkcję wóz-
ków z respiratorem.

H Prawdziwa Diana Cavendish (którą w tym 
filmie grała Claire Foy) była obecna przez większość 
kręcenia filmu. Miała wtedy 83 lata i podróżowała do 
wszystkich miejsc kręcenia filmu.

Pełnia życia
TVP Kultura sobota 20.00, niedziela 13.50

Sam Montgomery (Hilary Duff), uczennica jednego 
z liceów w Los Angeles, mieszka z wredną macochą i jej cór-
kami. Jedynymi podporami w kłopotach są dla niej ukocha-
ny tata i pamiątki zostawione przez mamę. Ale gdy ojciec 
umiera cały majątek oraz dochody z małego baru macocha 
przeznacza na kilogramy botoksu i ciuchy. Nastolatka pełni 
rolę służącej i jest wykorzystywana przez swoje przyrodnie 
siostry do najcięższych prac domowych. Sam nie jest zbyt 
lubiana w szkole i uważa się za brzydką

Jedną z jej nielicznych rozrywek jest czatowanie w inter-
necie. Pewnego dnia nawiązuje znajomość z bratnią duszą. 
Oboje doskonale sie dogadują, ale nie znają się. Sam nie 
wie, że jej e-mailowy przyjaciel to najprzystojniejszy chło-
pak w szkole, popularny wśród uczennic futbolista Austin 
Ames (Chad Michael Murray). Sam umawia się z nim na 
szkolnym balu, ale zakłada na twarz maskę. Tuż przed pół-
nocą dziewczyna ucieka, gubiąc telefon komórkowy. Życie 

szykuje jednak filmowemu Kopciuszkowi inne za-
kończenie niż w bajce.

Pewnie nie wiesz...
H Trzęsienie ziemi w Northridge w 1994 roku miało miej-

sce o godzinie 4.31. Nie ma takiej możliwości, aby o tej godzi-
nie ojciec Sam czytał jej bajkę na dobranoc.

H Hilary Duff kręcąc sceny, w których jeździ samochodem 
przygotowywała się jednocześnie do egzaminu na prawo jazdy.

H Sztuczne paznokcie Jennifer Coolidge musiały zostać 
przytwierdzone taśmą klejącą, ponieważ aktorka jest uczulo-
na na klej.

H Naszyjniki na szyi Cartera (Dana Byrda) w jego pierw-
szej scenie zostały przyklejone do koszuli, aby nie brzęczały, co 
mógłby wychwycić mikrofon.

H Hilary Duff uczyła się w domu, nigdy nie chodziła do 
szkoły, ani do podstawówki, ani do liceum.

Historia Kopciuszka
TVN niedziela 13.40

Noce w Rodanthe
TVN7 piątek 20.00

Melodramat. Adrienne (Diane Lane)wyjeżdża 
do Rodanthe, gdzie przez kilka dni ma zajmować 
się pensjonatem znajomej. W hotelu przebywa 
tylko jeden gość, doktor Paul Flanner (Richard 
Gere). Ich znajomość wkrótce przeradza się 
w romans.

Kowboj z Szanghaju
Stopklatka piątek 20.00, niedziela 15.50

Western. Rabusie w kowbojskich kapeluszach 
porywają chińską księżniczkę, ulubienicę cesa-
rza, żądając wysokiego okupu. W ślad za porywa-
czami cesarz wysyła za ocean trzech zaufanych 
ludzi z tłumaczem oraz jego siostrzeńcem ( Jac-
kie Chan).

13 dzielnica
TV Puls piątek 22.00

Sensacyjny. Paryż, 2010 r. Agent Damien Toma-
so zostaje wysłany do odgrodzonej murem 13. 
dzielnicy. W getcie rządzonym przez gangsterów 
ma odszukać sprawców kradzieży broni masowe-
go rażenia należącej do rządu.

Gorączka
Nowa TV piątek 22.55, sobota 21.00

Sensacyjny z Alem Pacino i Robertem De Niro. 
McCauley jest złodziejem-artystą, którego za-
wziętym wrogiem jest detektyw Vincent Hanna. 
Pojedynek dwóch osobowości rozegra się w trak-
cie napadu na bank, który ma być pożegnalnym 
skokiem McCauleya.

Matrix
TVN7 sobota 20.00

SF. Genialny haker Neo odkrywa, że życie jest 
tylko symulacją stworzoną przez inteligentne 
maszyny. Trafia do prawdziwej rzeczywistości, 
by wypowiedzieć wojnę wszechwładnemu ma-
triksowi.

Nigdy nie będę twoja
TVN sobota 23.00

Melodramat. Rosie (Michelle Pfeiffer), 40-letnia 
samotna matka w pracy ma problemy. W domu 
jej były mąż oczekuje dziecka z młodszą kobietą. 
Gdy spotyka Adama Perla (Paul Rudd) jej serce 
bije mocniej po raz pierwszy od wielu lat. Chło-
pak to ideał, ale... 11 lat młodszy.

Jak 
w bajce
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– Żyjemy w czasach, któ-
re wymagają od nas pamięci 
o postaciach wielkich polskich 
patriotów, którzy kształtowa-
li nasz kraj i kładli intelektualne 
podwaliny, które powinny być 
dla nas, współczesnych Polaków, 
drogowskazami - podkreślał Ma-
rek Olbryś, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego.

O związkach Romana 
Dmowskiego z Ziemią Łomżyń-
ską z dumą mówił z kolei starosta 
Lech Marek Szabłowski.  

- Mamy naprawdę wspania-
łe miejsce, w którym możemy 
upamiętniać wielkiego Polaka. 
Co roku spotykamy się, by po-
modlić się w kościele, oddać 
hołd i złożyć kwiaty pod tablicą 
upamiętniająca pobyt Romana 
Dmowskiego w Drozdowie – 

powiedział Lech Marek Sza-
błowski. 

W ocenie uczestników uro-
czystości, wartość myśli i dorob-
ku Romana Dmowskiego nadal 
jest ogromna.    

- Politycy XXI wieku mogą 
brać wzór z oddania dla spraw 
Polski jakie miał Roman 
Dmowski - powiedział Piotr 
Modzelewski, radny wojewódz-
twa podlaskiego. – Mimo, iż 
idea państwa według Dmow-
skiego różniła się nieco od idei 
Józefa Piłsudskiego, który był 
za tworzeniem państwa federa-
cyjnego, podczas gdy Dmow-
skiemu zależało na jedności 
państwa, obaj mają wspaniałe 
miejsca w historii naszej ojczy-
zny – dodał Piotr Modzelewski. 
Jak zaznaczył radny wojewódz-

ki, to Romanowi Dmow-
skiemu zawdzięczamy 
taki termin jak "interes 
narodowy", czyli klu-
czowe określenie w dzi-
siejszych czasach, kiedy 
panuje różnica ideologii 
i koncepcji państwa.  

Kustosze pamięci
Od siedmiu lat orga-

nizacją uroczystości upa-
miętniających Romana 
Dmowskiego wybitnego 
Polaka zajmuje się Zwią-
zek Żołnierzy Narodo-
wych Sił Zbrojnych Okręg 
Łomża. 

- O nim się powinno 
pamiętać, ponieważ to jego pod-
pis i Paderewskiego są pod Trak-
tatem Wersalskim, dzięki które-
mu uzyskaliśmy niepodległość. 
Nie pamiętać o tej postaci było-
by grzechem – stwierdził Dariusz 
Syrnicki, wiceprezes Związku, 
organizator uroczystości w Droz-
dowie

Zasłużony dla Polski w wielu 
dziedzinach ród Lutosławskich 
i Roman Dmowski będą mie-
li swoje szczególne miejsce 
w Drozdowie. Jak zapowiedział 
starosta łomżyński Lech Marek 
Szabłowski, w dworze należącym 
niegdyś do rodziny Lutosław-
skich i w którym ostatni okres ży-
cia spędził Roman Dmowski, po-
wstanie poświęcone im muzeum. 

- Część poświęcona przy-
rodzie doliny Narwi zostanie 

przeniesiona do rozbudowa-
nego ośrodka edukacji ekolo-
gicznej, a tutaj wszystko będzie 
przeznaczone na przypomnie-
nie Romana Dmowskiego i ro-
dziny Lutosławskich – powie-
dział starosta.  

Dzisiaj odwiedzając Mu-
zeum w Drozdowie, w salo-
nie dworskim oglądać można 
zbiór pamiątek: portrety, zdję-
cia, książki i różne drobiazgi. 
Jest wśród nich także mosięż-
na maska pośmiertna Romana 
Dmowskiego. To Maria Wik-
toria Niklewiczówna wraz z ar-
tystą  rzeźbiarzem Janem Wle-
ciałem pobrała odlew. Był to 
zwyczaj  praktykowany kiedys 
powszechnie w odniesieniu do 

osób szczególnie zapisanych 
w historii. Właśnie tę mosięż-
ną maskę, zapis ostatnich chwil 
Romana Dmowskiego, można 
zobaczyć w muzeum.

