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powiat Łomżyński   powiat kolneński   powiat zambrowski   powiat wysokomazowiecki
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

Śladami łomżyńskiej inteligencji 

Dokończenie na str. 4

Wszystkim, którzy w tak ciężkich, dla mnie  
i moich najbliższych, chwilach dzielili z nami smutek i żal,  

nieśli słowa otuchy, okazali życzliwość i serce  
oraz wsparli modlitwą za śp. moją

 MAMĘ Krystynę, 
pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie i wdzięczność.

Z wyrazami szacunku
Lech Antoni Kołakowski

Poseł na Sejm RP

Dawne dzieje, wydarzenia historyczne czy krótko mówiąc przeszłość, od zawsze fascynowała ludzi. Wielu 
poświęciło ogrom czasu na to by szukać i móc odkrywać nieznane. Wiąże się to chociażby z wykopaliskami 
archeologicznymi, które zawsze są ciekawe, niezwykłe i zwracające uwagę większości z nas. Na jedne 
z takich niecodziennych odkryć napotkano w Łomży. W trakcie remontu ulic Giełczyńskiej, Rządowej i 3 
Maja, grupa archeologów pod przewodnictwem Mieczysława Bieni, natrafiła m.in. na XIX-wieczny Hotel 
Polski czy fundamenty kościoła jezuitów.
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Minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk zatwierdził Programy in-
westycji dla obwodnic Suchowoli, 
Sztabina i Białobrzegów w wojewódz-
twie podlaskim. Zadania te zostały 
ujęte w Programie budowy 100 ob-
wodnic. W ramach inwestycji powsta-
ną nowe odcinki drogi klasy GP (głów-
nej o ruchu przyspieszonym) w ciągu 
drogi krajowej nr 8 o łącznej długości 
prawie 25 km. Dodatkowo Minister 
Infrastruktury uzgodnił aneks do 
Programu inwestycji dla zadania 
obejmującego budowę odcinka drogi 
ekspresowej S61 Suwałki – Budzisko.

- Droga krajowa nr 8 to jed-
na z najbardziej obciążonych 
ruchem ciężkim tras w Polsce. 
Mieszkańcy miejscowości, przez 
środek których przebiega, muszą 
codziennie zmagać się ze skut-
kami dużego natężenia ruchu - 
spalinami, hałasem i zatorami. 
Budowa obwodnic pozwoli na 

poprawę bezpieczeństwa i kom-
fortu życia w tych miejscowo-
ściach - wyjaśnia minister infra-
struktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnice Suchowoli, Sztabina 
i Białobrzegów

Podstawowym celem budo-
wy obwodnic Suchowoli, Szta-
bina i Białobrzegów jest wypro-
wadzenie ruchu z centrów tych 
miejscowości, który obecnie od-
bywa się po drodze krajowej nu-
mer 8. Działanie to jest elemen-
tem szerszego przedsięwzięcia, 
jakim będzie przebudowa całego 
odcinka drogi krajowej nr 8 od 
Suchowoli do Augustowa.

Dzięki budowie obwodnic 
nastąpi poprawa bezpieczeń-
stwa mieszkańców, odciąże-
nie układu komunikacyjnego 
i zwiększenie przepustowości 
drogi krajowej nr 8 pomiędzy 
Białymstokiem a Augustowem. 
Inwestycje poprawią również 
warunki i bezpieczeństwo prze-
jazdu dla ruchu dalekobieżnego 
i regionalnego na drodze Bia-
łystok - granica państwa. Ob-
wodnice będą stanowić ważny 
element układu komunikacyj-
nego Podlasia, jak również uzu-
pełnienie realizowanej trasy Via 
Carpatia. Jednocześnie zacho-
wane zostaną najwyższe wymo-
gi ochrony środowiska, zdrowia 
i życia mieszkańców oraz zrów-
noważonego rozwoju.

Obwodnica Suchowoli o dłu-
gości 15,3 km została zaprojek-
towana po wschodniej stronie 
miejscowości, w nowym śladzie. 
Droga  ta będzie również obej-
ściem mniejszych miejscowości, 
takich jak: Zagórze, Wysokie, 

Skindzierz i Chodorówka Nowa.
Obwodnica Sztabina o długo-

ści 4,5 km ominie istniejącą za-
budowę po północno -  wschod-
niej stronie obecnego przebiegu 
DK8.

Obwodnica Białobrzegów 
długości 5 km również omi-
nie miejscowość po północno 
- wschodniej stronie.

Dla tych zadań uzyskane zo-
stały decyzje środowiskowe, 
a obecnie opracowywane są Kon-
cepcje programowe. W przypad-
ku obwodnic Suchowoli i Szta-
bina ogłoszenie przetargów na 
wybór wykonawców planowane 
jest jeszcze w tym roku, a robo-
ty budowlane będą realizowane 
w latach 2023 – 2025. Ogłoszenie 
przetargu na wybór wykonaw-
cy obwodnicy Białobrzegów jest 
planowane w III kwartale 2021 r., 
a roboty budowlane będą realizo-
wane w latach 2024 - 2027.

S61 Suwałki - Budzisko
Aneks do Programu inwesty-

cji dla S61 Suwałki -  Budzisko 
przewiduje wzrost wartości za-
dania o 22 mln zł, który wynika 
z aktualizacji kosztów związa-
nych z wypłatą odszkodowań za 
nieruchomości przejmowane na 
potrzeby budowy drogi.

Zadanie to swoim zakresem 
obejmuje budowę 24,1 km dro-
gi ekspresowej od końca reali-
zowanej obwodnicy Suwałk do 
granicy państwa w Budzisku. 
W ramach zadania powstaną 
m.in. węzły drogowe: Suwałki 
Północ i Szypliszki, przebudowa-
na zostanie infrastruktura tech-
niczna oraz zbudowane drogi 
dojazdowe dla zapewnienia po-
łączeń lokalnych oraz urządzenia 
ochrony środowiska.