Roman Dmowski zmarł 2 
stycznia 1939 r. po przegra-
nej walce z ciężkim zapaleniem 
płuc. Pochowany został w gro-
bowcu rodzinnym na Cmenta-
rzu Bródnowskim w Warszawie. 
W pogrzebie (wg. organizatorów 
ceremonii) uczestniczyć mia-
ło 200-250 tys. osób, czyniąc go 
tym samym największą manife-
stacją w historii II Rzeczpospo-
litej. 

83. rocznica śmierci Romana Dmowskiego. Uroczystości w Drozdowie 

Już 10 lat dba  
o łomżyński kościół
Przed 10 laty kościół łomżyński otrzymał nowe-
go pasterza w osobie księdza Janusza Stepnow-
skiego. Ks. dr Janusz Stepnowski w niedzielę 18 
grudnia 2011 r. został siódmym Biskupem Diece-
zji Łomżyńskiej. Uroczystości święceń biskupich 
oraz ingres nowego Ordynariusza Łomżyńskie-
go odbyły się w katedrze, zaś głównym jego 
konsekratorem był kard. Marc Ouellet, prefekt 
Kongregacji ds. Biskupów. Współkonsekratora-
mi – nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino 
Migliore i przechodzący wówczas na emeryturę 
śp. biskup Stanisław Stefanek.

10 lat temu do łomżyńskiej katedry 
przybyło wielu znamienitych gości: kar-
dynałowie, biskupi, arcybiskupi, przed-
stawiciele władz państwowych i samorzą-
dowych, delegacje instytucji, organizacji, 
stowarzyszeń oraz tłumy wiernych. Powi-
tał ich ustępujący bp Stanisław Stefanek, 
który też przedstawił diecezjanom nowe-
go Pasterza. Następnie wszyscy ze sku-
pieniem wysłuchali wygłoszonej w języku 
polskim homilii abp Celestino Migliore. 
Zwrócił się on w niej m.in. bezpośrednio 
do bp Janusza Stepnowskiego: – Bóg po-
słał swojego Syna na ziemię do tych, któ-
rzy nie widzieli dla siebie dróg wyjścia; 

którzy nie mieli już w sobie pokładów na-
dziei na polepszenie, ani tu na ziemi, ani 
nawet po drugiej stronie życia. Szukaj po-
trzebujących; bądź bliski dla wszystkich, 
ale zaczynaj od najbardziej ubogich, czy to 
materialnie, czy duchowo; od tych, którzy 
znajdują się na obrzeżach Kościoła. Jeśli to 
zrobisz, każdego dnia z potrzeby serca bę-
dziesz śpiewał swoje wieczorne "Magnifi-
cat". Kończąc zaś, dodał: – To dobro przy-
chodzi dziś do nas z troski Ojca Świętego 

Benedykta XVI o Kościół powszechny 
i o Kościół w diecezji łomżyńskiej. Prosi-
my Księdza Kardynała Ouelleta, aby ze-
chciał przekazać Ojcu Świętemu wyrazy 
naszej wdzięczności za ten dar.

Po uroczystym ingresie i konsekracji, 
kiedy to nowy biskup, w obecności wszyst-
kich wiernych, przyjął na siebie zobowiąza-
nie dbania o łomżyński Kościół, zaś każdy 
z dostojników nałożył na niego ręce, przy-
szła kolej na życzenia i gratulacje. Złożyli je 

abp Edward Ozorowski, bp Tadeusz Brona-
kowski i przedstawiciele wiernych diecezji. 
Odczytany został również list od Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Ko-
morowskiego z życzeniami dla nowego Or-
dynariusza Diecezji Łomżyńskiej.

Ksiądz biskup Janusz Stepnowski uro-
dził się 11 lipca 1958 roku w Ostrołęce. 
Studia filozoficzno – teologiczne ukończył 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Łomży w latach 1979 – 1985. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 1 czerwca 1985 roku 
z rąk ks. bp Juliusza Peatza. Po święceniach 
został skierowany na studia specjalistycz-
ne na Uniwersytecie w Pampelunie – wy-
dział Prawa Kanonicznego. Ukończył je 
w 1989 r., zdobywając tytuł doktora Pra-
wa Kanonicznego. Od 1 listopada 1989 r. 
pracował w Watykanie, ostatnio jako dy-
rektor biura Kongregacji ds Biskupów. 11 
listopada 2011 r. został mianowany przez 
Papieża Benedykta XVI Biskupem Łom-
żyńskim. Motto biskupiego posługiwa-
nia bp Janusza Stepnowskiego „Gratia et 
Pax” („Łaska i Pokój”) nawiązuje do słów 
św. Pawła Apostoła: „Łaska wam i pokój 
od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa 
Chrystusa!” (1 Kor, 1, 3). Są to słowa, któ-
re Apostoł kieruje do Kościoła, do którego 
został posłany przez Boga, a który jest mu 
dobrze znany. 

Relacja do obejrzenia w Telewizji Narew 
i na www.narew.info
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Oddanie do użytku kolejnych 
odcinków międzynarodowego 
korytarza komunikacyjnego Via 
Baltica, czyli S61 oraz podpisanie 
siedmiu umów na realizację 
w systemie Projektuj i buduj drogi 
ekspresowej S19 - to najważniejsze 
wydarzenia drogowe w minionym 
roku w województwie podlaskim.

S61… gotowa
W 2021 roku Generalna Dy-

rekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad kontynuowała zadania 
z rządowego Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014 - 
2023 (z perspektywą do 2025 
r.). W połowie lipca oddano do 
użytku 17-kilometrowy frag-
ment Śniadowo – Łomża Połu-
dnie. Niespełna miesiąc później 
– 9 sierpnia 2021 r., kierowcom 
udostępniono   dwa kolejne od-
cinki -   od węzła Kolno do Sta-
wisk (16,42 km) oraz od Stawisk 
do Szczuczyna (18 km). Dzięki 
temu Via Baltica wydłużona zo-
stała o kolejne 51,42 km dwu-
jezdniowej drogi ekspresowej 
S61. W połączeniu z oddanymi 
do ruchu w poprzednich latach: 
obwodnicą Szczuczyna, Suwałk 
i fragmentem obw. Augustowa, 
daje to około 85 km drogi ekspre-
sowej S61 w użytkowaniu.

...i w budowie
Trwa realizacja pozostałej czę-

ści drogi ekspresowej S61. W wo-
jewództwie podlaskim ostatnie 
prace prowadzone są na odcin-
ku Łomża Południe – Łomża Za-
chód (7,18 km). W budowie jest 
jeszcze fragment od obwodnicy 
Suwałk do granicy państwa w Bu-
dzisku o długości 24,15 km. Ma 
on być gotowy jesienią 2022 roku.

Natomiast w woj. mazowiec-
kim na styku z woj. podlaskim 
15 grudnia  GDDKiA przekaza-
łą wykonawcy plac budowy ko-
lejnej części S61 od Podborza 
(na S8) do Śniadowa, o długości 
19,46 km. W sumie w budowie 
jest kolejnych 50 km drogi eks-
presowej S61. 

W przyszłym roku powinna 
ruszyć budowa ostatniej już czę-
ści S61 w woj. podlaskim -   ob-
wodnicy Łomży, czyli odcinka 
od węzła Łomża Zachód do wę-
zła Kolno (12,92 km). W lipcu 
bieżącego roku GDDKiA ogło-
siła przetarg na ten fragment 
S61 i w połowie grudnia wybrała 

najkorzystniejszą ofertę – firmy 
NDI  (660 mln zł). Na początku 
przyszłego roku planowane jest 
podpisanie umowy z tym wyko-
nawcą, a następnie   - w oparciu 
o wcześniej wydany ZRID – roz-
poczęcie budowy.

S19 – w realizacji
Rok 2021 był przełomowy 

dla budowy drogi ekspresowej 
S19 na Podlasiu. Z drogi, która 
przez lata istniała tylko w planach 
– teraz stała się „eską”, w 2020 sta-
ła się drogą o której poszczegól-
ne odcinki zaczęła się rywaliza-
cja   największych wykonawców 
z kraju i zza granicy. Przetargów 
było 10, pierwsze trzy umo-
wy zostały podpisane   jeszcze 
w 2020 roku. 

Z kolei w 2021 GDDKiA pod-
pisała umowy na realizację w sys-
temie Projektuj i buduj na pozo-
stałych siedem  odcinków.  Tym 
samym   wszystkie   fragmenty 
S19,   na które ogłoszone były 
przetargi zostały sfinalizowane 
umowami, które w sumie opie-
wają na przeszło 4,3 mld zł. To 
zarazem oznacza, że obecnie 
w fazie wykonania jest   ok. 151 
km drogi ekspresowej S19 (dłu-
gość wszystkich dróg realizowa-
nych w ramach zadania). Z tego 
134 km samej S19 jako dwujez-
dniowej ekspresówki i ok. 17 km 
dróg krajowych nr 65 i 66 w kla-
sie GP (ruch główny przyspie-
szony). Odcinki S19, na realiza-
cję których GDDKiA podpisała 
umowy, mają być oddawane do 
ruchu w latach 2024-2025.

Jednym odcinkiem, na który 
GDDKiA nie ogłosiła przetargu, 
jest fragment S19 od Sokółki do 
Dobrzyniewa.   To tzw. wariant 

5, prowadzący S19 - w przybliże-
niu - po śladzie istniejącej DK19 
na odcinku Sokółka - obwodnica 
Wasilkowa i do węzła Dobrzy-
niewo, już po nowym przebiegu. 
Dzięki takiemu wariantowi S19 
realnym staje się powstanie bli-
skiej, północnej obwodnicy Bia-
łegostoku, która przejmie ruch 
tranzytowy pomiędzy miastem 
a przejściem granicznym w Kuź-
nicy oraz ruch z DK8 na kierun-
ku do i z Augustowa, wyprowa-
dzając go na drogę ekspresową 
S8 na węźle Białystok Zachód. 

I na ten właśnie odcinek 
GDDKiA uzyskała 28 września 
tego roku  decyzję o środowisko-
wych uwarunkowaniach (DŚU). 
Ukończenie tego odcinka plano-
wane jest do 2027 roku.

S16 - prace przygotowawcze
Jedną z rozpoczynających się 

inwestycji w województwie pod-
laskim (ale i częściowo w woj. 
warmińsko-mazurskim) jest od-
cinek drogi ekspresowej S16, 
która połączy Ełk z Knyszynem 
koło Białegostoku oraz drogi eks-
presowe S19 i S61.

Droga Ełk - Knyszyn, z przej-
ściem przez Biebrzański Park Na-
rodowy w rejonie Osowca, jest 
na zaawansowanym etapie prac 
przygotowawczych. Biuro pro-
jektowe wykonało analizę ruchu, 
a w ramach Studium techniczno-
-ekonomiczno-środowiskowe-
go (STEŚ) opracowane zostały 
trzy warianty trasy dla przebiegu 
Knyszyn - Ełk. Wszystkie w przy-
bliżeniu poprowadzone w rejo-
nie istniejącej drogi krajowej nr 
65 (DK65).  

Jednak biorąc pod uwagę 
wnioski samorządów o wprowa-

dzenie korytarza po DK8 jako 
alternatywnego oraz problemy 
napotkane w trakcie prac projek-
towych, związane m.in. z przej-
ściem przez Biebrzański Park Na-
rodowy oraz kolizję z zabytkiem 
architektury militarnej - Twier-
dzą Osowiec, powstał też wariant 
4 (alternatywny). Częściowo po-
prowadzony został po śladzie ist-
niejącej DK8 Raczki - Augustów 
- Korycin - Knyszyn. 

Ten korytarz transportowy 
(w ciągu DK8) jest opracowywa-
ny od 15 września 2020 r. i zakła-
da przejście doliny Biebrzy w re-
jonie Sztabina i połączenie z S61 
na istniejącym węźle Raczki (ist-
niejąca obwodnica Augustowa). 

Raport oddziaływania na śro-
dowisko na całe zadanie ma być 
przedłożony do  31.01 2022r.

 
Program 100 obwodnic – pierwsze 
umowy podpisane

W maju tego roku GDDKiA 
podpisała umowy na Projekt 
i budowę obwodnic Suchowoli 
oraz Sztabina w ciągu drogi kra-
jowej nr 8. Obwodnica Sucho-
woli będzie miała 15,1 km długo-
ści, natomiast Sztabina - 4,23 km. 
Oba odcinki zostaną wybudowa-
ne jako jednojezdniowa droga 
klasy GP. Planowane oddanie ich 
do użytku to 2025 r.  

W ramach rządowego Progra-
mu 100 obwodnic w woj. podla-
skim powstaną jeszcze obwod-
nice: Białobrzeg, Augustowa 
i Zambrowa, które obecnie są na 
etapie prac przygotowawczych.

Obwodnica Zambrowa, 
w ciągu dróg krajowych nr 63 
i nr 66 (DK63 i DK66) posiada 
wybrane warianty, z których, po 
uszczegółowieniu, zostanie wy-

brany najlepszy. Na najlepszy 
z opracowanych wariantów przy-
gotowany zostanie wniosek o de-
cyzję środowiskową, co powinno 
nastąpić z końcem 2022 r.

Obwodnica Augustowa w cią-
gu drogi krajowej nr 16 także po-
siada już wybrane warianty, które 
są uszczegóławiane. Z tak uszcze-
gółowionych, między innymi 
o inwentaryzację przyrodniczą 
wariantów, zostanie wybrany je-
den najlepszy i wskazany jako 
wariant realizacyjny we wniosku 
o wydanie decyzji środowisko-
wej. Wskazanie takie powinno na-
stąpić w pierwszej połowie 2022 r.

Obwodnica Białobrzegów 
posiada już ostateczną decyzję 
środowiskową. Trwają prace pro-
jektowe, które umożliwią ogło-
szenie przetargu na projekt i bu-
dowę obwodnicy Białobrzegów, 
co mogłoby nastąpić na początku 
2023 r.

Nie tylko drogi ekspresowe 
i obwodnice

GDDKiA Oddział w Białym-
stoku planuje i wykonuje prace tak-
że na mniej eksponowanych od-
cinkach dróg krajowych. W 2021 
r. zakończona została przebudo-
wa ul. Piłsudskiego w Zambro-
wie w ciągu drogi krajowej nr 63 
(DK63), przejścia przez Szepieto-
wo w ciągu DK66 czy odcinka Wy-
goda – Zambrów (DK63).

Zrealizowane zostały tak-
że zadania poprawiające bezpie-
czeństwo ruchu drogowego na 
przejściach dla pieszych, między 
innymi w Bielsku Podlaski, Piąt-
nicy, Drohiczynie, Małym Płoc-
ku. Zrealizowany został także ciąg 
pieszo – rowerowy od miejsco-
wości Czartajew do Siemiatycz.

Via Baltica i Via Carpatia w budowie. 
Czyli podsumowanie roku 2021
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Imponujące dzieło o międzygwiezdnej podró-
ży do granic kosmosu. 

Niedaleka przyszłość. Rabunkowa gospodarka 
na Ziemi zakończyła się dla ludzi katastrofą: oto 
brakuje bogactw naturalnych, na dobre zmieniły 
się warunki klimatyczne, panują susze. W takiej 
sytuacji padają kolejne rządy, dochodzi do zamie-
szek, a żywność jest na wagę złota. Wiadomo już, że 
na Ziemi dla ludzi nie ma przyszłości… 

Tymczasem były pilot NASA zaj-
mujący się obecnie farmą, Cooper 
(Matthew McConaughey), wpada na 
trop dziwnej anomalii grawitacyj-
nej. Przypadkowo odnajduje tajny 
ośrodek badawczy, w którym pracuje 

grupa naukowców pod kierownictwem profesora 
Branda (Michael Caine). Ich plan zakłada wykorzy-
stanie wytworzonego w okolicach Saturna tunelu 
czasoprzestrzennego umożliwiającego podróże 
międzygalaktyczne i znalezienie świata mogącego 
posłużyć ocalałym ludziom za drugi dom. Cooper 
otrzymuje propozycję uczestniczenia w ekspedycji 
jako pilot statku Endurance. Oprócz niego w opera-
cji ma wziąć udział córka profesora Branda, Amelia 
(Anne Hathaway), oraz dwaj inni naukowcy. Mimo 

perspektywy wieloletniej rozłąki z ukochanymi 
dziećmi Cooper zgadza się i wyrusza w najważniej-
szy lot kosmiczny w dziejach ludzkości.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 701,5 miliona dolarów, kosztował 

165 milionów.
H Podczas kręcenia zdjęć w Fort Macleod (Kana-

da) użyto biodegradowalnego kurzu wytworzonego na 
bazie celulozy. Wiatr rozwiał go po całej miejscowości, 
uszkadzając systemy klimatyzacji i generatory. Filmowcy 
pokryli szkody, wynajęli firmę serwisową oraz uprzątnęli 
zalegający na ulicach kurz.

H Podczas kręcenia zdjęć na Islandii Anne Hatha-
way doznała hipotermii. Przez kilka godzin przebywała 
w zimnej wodzie, a jej kombinezon ochronny nie został 
prawidłowo zapięty. 

H Interstellar znaczy międzygwiezdny.