Droga ekspresowa S61 na 
tym odcinku stanowi element 
dwóch międzynarodowych ko-
rytarzy transporotowych - Via 
Baltica i Via Carpatia. Realizacja 
tego odcinka ma znacznie zarów-
no dla ruchu lokalnego, krajowe-
go, jak i międzynarodowego.ów

Program budowy 100 ob-
wodnic w województwie podla-
skim:

W ramach programu obwod-
nicowego na Podlasiu powstanie 
łącznie 5 obwodnic:

• Obwodnica Suchowoli 
w ciągu drogi krajowej nr 8,

• Obwodnica Sztabina w cią-
gu drogi krajowej nr 8,

• Obwodnica Białobrzegów 
w ciągu drogi krajowej nr 8,

• Obwodnica Augustowa 
w ciągu drogi krajowej nr 16,

• Obwodnica Zambrowa 
w ciągu dróg krajowych nr 63 
i 66.

W ramach rządowego Progra-
mu do 2030 r. powstanie 100 ob-
wodnic na sieci dróg krajowych 
o łącznej długości ok. 820 km. 
Będą to trasy o najwyższych pa-
rametrach technicznych, dosto-
sowane do przenoszenia obciąże-
nia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym 
będą towarzyszyły urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, w tym oświetlenie spełniające 
wytyczne prawidłowego oświe-
tlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwod-
nic został oszacowany na blisko 
28 mld zł. Ich budowa będzie 

finansowana ze środków Kra-
jowego Funduszu Drogowego 
prowadzonego przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego. Inwesty-
cje związane z budową nowych 
obwodnic będą realizowane 
przez Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych 
efektów realizacji programu bę-
dzie poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, wyprowadze-
nie ruchu z zatłoczonych miast, 
czystsze powietrze, mniejszy ha-
łas i poprawa przepustowości sie-
ci drogowej.

Więcej o Programie budowy 
100 obwodnic na stronie Mini-
sterstwa Infrastruktury.

na drogach
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Mimo ograniczeń związanych z epi-
demią koronawirusa, budowa II jezd-
ni obwodnicy Szczuczyna (przyszła 
S61) dobiega końca. Zaawansowanie 
prac wynosi 92 %. Gotowa jest jezd-
nia z nawierzchnią z betonu cemen-
towego, wszystkie obiekty mostowe 
i przepusty. Kończy się układanie 
warstwy ścieralnej SMA (wierzchniej 
- ostatniej) na obiektach i posze-
rzeniach, trwa budowa zbiorników 
retencyjnych oraz montaż balustrad 
i barier.

Do wykonania pozosta-
ło m.in. wykonanie wygrodzeń 
chroniących przed zwierzętami, 
montaż wypełnień ekranów aku-
stycznych, dokończenie montażu 
barier energochłonnych, a także 
wykonanie oznakowania piono-
wego i poziomego.

* Planowane udostępnienie 
kierowcom dwujezdniowej ob-
wodnicy Szczuczyna jako kolej-
nej części S61 - I poł. maja br.

* Obwodnica Szczuczyna – 
pierwsza w regionie z drogami 
o różnej nawierzchni – I jezdnia 
(2015) – nawierzchnia asfaltowa, 
II jezdnia (2020) - nawierzchnia 
z betonu cementowego (z wyjąt-
kiem obiektów, gdzie nawierzch-
nia jest także asfaltowa)

Budowana II jezdnia ma dłu-
gość około 6,58 km., łączy się 
z wybudowanym w ramach I eta-
pu budowy obwodnicy dwujez-
dniowym węzłem Szczuczyn. Po 
oddaniu do użytku II jezdni, cała 
obwodnica Szczuczyna będzie 
miała 8 kilometrów i standard 
2-jezdniowej drogi ekspresowej 

S61. Całkowita wartość umo-
wy na Roboty: 75 080 380,94 zł 
brutto. Generalnym Wykonawcą 
jest spółka POLAQUA. Nadzór 
nad robotami sprawuje spółka 
TPF.

Będzie to trzeci gotowy od-
cinek S61 po fragmencie obw. 
Augustowa (12,75 km – 2014) 

i obw. Suwałk (12,83 km - 2019).
- Planujemy, że w II połowie 

2021 obwodnica Szczuczyna zo-
stanie połączona z wybudowa-
nym odcinkiem S61 Stawiski 
– Szczuczyn (18 km) oraz ko-
lejnym fragmentem S61 węzeł 
Kolno – Stawiski (16,43km). 
Na przełomie 2021/2022 moż-

na będzie też prawdopodobnie 
dojechać ze Szczuczyna do Ełku 
– rozkręca się budowa tego „są-
siedzkiego” odcinka Szczuczyn – 
Ełk Południe - czytamy w komu-
nikacie opublikowanym przez 
białostocki oddział Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad.

Głównym założeniem pro-
jektu „Rozbudowa i moder-
nizacja istniejącej sortowni 
odpadów na terenie Regio-
nalnej Instalacji Przetwarza-
nia Odpadów w Czartorii, gm. 
Miastkowo, woj. podlaskie” 
jest przygotowanie Zakładu 
Gospodarowania Odpadami 
w Łomży do przetwarzania, 
zapewnienia skutecznego 
odzysku frakcji surowcowych 
kierowanych do recyklingu zawartych 
w odpadach selektywnie zbieranych 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa 
pożarowego dla zmodernizowanej 
sortowni odpadów wraz z obiektami 
przyległymi. Przedmiot projektu sta-
nowi stworzenie infrastruktury, która 
pozwoli na gospodarowanie odpa-
dami zgodnie z hierarchią sposobów 
postępowania z odpadami, aby po-
zwoliło to wypełnić krajowe i unijne 
wymagania w zakresie gospodarowa-
nia odpadami. Zrealizowanie moder-
nizacji infrastruktury RIPOK Czartoria  
zwiększy recykling odpadów komu-
nalnych.

Główne założenia oraz cele 
szczegółowe projektu będą reali-
zowane poprzez modernizację 
istniejącej linii technologicznej 
sortowania odpadów komunal-
nych znajdującej się wewnątrz 
istniejącej hali sortowni na te-

renie Zakładu Przetwarzania 
i Unieszkodliwiania Odpadów 
w Czartorii na terenie gminy 
Miastkowo. Realizacja inwe-
stycji została ujęta w planie in-
westycyjnym, który jest załącz-
nikiem do Planu gospodarki 
odpadami województwa podla-
skiego na lata 2016-2022 i wpi-
suje się w cele w nim zawarte. 
Ogólny wymiar i cel inwestycji 
to również ochrona środowi-
ska naturalnego poprzez ogra-
niczenie oddziaływania na śro-
dowisko gospodarki odpadami, 
zwiększenie efektywności syste-
mu zagospodarowania odpadów 
komunalnych, wypełnienie zo-
bowiązań w zakresie zagospoda-
rowania odpadów komunalnych 
oraz pośrednio poprawa śro-
dowiskowych warunków życia 
mieszkańców.

Skuteczny odzysk frakcji su-
rowcowych kierowanych do re-
cyklingu to przede wszystkim  
zapewnienie maksymalnego po-
ziomu odzysku oraz umożliwie-
nie wydzielenia kilkunastu frak-
cji surowcowych.

W modernizowanym Zakła-
dzie nie może zabraknąć zapew-
nienia bezpieczeństwa pożaro-
wego. Zostanie ono zrealizowane 
poprzez montaż systemu detekcji 
pożaru. System pozwoli na szybkie 
wykrycie pożaru i podjęcie działań 
ratowniczych w celu zagwaranto-
wania możliwości realizacji głów-
nego zadania, jakim jest skuteczny 
odzyska frakcji surowcowych.

Głównym celem moderni-
zacji instalacji sortowania od-
padów komunalnych – części 
mechanicznej instalacji MBP 
w Czartorii jest dostosowanie li-

nii technologicznej do 
przetwarzania odpa-
dów zbieranych selek-
tywnie w powiązaniu 
ze zwiększeniem po-
ziomów odzysku frak-
cji materiałowych (su-
rowcowych) zawartych 
w dostarczanych do 
przetwarzania strumie-
niach odpadów komu-
nalnych.

Cele realizacji projektu:
• dostosowanie linii techno-

logicznej do przetwarzania od-
padów komunalnych zbieranych 
selektywnie,

• zapewnienie elastyczności 
prac instalacji sortowania odpa-
dów,

• zwiększenie poziomu od-
zysku frakcji surowcowych two-
rzyw sztucznych, papieru i metali 
zawartych w odpadach komunal-
nych,

• wydzielenie z odpadów ko-
munalnych surowców wtórnych 
nadających się do recyklingu; 
poziom wydzielenia poszcze-
gólnych frakcji materiałowych 
powinien kształtować się na po-
ziomie co najmniej 80% ich za-

wartości w strumieniu odpadów 
podawanych w obszar działania 
poszczególnych separatorów: 
optycznych, metali żelaznych 
oraz nieżelaznych

• zapewnienie automatyczne-
go sortowania tworzyw sztucz-
nych, papieru i metali z umożliwie-
niem manualnego doczyszczania 
i rozsortowywania w kabinach 
sortowniczych celem zapewnienia 
wysokiej jakości frakcji surowco-
wych kierowanych do recyklingu.

Linia technologiczna będzie 
dostosowana do przetwarza-
nia zarówno odpadów komu-
nalnych zmieszanych (jak jest 
obecnie), w tym odpadów ko-
munalnych zbieranych selek-
tywnie o wysokim poziomie za-
nieczyszczeń pozasurowcowych 
i frakcją drobną, jak również do 
przetwarzania odpadów komu-
nalnych zbieranych selektywnie 
w różnych systemach zbiórki, 
tj. zarówno odpadów tworzy-
wowych, mieszaniny odpadów 
opakowaniowych (tworzyw 
sztucznych, papieru i metali), jak 
również selektywnie zbieranego 
papieru.

RSZ

Rozbudowa i modernizacja RIPOK w Czartorii

II jezdnia obwodnicy Szczuczyna prawie gotowa
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Od około dwóch miesięcy, 
pod kierownictwem Mieczysła-
wa Bieni, prowadzone są prace 
archeologiczne w formie nad-
zoru w centrum miasta, przy 
modernizacji trzech łomżyń-
skich ulic. Często zdarza się, iż 
właśnie w trakcie podobnych 
zadań, znajdowane jest wiele 
fascynujących rzeczy. Podczas 
przebudowy przy ul. Rządowej, 
archeolodzy natrafili na pozo-
stałości fundamentów dużego 
obiektu mieszkalnego. Jak się 
okazało, spełniał on również 
rolę hotelu.

- Budynek, na który natrafio-
no podczas prac modernizacyj-
nych przy ul. Rządowej został 
wybudowany przez bardzo znaną 
łomżyńską postać, a mianowicie 
przez Mateusza Śmiarowskiego. 
W latach 40. XIX wieku, był to 
budynek mieszkalny. To jednak 
nie wszystko. Mieściła się tam 

kancelaria notarialna, gdyż wła-
ściciel był prawnikiem - tłumaczy 
archeolog.