Interstellar
TVN7 niedziela 20.00

Interstellar

W poszukiwaniu 
nowej Ziemi

Narzeczony mimo woli

Ślub albo 
wymówienie

Pełna humoru i ciepła opowieść o bizneswo-
man, która zawiera fikcyjny związek małżeński. 
W roli głównej fenomenalna Sandra Bullock! 

Bizneswoman Margaret Tate, podpora po-
tężnego nowojorskiego wydawnictwa, jest me-

nadżerką rzutką i energiczną. Jej kariera staje pod 
znakiem zapytania, gdy okazuje się, że może zostać 
deportowana z USA do rodzinnej Kanady, zanie-
dbuje bowiem procedury wizowe. Aby tego unik-
nąć, decyduje się na poniżający dla niej krok i po-
stanawia wyjść za mąż za swojego podwładnego 
Andrew Paxtona (Ryan Reynolds). Dzięki temu 
automatycznie zyskuje prawo do pracy w USA 
i szansę na amerykańskie obywatelstwo. Gdy za-
skoczony asystent odmawia, bizneswoman stawia 
mu ultimatum – albo ślub, albo wypowiedzenie. 
Ponieważ Urząd Emigracyjny sprawdza tego ro-
dzaju małżeństwa, świeżo upieczeni państwo mło-
dzi muszą pojechać w odwiedziny do rodziców 
Andrew, do miejscowości Sitka na Alasce.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 317 milionów dolarów, kosztował 

40 milionów.
H Betty White (babcia Annie) wahała się przyjąć 

rolę, ponieważ filmowanie wymagało od niej spędzenia 
dziesięciu tygodni z dala od ukochanego psa, golden 
retrievera.

H Sandra Bullock żartowała, że wie dlaczego film 
odniósł taki sukces kasowy: „oczywiście dlatego, że by-
łam naga”. 

H Bohater grany przez Ryana Reynoldsa ma na 
nazwisko Paxton. Od 2018 roku burmistrzem Sitka 
jest Gary Paxton.

H Margaret i Andrew lecą z Juneau, stolicy stanu 
Alaska do Sitka. Stolica z resztą kraju ma tylko po-
łączenie morskie albo lotnicze. Nie prowadzą do niej 
żadne drogi.Na stałe zamieszkuje tu ok. 33 tys. miesz-
kańców, co sprawia że jest jedną z najmniejszych sto-
lic stanów USA. Jednak zajmuje powierzchnię ponad 
8.400 km kw. jest więc największa! Dla porównania 
obszar Warszawy to ok. 520 km kw. 

Narzeczony mimo woli
TV Puls niedziela 17.50

Nocne życie

Między  
dobrem a złem

Lata dwudzieste XX wieku. Joe Coughlin jest synem 
szanowanego kapitana bostońskiej policji. Mężczyzna od-
ciął się jednak od swojej konserwatywnej rodziny i zszedł 
na przestępczą drogę. Pracując dla miejscowego mafiosa 
Tima Hickeya, zajmuje się szmuglowaniem nielegalnego 
alkoholu. Co ważne, cechują go niesztampowe metody 
pracy oraz kodeks postępowania. 

Kiedy Joe decyduje się ukraść pieniądze i porwać 
dziewczynę (Sienna Miller) wroga swojego szefa, jego ży-
cie z dnia na dzień robi się naprawdę skomplikowane. 

Nastrojowy kryminał, którego akcja toczy się w Ame-
ryce czasów prohibicji. Twórcy zadbali o szczegóły – uwa-
gę zwracają kostiumy, scenografia oraz sposób prowadze-
nia kamery. Reżyserem obrazu jest wyróżniony dwoma 
Oscarami Ben Affleck. Wcielił się on się również w postać 
głównego bohatera.

Scenariusz filmu powstał na podstawie powieści o tym 
samym tytule autorstwa Dennisa Lehane'a.

Pewnie nie wiesz...
H Film poniósł finansową klęskę. Przez pierwsze dwa ty-

godnie był wyświetlany w 2822 kinach w Stanach Zjednoczo-
nych i Kanadzie. W trzecim tygodniu pokazywano go tylko 
w 163 kinach.

H Film nie był wyświetlany w polskich kinach.
H Ben Affleck odmawiał rozmów o filmie. Spekulowano 

również, że kręcenie tego filmu doprowadziło Afflecka do na-
wrotu uzależnienia od alkoholu i spowodowało napięcia mię-
dzy nim, a wytwórnią Warner Bros Studios.

H W tym czasie Affleck był w trakcie rozwodu z Jennifer 
Garner.

Nocne życie
TVN7 piątek 22.10
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Życie w Katwe, slumsach w Kampali, sto-
licy Ugandy, to nieustanna walka dziesięciolet-
niej Phiony, jej matki Nakku Harriet i młod-
szych członków rodziny. Ona i jej młodszy brat 
pomagają matce sprzedawać kukurydzę na 
targu. Phiona pomaga również w opiece nad 
swoim młodszym bratem. Codziennie o piątej 
rano ruszała, aby napełnić dwa kanistry wodą 
pitną. Droga zajmowała jej trzy godziny. Pew-
nego dnia dziewczynka spotyka na swojej dro-
dze Roberta Katende, który chce poprawić los 
dzieci, ucząc je gry w szachy. Szybko okazuje 
się, że dziewczynka ma niebywały talent. Phio-
na wkłada całą swoją energię w przygotowanie 
się do międzynarodowej olimpiady szachowej. 

Oparta na faktach, inspirująca opowieść 
o młodej dziewczynie z biednej afrykańskiej 
rodziny, która została światowej sławy sza-
chistką. 

„To pełnoprawne, czarne kino, które 
daje nam możliwość podejrzenia zwycza-

jów, strojów i codzien-
ności Ugandyjczyków. 
Jednocześnie spełnia 
funkcję właściwą fil-
mowi: przywraca 
wiarę i nadzieję w to, 
że przeciwności są do 
pokonania i że zawsze 
znajdzie się ktoś, kto 
stanie w obronie słab-
szych. Mimo lekko-
ści, z jaką opowiada 
historię, reżyserka nie 
popada w naiwność 

ani stereotypy. Nie upiększa rzeczywisto-
ści slamsów, ale dostrzega małe radości ich 
mieszkańców”.

Pewnie nie wiesz...
H Filmowcy celowo obsadzili w rolach głów-

nych i drugoplanowych, młodych, nowych akto-
rów, południowoafrykańskich i ugandyjskich.

H Nikita Waligwa – grała przyjaciółkę 
Phiony, Glorię, która jako pierwsza nauczyła ją 
zasad gry w szachy – cierpiała na guza mózgu, 
więc reżyserka, Mira Nair zorganizowała jej le-
czenie w Indiach. Niestety Nikita zmarła w 2020 
roku, mając zaledwie piętnaście lat.

H Reżyserka Mira Nair wcześniej nakręci-
ła film dokumentalny o życiu człowieka, który 
szkolił Phionę Mutesi, Roberta Katende.

Królowa Katwe
Super Polsat niedziela 12.05

Widowiskowy, zrealizowany z niesłychanym rozma-
chem, epicki film przygodowy. Jest to opowieść o odwadze, 
honorze i twardym morskim życiu.

Rok 1805. Napoleon Bonaparte podbija kolejne kraje. 
Zmagania między armią cesarza Francuzów i Anglikami to-
czą się nie tylko w Europie, lecz także na dalekich morzach 
i oceanach. Kapitan Jack „Szczęściarz” Aubrey (Russell 
Crowe) dowodzi brytyjskim żaglowcem wojennym Sur-
prise, którego zadaniem jest tropienie francuskich korsarzy 
u wybrzeży Ameryki Południowej. Okręt kapitana Aubreya 
zostaje zaatakowany przez Archeon – większą i nowocze-
śniejszą jednostkę nieprzyjaciela. Anglicy z trudem wycho-
dzą z tego starcia cało, „Surprise” traci dziewięciu ludzi, ma 
uszkodzony ster. Po remoncie Aubrey postanawia ścigać 
francuską fregatę, choć załoga boi się kolejnej porażki. 

Przyjaciel kapitana, lekarz okrętowy i biolog Ste-
phen Maturin (Paul Bettany), uważa to obsesyjne dą-
żenie do następnej morskiej bitwy za przejaw pychy 
i manii wielkości. W rzeczywistości Aubreyem kieruje 
poczucie żołnierskiego obowiązku, które nakazuje mu 
walczyć do końca, bez względu na ofiary i mimo niewąt-
pliwej przewagi wroga.

Pewnie nie wiesz...
H Film zarobił 212 milionów dolarów, kosztował 150 

milionów.
H Z obawy, że pokazanie Amerykanów jako wrogów źle 

wpłynie na popularność filmu w Stanach Zjednoczonych i nie 
zostanie zrozumiane przez tamtejszą publiczność, zdecydo-
wano, że w filmie przeciwnikiem będzie okręt francuski.