Z kolei już u schyłku XIX 
wieku, a dokładnie w latach 90., 
posiadłość została odsprzedana 
pewnemu, znanemu w okolicy 
żydowskiemu hotelarzowi. To 
właśnie Lejb Karbowski posta-
nowił przemianować dotychcza-
sowy budynek mieszkalny, jak 
i kancelarię notarialną, na hotel. 
Nazwał go Hotelem Polskim, któ-
ry na przełomie XIX i XX wieku 
był już hotelem o uznanej mar-
ce. Ponadto sam hotel, w okre-
sie międzywojennym spełniał 
na Ziemi Łomżyńskiej również 
funkcje „patriotyczne”. Był miej-
scem m.in. spotkań Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej, która dzia-
łała w latach 1914-1921. W 1918 
roku to właśnie tam przygotowy-
wano się m.in. do rozbrajania żoł-
nierzy niemieckich, którzy wów-

czas okupowali Łomżę. Przez 
kilka następnych lat, budynek 
spełniał rolę hotelu.

W momencie wybuchu II 
wojny światowej w 1939 roku 
, budynek został kompletnie 
zniszczony.

- Podczas wojny, został on 
zbombardowany. W latach 40. 
pod koniec wojny, bądź tuż po 
wygraniu aliantów, po tzw. wy-
zwoleniu Polski, został z kolei 
całkowicie rozebrany - wyjaśnia 
Mieczysław Bienia.

Również na tej samej ulicy, 
a ściślej przy narożniku ul. Rzą-
dowej i ul.Krzywe Koło, odkryto 
część fundamentu wieży wschod-
niej kościoła jezuitów, który znaj-
dował się na Nowym Mieście. 
Budowa świątyni rozciągnęła się 
w czasie. Prace zapoczątkowano 
w 1621 rok. Jednak z uwagi na wie-
lokrotne ich przerywanie, budy-
nek finalnie ukończono w latach 
1725-31. Kościół jezuitów  zo-
stał zburzony przez hitlerowców 
w 1944 roku, a po wojnie rozebra-
ny, ze względu na rozpoczęcie bu-
dowy Hotelu Gromada.

Z kolei przy ul. Giełczyńskiej, 
sprawa wygląda nieco inaczej. 
Co prawda, nie ma tam żadnych 
obiektów architektonicznych, 
jednakże znajduje się tam cho-
ciażby stara studnia.

- Na wysokości pralni che-
micznej, na samym środku dro-
gi, na głębokości 2,5 metra, uda-
ło się nam odsłonić drewnianą 
studnię. W zasadzie jej element, 
gdyż nie była ona całkowicie za-
chowana. Odsłoniliśmy trzy ścia-
ny, czwarta została pewnie znisz-
czona w trakcie wcześniejszej 
inwestycji budowlanej. Ciekawa 
studnia bo robiona z bali dębo-

wych. Mamy kilkanaście próbek 
drewna i to pozwoli nam na uzy-
skanie rocznej daty ścięcia drew-
na, które posłużyło do jej budo-
wy. Można powiedzieć, że jest 
to bardzo precyzyjne datowanie, 
które pozwoli nam właściwie do 
jednego, dwóch, a może trzech 
lat określić moment jej budowy 
– mówi Mieczysław Bienia. - Li-
czymy na daty związane z lokacją 
Miasta Łomża, a więc na koniec 
średniowiecza- dodaje.

Również na ul. Giełczyńskiej, 
a dokładniej na samym końcu 
ulicy, na wysokości Muzeum Pół-
nocno-Mazowieckiego w Łom-
ży, archeologowie natrafili na 
niewielki fragment podłogi, któ-
ra także powstała z drewnianych 
bali. Wielce prawdopodobne jest 
to, iż jest to posadzka bądź pew-
nego rodzaju pawiment, który 
funkcjonował w tym czasie. 

Efekty pracy zespołu arche-
ologów można zauważyć także 
przy ul. 3 maja, gdzie również na-
trafiono na pewne odkrycie.

- Znaleźliśmy mur, który naj-
prawdopodobniej należał do staj-
ni. Za nieistniejącym budynkiem 
starostwa w XIX bądź na począt-
ku XX wieku, w tym miejscu 
znajdowały się stajnie. Być może 
właśnie na taki mur natrafiliśmy 
podczas wykopów - zaznacza 
Mieczysław Bienia. 

Trzeba jeszcze zwrócić uwa-
gę, iż w momencie pojawienia się 
SARS-CoV-2 w Polsce, wiele prac 
zostało zawieszonych, wstrzyma-
nych. Jednakże mimo panującej 
pandemii, zespół archeologów 
wciąż radzi sobie całkiem do-
brze. Jak do tej pory wszystko 
idzie zgodnie z planem i z przy-
jętą na początku koncepcją całe-

go projektu. Przy tak żmudnej, 
mozolnej i skrupulatnej pracy, 
cierpliwość to podstawa, a brak 
opóźnień, wyhamowań i prze-
ciągań wszelakich terminów jest 
bardzo ważne.

- Jakoś się w tym odnajduje-
my, a prace idą naprawdę ener-
gicznie i co najważniejsze spraw-
nie i efektywnie. Drogi i ulice są 
w tej chwili przebudowywane. Są 
liczne wykopy i musimy mieć na 
nie baczenie. Wiadomo, że pan-
demia koronawirusa w jakimś 
stopniu blokuje nam prace. Nie 
możemy tutaj delegować dużej 
ekipy badawczej. Musimy sku-
pić się na zachowaniu tych odle-
głości, oczywiście są też rzadsze 
kontakty między pracownikami 
- stwierdza archeolog.

Mimo wszystko sami pracow-
nicy starają się chociaż w pew-
nej mierze dostrzegać, nazwijmy 
to, szeroko rozumiane pozytywy 
i atuty obecnych okoliczności. 

- Z drugiej strony jest inna 
sytuacja, gdyż jest mniej ob-
serwatorów, lepiej i łatwiej się 
po prostu pracuje. Człowiek się 
mniej rozprasza na udzielaniu 
informacji - zauważa Mieczy-
sław Bienia.

Jak podkreśla szef zespołu ar-
cheologów, póki co, na razie nie 
ma żadnych opóźnień i wydawać 
się może, iż wszystko zakończy 
się w planowanych terminach.

- Myślę, że sytuacja jest opa-
nowana. W przypadku Hotelu 
Polskiego, czyli budynku, któ-
ry odkryto przy ul. Rządowej, 
zmieściliśmy się zdecydowanie  
w czasie. Termin był do końca 
kwietnia, a prace praktycznie od 
kilkunastu dni mamy już skoń-
czone - podsumowuje Mieczy-
sław Bienia.

Warto również podkreślić, 
iż w przypadku badań wykopa-
liskowych, cały projekt finanso-
wany jest przez łomżyński sa-
morząd, który w tym przypadku 
jest inwestorem inicjatywy. Na-
tomiast same prace moderniza-
cyjne, związane z ich nadzorem, 
refundowane są przez Przedsię-
biorstwo Budownictwa Komu-
nikacyjnego w Łomży. Koniec 
remontów ulic Giełczyńskiej, 
Rządowej i 3 maja, a co się z tym 
wiąże, utrudnień dla lokalnej 
społeczności, planowany jest na 
30 czerwca 2020 roku.

Możemy zaryzykować stwier-
dzenie, iż podobne projekty, 
przedsięwzięcia w pewnym stop-
niu popularyzują miasto, które 
przecież ma już tak długą histo-
rię. Natomiast same wykopaliska 
archeologiczne w Łomży, a przy 
tym różnego rodzaju odkry-
cia, mogą sprawić, że chociaż na 
chwilę odetniemy się od tej trud-
nej sytuacji, rzeczywistości i od-
będziemy niezwykłą, historyczną 
podróż. 

Śladami 
łomżyńskiej 
inteligencji 

DORZUĆ SIĘ  
DO DOBRYCH INFORMACJI!
Od trzynastu lat otrzymują Państwo „Narew” bezpłatnie. Polska i Ziemia 
Łomżyńska potrzebuje wolnych mediów. W dobie zdrowia i nawet koronowirusa 
razem twórzmy dobre informacje. Część społeczeństwa nie korzysta z mediów 
elektronicznych, dlatego co tydzień odwiedzają naszą redakcję lub osiedlowy 
sklep, by otrzymać Tygodnik Narew. Utrzymujemy się z reklam, a obecny czas 
pod hasłem „zostań w domu” zatrzymał nie tylko lokalny biznes. Dlatego w tych 
trudnych czasach chcemy wciąż pełnić tę odpowiedzialną misję. 
Wstąpcie Państwo do Klubu Przyjaciół Tygodnika Narew i wpłaćcie darowiznę na 
konto Tygodnika Narew: Fundacja Inicjatyw Lokalnych „Media Polska” z siedzibą 
w Łomży, ul. Zatylna 10, numer rachunku bankowego: Hexa Bank Spółdzielczy 

67 8762 0009 0011 1533 2000 0010.
Dziękujemy Państwu za pierwsze wpłaty.
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Mija 7 tydzień, od kiedy minister 
zdrowia prof. Łukasz Szumow-
ski poinformował o pierwszym 
przypadku koronawirusa w Pol-
sce. W momencie ukazywania 
się 558 numeru Tygodnika Na-
rew oficjalny bilans mówi o 9453 
przypadkach zakażeń w kraju. 
Wśród wyleczonych jest już po-
nad 1100 osób. 

Ministerstwo Zdrowia 
potwierdziło także 362 ofia-
ry śmiertelne. Jeśli chodzi 
o region, 20 kwietnia Podla-
ski Urząd Wojewódzki infor-
muje o 324 potwierdzonych 
przypadkach zakażenia ko-
ronawirusem. 94 z nich jest 
hospitalizowana. Niestety 
w województwie wzrósł także 
bilans ofiar. Na ten moment 
zanotowano 3 zgony. W kwa-
rantannie domowej pozosta-
je 2116 osób, jest także grupa 
„ozdrowieńców” to 50 osób. 

Nowy kandydat na 
stanowisko dyrektora Szpitala 
Wojewódzkiego w Łomży

Po tym, jak u Jacka Role-
dera, pełniącego obowiązki 
dyrektor Szpitala Wojewódz-
kiego w Łomży stwierdzo-
no pozytywny wynik testu na 
obecność koronawirusa, poja-
wiła się konieczność wyłonie-
nia nowej osoby, która będzie 
zarządzała placówką. 

Pierwszy konkurs na dy-
rektora łomżyńskiego szpitala 
został ogłoszony pod koniec 

2019 r. Co ciekawe w postę-
powaniu konkursowym żad-

na z osób kandydujących nie 
zdobyła poparcia komisji. 
Drugi konkurs na to stano-
wisko Zarząd Województwa 
Podlaskiego ogłosił w lutym 
2020 r. Komisja konkursowa 
spośród pięciu kandydatów 
ubiegających się o tę funkcję 
wskazała Jarosława Pokoleń-
czuka. Teraz jego kandydaturę 
musi zatwierdzić Zarząd Wo-
jewództwa Podlaskiego.