H W produkcji użyto prawie 2000 kostiumów.
H Russell Crowe nauczył się grać na skrzypcach i okre-

ślił to jako najtrudniejszą rzecz, jaką kiedykolwiek zrobił dla 
filmu.

H Paul Bettany udał się do Królewskiego Kolegium Chi-
rurgów Anglii w Londynie, aby dowiedzieć się, jak korzystać 
z osiemnastowiecznych narzędzi chirurgicznych.

H Toast „za żony i kochanki, oby nigdy się nie spotkały” 
to tradycyjny toast wznoszony w soboty przez Królewską Ma-
rynarkę Wojenną.

Pan i władca: Na końcu świata
TVN7 sobota 17.10

Pan i władca: Na końcu świata

Walczyć do końca
Jak zostać królem

Wreszcie przemówił!
Wątek fabularny koncentruje się na przyjaźni Jerzego VI z mieszka-

jącym w Londynie australijskim logopedą, Lionelem Logue. 
Książę Yorku Albert, jako Jerzy VI objął królestwo po niespodzie-

wanej abdykacji 11 grudnia 1936 r. swego starszego brata Edwarda 
VIII. Musiał zasiąść na tronie Anglii, mimo wielkich oporów. Jedną 
z największych przeszkód w wypełnianiu monarszych obowiązków 
był dla niego właśnie problem z wysławianiem się, bo się jąkał. Dlatego 
unikał wystąpień publicznych, był nieśmiały, bał się monarszych obo-
wiązków… Jego żona namawia go do odwiedzenia kontrowersyjnego, 
acz bardzo skutecznego logopedy, Australijczyka Lionela Logue’a. Jerzy 
poddaje się specyficznej terapii, od której zależą losy Wielkiej Brytanii.

Australijski specjalista od wymowy okazał się jedyną osobą, która 
mogła pomóc Jerzemu VI w odnalezieniu własnego głosu i stawieniu 
czoła groźbie inwazji hitlerowskiej. Lionel Logue pomagał królowi 
w przygotowaniach do wielu przemówień. Wkrótce rodzi się między 
nimi prawdziwa przyjaźń.  

Lionel Logue jest postacią autentyczną, to jego zasługą w dużej 
mierze było porywające przemówienie Jerzego VI, podczas którego 
reprezentując Wielką Brytanię wypowiedział wojnę III Rzeszy i zmo-
tywował do walki swych rodaków. Być może ten dziwaczny logopeda 
znacząco wpłynął na losy wojny – przemówienia króla dodawały Bry-
tyjczykom otuchy i motywowały ich w najtrudniejszych chwilach… 

Pewnie nie wiesz...
H Lionel nie pozwala królowi palić podczas ćwiczeń, mówiąc, że „zas-

sanie dymu do płuc cię zabije”. Jerzy VI , który palił od 20 do 25 papie-
rosów dziennie, zmarł z powodu powikłań po operacji raka płuc 6 lutego 
1952 r., w wieku 56 lat.
Jak zostać królem, TVP Kultura piątek 20.00, sobota 13.20

Królowa Katwe

Szachy  
w slumsach DANIA NA WYNOS

ZADZWOŃ I ZAMÓW   
TEl. 512 113 853
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Finał Podlaskiej 
Marki 2020

Po raz drugi gala finałowa Podlaskiej Marki 
odbyła się w zmienionej formule. Ze względu 
na panującą epidemię ograniczono liczbę gości 
biorących bezpośredni udział w wydarzeniu. Te-
goroczną galę oficjalnie otworzył Marek Olbryś, 
wicemarszałek województwa podlaskiego.

– To prawdziwy zaszczyt być dzisiaj 
tutaj z państwem i dziękować za wspania-
łe dokonania, których   jesteście autora-
mi. Podnosicie jakość życia mieszkańców 
województwa, ale też promujecie region 
w kraju i na arenie światowej. Dowodem 
tego jest wystawa EXPO 2020 w Dubaju, 
gdzie podlaskie firmy podzieliły się swo-
imi osiągnięciami. Serdecznie gratuluję 
zwycięzcom i dziękuję wszystkim nomi-
nowanym – mówił wicemarszałek Marek 
Olbryś, otwierając spotkanie. 

Pierwszą statuetkę tegorocznej marki 
roku i Tytuł najlepszego Produktu Użyt-
kowego otrzymał lokalny targ online -Lo-
kalni Naturalni. Adam Miczejko, Krystian 
Zakrzewski s.c.

W kategorii Produkt Spożywczy zwy-
cięzcą została Augustowska Miodosytnia 
Paweł Kotwica Piotr Piłasiewicz s.c. za 
Miody Pitne.

Za najciekawsze przedsięwzięcie w ka-
tegorii Kultura kapituła konkursu uznała 
projekt Teatru Wierszalin „Objazd mickie-
wiczowski - wzorem Reduty”. To wyjąt-
kowe e-lekcje z udziałem reżysera i akto-
rów supraskiej sceny dotyczące twórczości 
Adama Mickiewicza, a w szczególności 
dramatu „Dziady”. Przedsięwzięcie po-
zwala w nietuzinkowy sposób uczyć lite-
ratury i teatru. Nagrodę wręczyła Wiesła-

wa Burnos członek zarządu województwa 
podlaskiego.

– Mickiewicz to poeta na trud-
ne czasy, uczy nas Polski i tego, jak być 
Polakiem. Z Mickiewiczem trzeba iść 
do ludzi. Trzeba iść do młodych ludzi, 
zwłaszcza teraz, kiedy poezja jest nam 
potrzebna, jak powietrze – mówił dy-
rektor Teatru Wierszalin Piotr Toma-
szuk, odbierając nagrodę.

Kolejna kategoria to Inwestycje, zwy-
cięzcą został Urząd Miejski w Łomży za 
Miejskie Centrum Przesiadkowo-Komu-
nikacyjne. Centrum to nowoczesny bu-
dynek dworca z zapleczem i pięć peronów 
pod przeszklonym dachem, które powstał 
w miejscu dawnego dworca PKS.

W kolejnej kategorii: Odkrycie 2020 lau-
reatem został Ośrodek Szkolenia Lotnicze-
go Pronar – Pronar sp. z o.o. Organizowane 
są tam kursy, dzięki którym można zdobyć 
licencję pilota szybowcowego. Firma wyko-
rzystuje do tego własne zaplecze lotnicze. 

PKO Białystok Półmaraton to zwycięz-
ca kategorii Wydarzenie. Od 2013 roku 

jest ono organizowane przez Fundację 
Białystok Biega.

– W tym czasie udział w naszych bie-
gach wzięło ponad 30 tys. osób, spośród 
których 60 proc. to uczestnicy spoza 
województwa podlaskiego. To świad-
czy o ogromnym znaczeniu promocyj-
nym tego wydarzenia dla naszego regio-
nu. Od zawsze Podlaskie promowaliśmy 
i będziemy promować – mówił Grze-
gorz Kuczyński, prezes Fundacji Biały-
stok Biega.

Palmę pierwszeństwa w kategorii Spo-
łeczeństwo przyznano Grupie Ratowni-
czej „Nadzieja”. To społeczna jednostka 
ratunkowa, która powstała w Łomży, ale 
teraz jest obecna w wielu innych ośrod-
kach województwa podlaskiego o są-
siednich. Niesie pomoc osobom w stanie 
zagrożenia zdrowotnego oraz w poszuki-
waniach osób zaginionych. 

Komisja konkursowa jako zwycięzcę 
w kategorii Projekt 4.0 uznała Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowe firmy Malow Sp. Z o.o. 
To wspólne przedsięwzięcie firm z woje-

wództwa podlaskiego wprowadzające inte-
ligentne rozwiązania w przedsiębiorstwach.

Tytuł najlepszego przedsięwzięcia 
w kategorii Biznes otrzymała Grupa tech-
nologiczna TenderHut – TenderHut S.A. 

Jak co roku Podlaskiej Marce towarzy-
szył plebiscyt Podlaska Marka Konsumen-
ta. W tym roku głosami internautów zwy-
ciężyło Stowarzyszenie Białostocki Klub 
Kibiców Niepełnosprawnych.

Ambasadorem Podlaskiej Gospodarki 
została Podlaska Branża Turystyczna. Uho-
norowano: Podlaską Regionalną Organi-
zację Turystyczną, Suwalską Organizację 
Turystyczną, Lokalną Organizację Tury-
styczną „LOT nad Bugiem", Lokalną Orga-
nizację Turystyczną „Ziemia Łomżyńska”, 
Lokalną Organizację Turystyczną „Region 
Puszczy Białowieskiej” i Polską Izbę Tury-
styki Oddział Podlaski w Białymstoku.

Tytuł Honorowego Ambasadora Wo-
jewództwa Podlaskiego otrzymała Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku. 
Statuetkę w imieniu organizacji odebrał 
jej prezes Witold Karczewski.