Jarosław Pokoleńczuk 
ukończył Wydział Prawa na 
Uniwersytecie w Białymsto-
ku oraz podyplomowe studia 
Master of Business Admini-
stration (MBA), zarządzanie 
i finanse w ochronie zdrowia, 
a także zarządzanie kadrami 
w administracji publicznej. 
Posiada również wieloletnie 
doświadczenie w pracy na 
stanowisku kierowniczym. 
Pełnił m.in. funkcję głównego 
specjalisty ds. kontroli finan-
sowo-rzeczowej czy kierow-
nika działu kontroli realizacji 
umów na świadczenia w Pod-
laskim Oddziale Wojewódz-
kim Narodowego Fundu-
szu Zdrowia w Białymstoku. 
Ponadto był także zastępcą 
dyrektora ds. finansowo-ad-
ministracyjnych w Samo-
dzielnym Publicznym Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej 
w Mońkach, a w chwili obec-
nej jest dyrektorem tejże pla-
cówki.

Maseczki dla seniorów w Łomży 
są już dystrybuowane 

Maseczki ochronne w do-
bie pandemii SARS-CoV-2 są 
towarem pierwszej potrzeby 
i rozchodzą się błyskawicznie. 
Zapotrzebowanie na nie bę-
dzie coraz większe, bo z dniem 
16 kwietnia w życie weszło 
rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów o obowiązkowym 
zakrywaniu ust oraz nosa 
w miejscach publicznych. 
Urząd Miejski w Łomży zaczął 
ich dystrybucję dla seniorów 
zanim jeszcze wprowadzono 
rządowe obostrzenia.

Jako jedni z pierwszych 
w pomoc zaangażowali się mi-
łośnicy jednośladów ze Sto-
warzyszenia Motocyklistów 

Łomżyńskich Wild Dogs, któ-
rzy szyją maseczki z zakupio-
nego przez Ratusz materiału 
z bawełny. Łącznie będzie ich 
5000 sztuk, a kolejne 2500 
stowarzyszenie przekaże od 
siebie. Ponadto w inicjatywę 
włączyli się pracownicy pla-
cówek oświatowych, Dzien-
nego Domu Senior +, Teatru 
Lalki i Aktora oraz Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji. Wspólnie z Urzędem 
Miejskim w Łomży maseczki 
szyje również wojsko. Co waż-
ne, nie brakuje zaangażowania 
również ze strony mieszkań-
ców miasta, którzy ofiarowują 
m.in. tkaniny do szycia.

Maseczki miały początko-
wo trafić do posiadaczy Łom-
żyńskiej Karty Seniora, jednak 
ich dystrybucja została posze-
rzona o wszystkich mieszkań-
ców Łomży, którzy ukończy-
li 60. rok życia. Takich osób 
w samym mieście jest około 
16 tysięcy i jak zapewnia pre-
zydent Łomży Mariusz Chrza-
nowski, każda z nich otrzyma 
niezbędną ochronę na czas 
pandemii.

- Seniorzy stanowią grupę 
społeczną największego ryzy-
ka. Chcemy zadbać o ich zdro-
wie i bezpieczeństwo. Dlatego 
zaangażowałem spółki miej-
skie, aby sfinansowały zakup 
kolejnych maseczek, by jak 
najszybciej dotarły one do na-
szych seniorów – przekazu-
je prezydent miasta i dodaje, 
że już w ubiegłym tygodniu 
1000 szt. przekazał do Ratu-
sza MPWiK, a blisko 7000 
MPEC.

Jak do tej pory do skrzynek 
pocztowych seniorów trafiło 
blisko 6000 maseczek.

-Wszystkie zostaną roz-
dystrybuowane w ciągu kilku 
najbliższych dni – informuje 
zastępca prezydenta Andrzej 

Stypułkowski. W ich dystry-
bucji pracownikom magistra-
tu pomagają wolontariusze 
z Fundacji L. Do każdej załą-
czona jest instrukcja obsługi 
oraz najważniejsze informacje 
dotyczące ochrony przed roz-
przestrzenianiem się korona-
wirusa SARS-CoV-2.

Podlaski Pakiet Zdrowotny. 
Kolejne dofinansowania dla 
szpitali

Ponad 3,2 mln zł, pocho-
dzące w całości z budżetu 
województwa, przekaże Za-
rząd Województwa szpitalom 
w ramach Podlaskiego Pakietu 
Zdrowotnego na walkę z epi-
demią SARS-CoV-2. Wsparcie 
otrzymają placówki należące 
do samorządu, a także szpitale 
powiatowe. Tym samym łącz-
na wartość pakietu wzrosła, 
z początkowych 56 mln zł, do 
59,2 mln zł.  

Łącznie 1 mln zł  na zakup 
środków ochrony indywidual-
nej dla personelu medycznego 
trafi do Samodzielnego Szpita-
la Miejskiego im. PCK w Bia-
łymstoku, a także do szpita-
li powiatowych  w Wysokiem 
Mazowieckiem, Zambrowie, 
Dąbrowie Białostockiej, Ła-
pach, Kolnie, Mońkach, So-
kółce oraz Sejnach. 

Z kolei 1,2 mln zł również 
na zakup środków ochrony 
osobistej m.in. maseczki, ręka-
wice ochronne, gogle, ochra-
niacze na obuwie, kombine-
zony czy płyny do dezynfekcji, 
zostanie skierowane do jed-
nostek medycznych, które są 

nadzorowane przez Samorząd 
Województwa Podlaskiego. Są 
to: Szpital Wojewódzki w Bia-
łymstoku (400 tys. zł), Szpital 
Psychiatryczny w Choroszczy 
(500 tys. zł), Szpital Psychia-
tryczny w Suwałkach (80 tys. 
zł), Zespół Opieki Paliatyw-
nej w Suwałkach (35 tys. zł), 
Wojewódzki Ośrodek Tera-
pii Uzależnień w Łomży (12 
tys. zł), Ośrodek Rehabilitacji 
w Suwałkach oraz Wojewódz-
ki Ośrodek Medycyny Pracy 
w Białymstoku (po 11,5 tys. 
zł).