Aleksandra Ołtarzewska ma 17 lat. 
Pochodzi z Łomży. Jest uczennicą Ze-
społu Szkół Weterynaryjnych i Ogól-
nokształcących nr 7 w Łomży. Swoje 
pierwsze kroki stawiała na scenie 
konkursu Miss Ziemi Łomżyńskiej, 
gdzie w 2020 roku otrzymała tytuł 3 
Wicemiss Nastolatek. Była także fina-
listką konkursu Miss Polski Nastola-
tek 2020. Od kilku miesięcy Ola zwią-
zana jest z warszawską Agencją AMQ 
Management, a od kilku dni przeby-
wa w Stambule na swoim pierwszym 
kontrakcie modowym.

- Lot do Turcji był moim 
pierwszym lotem samolotem. 
Trochę się bałam zamieszania 
na lotnisku, ale przyjechałam do 
Warszawy dzień wcześniej żeby 
zminimalizować stres – opowia-
da Ola.

Ola z Turcji wróci dopie-
ro 19 lutego 2022 r. Codziennie 
uczestniczy w różnego rodzaju 
castingach, a poprzez mieszka-
nie we wspólnym domu modelek 
z koleżankami spoza Polski każ-
dego dnia doszkala swoje umie-
jętności językowe.

- Turcja mi się podoba. 

Mieszkam w domu modelek 
z dziewczynami spoza Pol-
ski, dzięki czemu codziennie 
rozmawiamy wyłącznie po 
angielsku. Bardzo się z tego 
cieszę bo to dla mnie idealna 
okazja, by doszkolić umiejęt-
ności językowe. W tym roku 
spędziłam po raz pierwszy 
święta poza domem z dala od 
moich najbliższych. Razem 
z koleżankami urządziłyśmy 
sobie świąteczny wigilijny 
wieczór. Nie mogło zabrak-
nąć w tym ważnym dniu roz-
mowy telefonicznej z rodzicami, 
z którymi kontaktuję się każdego 
dnia. Mama i tata trochę obawia-
li się mojej podróży za granicę. 
To jednak prawie trzy miesiące 
poza domem. Dziś, kiedy prze-
konali się, że jestem szczęśliwa 
i wszystko idzie ku dobremu są 
już spokojniejsi. Bardzo mi ki-
bicują i mnie wspierają. Dużym 
ułatwieniem jest także dla mnie 
nauczanie zdalne, dzięki czemu 
mogę pogodzić szkołę z pracą. 
Nauczyciele także są bardzo wy-
rozumiali i mocno trzymają za 

mnie kciuki za co ogromnie im 
dziękuję – mówi Ola. 

Jak dodaje, to co najbardziej 
podoba jej się w zagranicznej 
przygodzie, to możliwość pozna-
wania innego kraju, innej kultury. 
Próbowanie potraw, które są zu-
pełnie inne niż te w Polsce. 

- Ludzie w Turcji też są inni. 
I zima mało przypomina zimę. 
Pobyt z dala od domu to dla 
mnie także pewnego rodzaju eg-
zamin życia. Muszę sama rozpla-
nować sobie dzień, aby wszędzie 
zdążyć i ze wszystkim się wyro-

bić. Połączyć szkołę z pracą, 
zadbać o swoje priorytety. 
Dziś wiem, że jestem dobrze 
przygotowana do takiego 
wyzwania. Widzę także jak 
wiele plusów płynie z udzia-
łu w konkursie Miss Ziemi 
Łomżyńskiej, który nauczył 
mnie tego, abym wierzyła 
w siebie. Swoje siły i moż-
liwości, nie poddawała się 
i spełniania swoje marzenia. 
Konkursowa, zdrowa rywa-
lizacja pozwala także poko-
nać swoje lęki i słabości, na-

brać pewności siebie, a to bardzo 
przydaje się za granicą. W innym 
kraju, gdzie obok nie ma nikogo 
bliskiego - przyznaje Ola.

Licznymi sukcesami po-
chwalić się może także Aleksan-
dra Gałązka z Łomży. Uczenni-
ca I Liceum Ogólnokształcącego 
w Łomży. Ola także swoje pierw-
sze kroki stawiała na łomżyńskiej 
scenie. W 2019 roku zdobyła ty-
tuł 3 Wicemiss Nastolatek Ziemi 
Łomżyńskiej. Następnie, zosta-
ła 4 Wicemiss Polski Nastolatek 
2019. Obecnie Ola związana jest 

z warszawską Agencją Emba-
ssy Models. W ciągu niespełna 
dwóch miesięcy współpracy uda-
ło jej się wiele osiągnąć m.in. 
wzięła udział w Fashion Week 
w Łodzi. Dwukrotnie pojawiła 
się jako modelka w materiałach 
live firm takich jak Trussardu 
oraz Max&Co. Przed świętami 
wystąpiła także w teledysku zwy-
ciężczyni czwartek edycji progra-
mu The Voice Kids - Sary James.

Ola bardzo prężnie rozwi-
ja także swoje kanały w mediach 
społecznościowych. Jej konto na 
IG liczy ponad 12 tysięcy obser-
wujących, a sama Ola podejmu-
je liczne współprace ze znanymi 
markami takimi jak: Eveline Co-
smetics, Obag, Shein, Ivet, Paku-
ten czy Wojas.

- Marzy mi się wyjazd na kon-
trakt zagraniczny. W tym roku 
z powodów osobistych nie mo-
głam tego zrobić ale w przyszłym 
mam nadzieję, że się uda. Chcia-
łabym rozbudować swoje port-
folio i spróbować swoich sił jako 
modelka także za granicą – nie 
kryje nadziei Ola.

Aleksandra Ołtarzewska 3 Wicemiss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2020  
na kontrakcie modowym w Stambule. Ola Gałązka z licznymi sukcesami
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RÓŻNE/SPRZEDAM

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, ALTANY, 
PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, POKRY-
CIE NA ŁAODZIE, TAPICERKA, SKÓRY, 
TRUDNE MATERIAŁY. KOLNO UL. SENA-
TORSKA 2. TEL. 698 947 100. 

Sprzedam widlak - udźwig do 1 tony, 
wysokośc 1,6 m, silnik dwucylindrowy 
chłodzony powietrzem. Stan dobry , 
cena do uzgodnienia. Tel. 796 371 614.

PROFESJONALNE USŁUGI OGRODNI-
CZE. ŁOMŻAI OKOLICE. TEL. 536 514 
207.

Sprzedam las do wycięcia - olcha 
i świerk. Tel. 531 884 575.

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 
możliwość przekształcenia piwnicy 
w lokal usługowy. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 668 272 519, 602 777 371.

Kawalerka do wynajęcia wyposażona, 
centrum, parking pod klatką zapew-
niony gratis! Nowa po remoncie ciepła 
1000 zł ze wszystkim, kaucja, można 
zarezerwować dostępna od 4 stycznia 
2022. Tel. 535 480 220.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele 
podłogowe i inne prace wykończenio-
we. Tel. 791 538 893. 

Pomalują, poszpachlują. 
Tel. 503 969 530 

Tynki gipsowe agregatem, profesjo-
nalnie 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, wy-
miana konstrukcji dachowych, kominy 
z klinkieru, podbitki, montaż okien da-
chowych i włazów, materiały. Łomża, Bo-
guszyce 17, Łukasz Just. Tel. 508 637 509.
 
IWBUD Iwona Wiśniewska wypoży-
czalnia sprzętu budowlanego i ogrod-
niczego: -młoty wyburzeniowe i inne 
-zagęszczarki –rusztowania, piły spali-
nowe - kosiarki, wykaszarki do trawy, 
areator - sprzęt rolniczy Łomża, ul. No-
wogrodzka 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 
solidnie i szybko - szpachlowanie i ma-
lowanie. Tel. 503 969 530 

DOM

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

USŁUGI FINANSOWE

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

USŁUGI RTV-AGD 

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

Zakład usługowy 
RTV – marek Brze-
ziak ul. Wojska Pol-
skiego 26A, Łomża. 
Tel. 862 115 343, 696 884 735. Usługi 
w zakresie naprawy: TV, DVD VCR, KA-
MERY, LAPTOPY, MONITORY KOMPU-
TEROWE I INNE oraz montaż anten TV 
i SAT. www.brzesiakrtv.pl 

Multi Serwis. Serwis komputerowy 
i RTV, sprzedaż sprzętu komputerowe-
go. 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, mu-
zyka romska. Gra, śpiewa i tańczy ,,Dżu-
dli”. Gwarancja dobrej zabawy. Tel. 698 
621 178. 

Zespół Mu-
zyczny Amor. 
Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okoliczno-
ściowym 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. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, na-
bijanie, odgrzybianie, sprawdzenie 
szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. Aka-
cjowa 5. Tel. 518 362 426.

ZDROWIE/ URODA 

Specjalista foniatra-otolaryngolog Li-
lianna 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

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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"Do programu budowy 100 obwodnic dokłada-
my kolejnych 50 obwodnic w ciągach dróg wo-
jewódzkich" – ogłosił na konferencji w Rudzie 
Śląskiej premier Mateusz Morawiecki. W ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) do-
finansowanych zostanie tak naprawdę 51 ob-
wodnic, które pojawią się w 16 województwach. 
Dzięki tym pieniądzom w naszym regionie zo-

staną zbudowane obwodnice Kolna, Ciechanow-
ca, Sokół oraz dokończona Wschodnia Obwodni-
ca Suwałk.

Marszałek Artur Kosicki podzięko-
wał za udzieloną pomoc przy przyznaniu 
dofinansowania premierowi Mateuszowi 
Morawieckiemu, pracownikom w Kan-
celarii Premiera, ministrowi infrastruk-

tury Andrzejowi Adamczykowi i wice-
ministrowi Rafałowi Weberowi, a także 
posłom z naszego regionu, zwłaszcza 
Kazimierzowi Gwiazdowskiemu i Ada-
mowi Andruszkiewiczowi oraz euro-
parlamentarzystom i wszystkim, którzy 
wspierają samorząd województwa w po-
zyskiwaniu funduszy.

– Ta dobra współpraca to element suk-
cesu, którym możemy się dziś z państwem 
cieszyć – stwierdził marszałek.

Nowe arterie poprawią bezpieczeń-
stwo na drogach, bo "skuteczniej chronią 
pieszych i innych uczestników ruchu dro-
gowego". Nowe obwodnice to szanse na 
zwiększenie konkurencyjności regionów, 
w których powstaną. 

– To olbrzymia kwota, która wzbogaci 
infrastrukturę naszego województwa. Pro-
jekty tych inwestycji mieliśmy, a ten pro-
gram umożliwia nam ich realizację. Drogi 
to rozwój, mamy więc dobry rozwój w do-
brym kierunku – podkreślił Marek Olbryś 
wicemarszałek województwa podlaskiego.

Jak zaznaczył Andrzej Duda, burmistrz 
Kolna, dla miasta i samorządu to niezwykle 
ważna i dobra wiadomość. Kolno leży przy 
drodze krajowej nr 63, prowadzącej na Ma-
zury, a także przy trasie Stawiski-Myszyniec.

– Dlatego ta obwodnica jest niezwy-
kle istotna dla naszego miasta. Kolno to 
miasto powiatowe, liczące 11 tys. miesz-
kańców, a budżet miasta to 60 mln zł. Ta 
inwestycja będzie największą i najdroż-
szą w historii naszego miasta. Rozwiąże 
nasze problemy komunikacyjne i będzie 
stymulować rozwój oraz zapewni bezpie-
czeństwo – podsumował Andrzej Duda 
i wyraził nadzieję, że nową obwodnicą po-
jedziemy w 2025 roku.

Nowe obwodnice w sumie kosztować 
będą 266 mln zł. Budowa obwodnicy So-
kół kosztować będzie 45 mln zł, Kolna 95 
ml i Ciechanowca 124 mln, powstaną do 
2025 roku.

Kiedy do Marysi w zaloty "Przyjechał 
panic za siedniu granic/Chciał się ło-
zenić, ale ni niał nic", to od niedoszłej 
teściowej za te „nic” dostał portki 
z fordaką (rozporkiem) na boku. Do 
wspólnego śpiewania tej i innych pie-
śni z kurpiowskiego zbioru zaprosiła 
na koniec roku kapela Miód na Serce. 
Agnieszka Zielewicz, Paweł Zielewicz 
i Paweł Dąbkowski wyglądali pięknie 
i tradycyjnie w kurpiowskich strojach, 
które pomógł im zakupić Urząd Mar-
szałkowski Województwa Podlaskie-
go.    

- Spotykamy się w gościnnej 
Hali Kultury w Łomży podczas 
podsumowania projektu "Kur-
pie, stroje, muzyka, śpiew". Re-
alizowany był przez stowarzy-
szenie, które nosi nazwę "Miód 
na Serce", czyli taką, jak nasza 
kapela. Gramy i śpiewamy dzi-
siaj, ale przede wszystkim pre-
zentujemy wspaniałe, barwne 

stroje kurpiowskie. Projekt reali-
zujemy dzięki pomocy Urzędu 
Marszałkowskiego. Serdecznie 
dziękujemy za pomoc, a szcze-
gólnie za życzliwość wicemar-
szałkowi Markowi Olbrysiowi. 
Jak powszechnie wiadomo, bar-
dzo podkreśla swoje kurpiowskie 
korzenie – powiedziała Agniesz-
ka Zielewicz.

Wśród słuchaczy spotkania 
muzycy rozprowadzili specjalnie 
wydane śpiewniki z kurpiowskim 
repertuarem i prowadzili lekcję 
śpiewania, np. o „panicu” z pusty-
mi kieszeniami czy o sowie, która 
w stodole przysłuchiwała się roz-
mowie  „,malusieńkich obojga”. 
Czas spotkania wypełniły także 
gawędy o Kurpiach.

- Kurpie zachowali swoją tra-
dycyjną kulturę w bardzo dużej 
mierze. Składają się na nią m. in. 
mowa, zwyczaje, śpiew, taniec, 

muzyka, ale także strój . Wielo-
krotnie w czasie koncertów je-
steśmy o te stroje pytani. Dlatego 
postanowiliśmy się o odpowied-
nie postarać i dzięki urzędowi 
marszałkowskiemu udaje się to 
realizować – mówił Paweł Dąb-
kowski.        

Jak podkreślił, tradycyjny 
kurpiowski strój był ważnym źró-
dłem informacji. 

- Można było poznać z ja-
kiej parafii Kurpianka czy Kurp 
pochodzą, czym się zajmują, 
w jakim są wieku, jaki mają status 
majątkowy, przynależność spo-
łeczną, stan cywilny. My w kape-
li np. nosimy jaki (kurtki) zwa-
ne także lejbzikami, granatowe, 
przynależne bartnikom. Czerwo-
nych używali strzelcy – objaśniał 
Paweł Dąbkowski. 

Do ważnych elementów od-
świętnego męskiego stroju Kur-

piów należała także sukmana 
i kapelusz zwany grzybkiem oraz 
długie i bardzo wygodne skórza-
ne buty. Długość sukmany sy-
gnalizowała wiek użytkownika 
(młodsi mieli krótsze). O stro-
jach kobiecych opowiadała na-
tomiast Agnieszka Zielewicz pre-
zentując różne odmiany sukni 
(niektóre wykonane przeszło 100 
lat temu) czy ozdobnych kamize-
lek. Obowiązkowe dla pań było 

także nakrycie głowy: ozdobne 
tzw. czółko dla panien i misternie 
związana chusta dla mężatek.          

Jak podkreślali członkowie 
kapeli i stowarzyszenia Miód na 
Serce, na Kurpiach na szczęście 
odżyły tradycje puszczańskiego 
ludu i w dni świąteczne na uli-
cach wielu miejscowości nikogo 
nie dziwią stroje takie, jakie wi-
dywał sto lat temu Adam Chęt-
nik, piewca Kurpiowszczyzny.    

Zakończenie roku  
w kurpiowskim klimacie 

Cztery obwodnice w województwie podlaskim 
na liście Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
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Zimowe 
Mistrzostwa 

Miasta Łomży 
w Tenisie

Zimowe Mistrzostwa Miasta Łomży 
w Tenisie z udziałem dzieci i młodzie-
ży naszego miasta jak zwykle cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Przez 
dwa grudniowe weekendy halę spor-
tową III Liceum Ogólnokształcącego 
w Łomży odwiedziło 94 tenisistów. 
Najmłodsi uczestnicy to jeszcze przed-
szkolaki, najstarsi to licealiści z łom-
żyńskich szkół. 

- Z uwagi na wysoką frekwen-
cję, co zawsze bardzo cieszy or-
ganizatorów, rozegrano turniej 
w formie deblowej w trzech ka-
tegoriach wiekowych oraz Talen-
tiadę  dla najmłodszych. Turniej 
jak co roku odbył się pod patro-
natem Prezydenta Miasta Łomży 
Mariusza Chrzanowskiego - in-
formuje Tomasz Waldziński, tre-
ner i działacz UKS Return działa-
jącego przy III LO.

Talentiada Tenisowa to 
konkurencje przeprowadzone 
w formie zabaw sprawnościo-
wych, gdzie dzieci uczą się rywali-
zacji sportowej w grupie rówieśni-
czej, poznają radość zwycięstwa 

ale i smak porażki. Dzięki zastoso-
waniu zmodyfikowanego sprzętu 
(pomniejszony kort, lżejsze rakie-
ty i piłki) dzieci mają możliwość 
poczuć się pewniej na korcie co 
sprzyja łatwości uczenia się tenisa. 
Trenerzy wyraźnie podkreślają, że 
w tej grupie każdy jest wygranym 
bez względu na wynik.