Zarząd Województwa 
Podlaskiego zdecydował też 
o wsparciu, również 1 mln zł 
z budżetu samorządu, zakupu 
sprzętu i inwestycji realizowa-
nych przez podlaskie szpita-
le. Białostockie Centrum On-
kologii otrzyma 600 tys. zł 
na zakup aparatu USG, który 
umożliwi diagnozowanie pa-
cjentów z podejrzeniem no-
wotworu, niemogących sko-
rzystać z badań na miejscu, 
zwłaszcza w kontekście aktu-
alnej sytuacji epidemiologicz-
nej i zagrożenia zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2.

Szpital Wojewódzki w Bia-
łymstoku za prawie 500 tys. 
zł dostosuje swój SOR, w taki 
sposób, by można było roz-
dzielić pacjentów z podejrze-
niem zakażenia koronawi-
rusem od pozostałych osób 
zgłaszających się na oddział. 
Prace obejmą przebudowę po-
mieszczeń, utworzenie śluz, 
izolatek oraz montaż kontroli 
dostępu do pomieszczeń.

koronawirus raport

Stan epidemii i nowa normalność

u

Jarosław Pokoleńczuk, to kandydat 
wskazany przez komisję konkursową 
na dyrektora łomżyńskiego szpitala
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Natomiast Szpital Psychia-
tryczny w Suwałkach za kwotę 
97 tys. zł przebuduje i dosto-
suje Izbę Przyjęć do przyjmo-
wania pacjentów z podejrze-
niem COVID-19. W ramach 
inwestycji zostanie utworzona 
specjalna strefa, która zostanie 
również wyposażona w odpo-
wiedni sprzęt, m.in. pozwala-
jący na monitoring pacjentów. 

Podlaski Pakiet Gospodarczy. 
Do kogo jest adresowany i jak 
uzyskać pomoc 

Z każdym nowym pro-
gramem, projektem wiązać 
się mogą pewnie nieścisłości 
czy niewiadome. Dlatego też 
Urząd Marszałkowski posta-
nowił skrupulatnie odpowie-
dzieć na najczęstsze zadawane 
pytania w związku z Podla-
skim Pakietem Zdrowotnym.  
To na pewno ułatwi optykę, 
spojrzenie na cały program, 
a przez to sprawić może, iż bę-
dzie on bardziej skonkretyzo-
wany i przejrzysty dla przed-
siębiorców.

Przede wszystkim wspar-
cie adresowane jest do mikro-, 
małych i średnich przedsię-
biorstw, a także do przedsię-
biorców będących osobami fi-
zycznymi niezatrudniającymi 
pracowników z województwa 
podlaskiego.

Pomoc uzyskać może tyl-
ko ten przedsiębiorca, któ-
ry wykaże spadek obrotów 
gospodarczych, rozumiany, 
jako zmniejszenie sprzedaży 

towarów lub usług, w ujęciu 
ilościowym lub wartościo-
wym, mający miejsce w trak-
cie dwóch kolejnych miesięcy 
kalendarzowych w 2020 r. (np. 
w okresie luty-marzec 2020 r.) 
w porównaniu do łącznych 
obrotów osiągniętych w ana-
logicznych dwóch kolejnych 
miesiącach kalendarzowych 
roku poprzedniego.

Środki przeznaczone 
przez Zarząd Województwa 
Podlaskiego w ramach RPO-
WP w kwocie 72 mln zł będą 
mogły zostać przeznaczone 
na dofinansowanie wynagro-
dzeń pracowników w wie-
ku 30 lat i więcej, gdyż oso-
by te stanowią zdecydowaną 
większość. Natomiast pomoc 
dla pracowników młodszych 
będzie możliwa ze środków 
programu krajowego, tj. Pro-
gramu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój. Jed-
nocześnie należy zaznaczyć, 
że środki z POWER zosta-
ną uruchomione w tym sa-
mym momencie, co wspar-

cie z RPOWP. Reasumując, 
przedsiębiorca będzie mógł 
złożyć wniosek zarówno na 
dofinansowanie części kosz-
tów wynagrodzeń pracowni-
ków poniżej 30 roku życia, jak 
i pracowników w wieku 30 lat 
i więcej.

Ponadto dofinansowa-
nie może zostać przyznane na 
okres 3 miesięcy, a w przypad-
ku przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną niezatrudniają-

cą pracowników, istnieje obo-
wiązek prowadzenia działalno-
ści gospodarczej właśnie przez 
ten okres.

Pomoc udzielana będzie 
w ramach projektów powia-
towych urzędów pracy wo-
jewództwa podlaskiego re-
alizowanych w Działaniu 2.1 
RPOWP. Wniosek o udziele-
nie wsparcia, przedsiębiorca 
może składać w formie elek-
tronicznej w odpowiedzi na 
nabór wniosków ogłoszony 
przez odpowiedni powiato-
wy urząd pracy ze względu na 
siedzibę przedsiębiorcy lub 
miejsce wykonywania pracy 
przez pracowników. Formu-
larz wniosku będzie dostępny 
na portalu www.praca.gov.pl 

Nabory będą ogłaszane 
w pierwszej połowie kwietnia 
br., a więcej informacji moż-
na uzyskać w poszczególnych 
powiatowych urzędach pracy. 
Odnośnie samych dofinanso-
wań wynagrodzeń,  po infor-
macje można również dzwo-
nić pod nr 85 749 72 47.