- Gratulujemy dziewczyn-
kom: Karolince Jankowskiej, Zosi 
Stankiewicz, Marysi Stankiewicz, 
Poli Modzelewskiej, Ninie Zor-
czykowskiej, Ani Kołakowskiej, 
Oli Waldzińskiej, Kalinie Bajno, 
Helenie Puławskiej, Gabrysi Ro-
sen, Marysi Jankowsiej i Oli Sta-
warz oraz  chłopcom: Alanowi 
Galińskiemu, Julkowi Białusze, 
Jasiowi Charmasowi, Miłoszowi 
Klewickiemu, Kornelowi Kierz-

kowskiemu, Wiktorowi Podsia-
dle, Miłoszowi Dymerskiemu 
oraz Maciejowi i Maksowi Gu-
towskim – wylicza trener Tomasz 
Waldziński. 
Turniej  Debla I:
I miejsce: Marysia Podsiadło  
i Błażej Rafałowski
II miejsce: Ola Wawrzyniak  
i Hubert Woronowicz
III miejsce/półfinały:  Aniela 
Galińska i Krzysztof Faszcza  
oraz Michalina Dziemianowicz 
i Hubert Piechocki
Turniej  Debla II:
I miejsce: Jakub Zabielski i Adam 
Stawarz
II miejsce: Jowita Rusiecka  
i Monika Sadowska
III miejsce: Nel Sęk  
i Marysia Jankowska

Trener 
pierwsza 

klasa

Trener zawodników  Klubu Sporto-
wego Prefbet-Sonarol Andrzej Ko-
rytkowski zdał egzamin i obronił 
pracę uprawniające do uzyskania 
tytułu trenera I klasy w lekkiej 
atletyce. Legitymacja potwierdza-
jąca sukces dotarła już do szkole-
niowca.

Temat pracy brzmiał: 
"Wpływ zmian w treningu na 
wynik sportowy zawodniczki 
klasy mistrzowskiej między-
narodowej w biegu przeszko-
dowym na przykładzie dwóch 
sezonów lekkoatletycznych". 
Jak łatwo się domyślić, doty-
czył Justyny Korytkowskiej, 
wielokrotnej medalistki Mi-
strzostw Polski i reprezentant-
ki naszego kraju. 

Andrzej Korytkowski w Łom-
ży jest jedynym trenerem z taki-
mi uprawnieniami w lekkiej atle-
tyce. Nie zamierza jednak na tym 
poprzestać. 

- Nie ma co spoczywać na lau-
rach, trzeba dalej pracować, aby 
klub i zawodnicy nadal się rozwi-
jali i osiągali coraz lepsze wyniki – 
przyznaje Andrzej Korytkowski. 

W lekkiej atletyce są cztery 
stopnie trenerskie:

1. Instruktor,
2. Trener,
3. Trener I klasy,
4. Trener klasy mistrzowskiej.
Kolejny ostatni stopień jest 

możliwy nie wcześniej niż po sze-
ściu latach od uzyskania tytułu 
trenera I klasy.

Sezon  
na „Białym 

Orliku” w pełni
Już od pierwszych dni grudnia pasjo-
naci ślizgania się na łyżwach mogą 
korzystać z Łomżyńskiego Lodowiska 
"Biały Orlik". Lodowisko czynne jest 
od 9:30 do 21:15. 

Tradycyjnie dla wszystkich 
początkujących i rozpoczynają-
cych swoją przygodę z łyżwami, 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Łomży zapewnia kaski, 
kamizelki oraz możliwość wy-
pożyczenia "pingwinów", które 
ułatwiają naukę podstawowych 

zagadnień i znacząco podnoszą 
bezpieczeństwo. Tak jak w po-
przednim sezonie, tak i w tym 
nadal istnieje  możliwości zaku-
pu biletów online, co pozwala 
na wcześniejszą rezerwację wej-
ścia! Przenośnik do sprzeda-
ży internetowej znajduje się na 
stronie  www.mosir.lomza.pl  pod 
ikonką "KUP BILET ONLINE", 
lub pod podanym linkiem: Wid-
get (eaktywni.pl).  Osobami 
uprawnionymi do zakupu biletu 
online są wyłącznie osoby, któ-
re posiadają aktualny Certyfikat 
szczepienia COViD 19.

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Łomży zaprasza na 
prawdziwe białe szaleństwo. 
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Szmaragdowa 21 15 lat doświadczenia
tel. 508 178 747

86 219 8181
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INWESTOR DEVELOPMENT
SP. J. ZACHARZEWSKI I SKOWROŃSKI

W Rybnie powalczą dla Aminy 
To wyjątkowa okazja, w której miło-
śnicy białego szaleństwo mogą po-
łączyć dobrą zabawę z pomocą. Już  
14 stycznia 2021 o godzinie 14:00 w 
Stacji Narciarskiej w Rybnie odbędą 
się zawody narciarskie i snowboardo-
we. Cel jest szczytny: zbiórka pienię-
dzy na leczenie Aminy w Belgii. 

Amina ma 13 lat, mieszka  
z rodzicami w Łomży. Jej historię 
opisywaliśmy na łamach Tygodni-
ka Narew. Dziewczynka choruje 
na tyrozynemię, rzadką i nieule-
czalną chorobę genetyczną, któ-
ra doprowadziła m.in. do mar-
skości wątroby. Amina wymagała 
transplantacji. Przeszczep wątroby 
jest 10-krotnie cięższy niż przesz-
czep serca. Na szczęście powiódł 

się. W Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie dziewczynka spędzi-
ła długie miesiące. Najważniejsze, 
że ma szanse żyć całkiem normal-
nie. Do tego jednak potrzebne jest 
leczenie w belgijskiej klinice Cli-
niques Universitaires Saint-Luc. 

- Dzięki uprzejmości wie-
lu osób i finansowemu wsparciu 
mogliśmy spełnić najważniejsze 
marzenie. Choć wiele rzeczy jesz-
cze nie jest w porządku, to Ami-
na ma szanse na całkowicie nor-
malne życie. Do tego potrzebne 
jest jej dalsze leczenie w tej klini-
ce, bo mają oni doświadczenie. 
Cały sztab belgijskich sław, profe-
sorów, medyków z 35-letnim do-
świadczeniem udzielił nam swego 

wsparcia bez ograniczenia. Aby to 
zrozumieć, trzeba dostrzec sub-
telne różnice pomiędzy możli-
wościami tu a tam. Nie wypada 
mi ich komentować, bo do koń-
ca będę wdzięczny polskim leka-
rzom za ofiarowane nowe życie 
Aminie – mówi Alhan Wyczół-
kowski, tata Aminy. - Mamy na 
piśmie przedstawione planowane 
leczenia na najbliższy rok z do-
kładnością co do dnia. Będę woził 
córkę co trzy miesiące do Belgii. 
Kolejny pobyt zaczyna się od wi-
zyty 14 lutego 2022 i potrwa po-
dobnie około 2 tygodni - dodaje.

To wszystko wymaga jednak 
nakładów finansowych. W związ-
ku z tym już 14 stycznia (piątek) 

w  Stacji Narciarskiej w Rybnie 
odbędą się zawody narciarskie 
i snowboardowe. Start godzina 
14:00. Całość z zebranych środ-
ków zostanie przekazana na le-
czenie Aminy w Belgii w latach 
2022 - 2023.  

Zawody przeprowadzone 
zostaną w trzech kategoriach: 
mężczyźni, kobiety oraz dzieci  
(w przypadku dzieci będzie obo-
wiązywał podział na wiek). 

Podczas zawodów nie za-
braknie także atrakcji. Grupa Ra-
townicza Nadzieja zaprezentuje 
pokaz akcji ratowniczej na sto-
ku, a także udzielania pierwszej 
pomocy. Na stoku narciarskim  
w Rybnie pojawią się również 

policyjne patrole narciarskie. Na 
kilka godzin stanie niebieski na-
miot pełen niespodzianek przy-
gotowanych przez policjantów  
z Wydziału Prewencji. Działania 
profilaktyczne realizowane przez 
łomżyńskich funkcjonariuszy 
mają na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa dzieciom i młodzieży 
podczas zimowego wypoczynku. 

Z uwagi na zmianę warunków 
pogodowych zawody mogą zostać 
przełożone na inny termin. Szcze-
gółowych informacji udziela orga-
nizator Alicja  Cuellar-Tarczewska 
pod numerem telefonu: 600 700 
302. Aktualne informacje będą 
również publikowane na grupie na 
facebooku – Walczymy dla Aminy. 