Z kolei z pożyczki skorzy-
stać mogą przedsiębiorcy, któ-
rzy pomimo sytuacji w kraju 
chcą inwestować w swoją dzia-
łalność gospodarczą. W ra-
mach owej pożyczki sfinanso-
wać można inwestycje mające 
na celu m.in. wdrażanie in-
nowacji produktowych, pro-
cesowych, marketingowych 
i organizacyjnych w sektorze 
usług lub sektorze produkcyj-
nym. Dotyczy to m.in. roz-
budowy przedsiębiorstw dą-
żących do wprowadzenia na 
rynek nowych usług, dokona-
nia zasadniczych zmian proce-
su produkcyjnego lub zmianę 
w sposobie świadczenia usług, 
skutkujących wprowadzeniem 
na rynek nowych produktów 
czy inwestycji w nowoczesne 
maszyny i sprzęt produkcyjny.

Trzeba również zazna-
czyć, iż przedsiębiorca może 
inwestować w firmę oraz fi-
nansować wydatki obrotowe, 
odraczając do 12 miesięcy roz-
poczęcie spłaty zobowiązania. 
Natomiast w momencie utraty 
płynności finansowej, przed-
siębiorca może skorzystać 

z zawieszenia rat maksymalnie 
na 6 miesięcy.

Pożyczek udzielają pośred-
nicy, którzy zostali wyłonieni 
do świadczenia tychże usług. 
Po szczegółowe informacjie 
na temat oferty pożyczkowej 
można zwracać się do:

Podlaska Fundacja Rozwo-
ju Regionalnego, Białystok, ul. 
Starobojarska 15, 15-073 Bia-
łystok,   nr tel. 85 740 86 76, 
85 740 86 83, e-mail pozycz-
ki@pfrr.pl

Fundacja Rozwoju Przed-
siębiorczości w Suwałkach, ul. 
Tadeusza Kościuszki 62, 16-
400 Suwałki, nr tel. 87 565 13 
86;

Fundusz Wschodni Sp. 
z o.o, ul. Piękna 1 (III piętro), 
15-282 Białystok, nr tel. 85 
307 01 05;

Towarzystwo Inwestycji 
Społeczno-Ekonomicznych 
TISESA, ul. Piękna 1 (III pię-
tro), 15-282 Białystok, nr tel.: 
85 307 01 05, 662 836 358

Podlaski Pakiet Gospodarczy. 
Rusza pomoc dla pracowników

W ramach Podlaskiego 
Pakietu Gospodarczego, ru-
sza wsparcie w zakresie do-
finansowania części kosztów 
wynagrodzeń pracowników 
zatrudnionych w firmach do-
tkniętych COVID-19.

Zarząd Województwa Pod-
laskiego informuje, że od kli-
ku dni na portlu praca.gov.pl 
została uruchomiona elektro-
niczna wersja wniosku, która 
ma pomóc przedsiębiorcom 
w kwestiach finansowych. 
Chodzi o dofinansowanie czę-
ści kosztów wyngarodzeń pra-
cowników oraz należnych od 
owych wynagrodzeń składek 
na ubezpieczenie społeczne 
(PSZ-DKWP). 

Przedmiotowa aplikacja, 
która znajduje się na stronie 
praca.gov.pl, ma zastosowa-
nie do uruchomienia wsparcia 
w ramach Podlaskiego Pakietu 
Gospodarczego, w sferze do-
tyczącej dofinansowania wy-
nagrodzeń pracowników, któ-
rzy zatrudnieni są w firmach 
dotkniętych pandemią SARS-
-CoV-2. 

Pomoc w zakresie pro-
gramu, w części odnośnie 
rekompensat płac, będzie 
udzielana w ramach projek-
tów powiatowych urzędów 
pracy w województwie, re-
alizowanych w Działaniu 2.1 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pod-
laskiego.

Przypominamy, iż Za-
rząd Województwa Podla-
skiego przeznaczył na ten 
cel kwotę ogółem 72 mln zł 
z RPOWP i z Funduszu Pra-
cy. Pomoc skierowana jest do 
mikroprzedsiębiorstw, w tym 
do osób samozatrudnionych 
oraz do małych i średnich 
przedsiębiorstw, które odno-
towały spadek obrotów w cią-
gu dwóch kolejnych miesięcy 
kalendarzowych (np. luty-ma-
rzec).

Warto również wspo-
mnieć, iż w momencie spad-
ku obrotów o minimum 30 %, 
przedsiębiorca będzie mógł 
otrzymać miesięcznie dotację 
w kwocie stanowiącej iloczyn 
zatrudnianych pracowników 
i 50 % kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, po-
większonego o należne skład-
ki na ubezpiecznie społeczne. 
Natomiast, gdy spadek obro-
tów wynosić będzie minimum 
50 % to wówczas kwota mini-
malna zwiększona zostanie do 
70 %.  

Deklarację o udzielenie 
wsparcia, przedsiębiorca bę-
dzie mógł składać w odpo-
wiedzi na nabór wniosków 
ogłoszony przez odpowiedni 
powiatowy urząd pracy, czy-
li gdzie znajduje się siedziba 
przedsiębiorcy lub miejsce 
wykonywania pracy przez pra-
cowników. Formularz wnio-
sku jest już dostępny na por-
talu  praca.gov.pl  w zakładce 
„Tarcza antykryzysowa”, 
„Wniosek PSZ-DKWP”. 

Warto także zapoznać się 
ze strukturą wniosku oraz śle-
dzić strony internetowe po-
wiatowych urzędów pracy. 
Jednocześnie przypominamy, 
że przedsiębiorca będzie miał 
14 dni na złożenie wniosku, 
od momentu ogłoszenia nabo-
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ru przez odpowiedni powiato-
wy urząd pracy, przy czym nie 
ma znaczenia, czy wniosek zo-
stanie złożony w pierwszym 
czy ostatnim dniu trwającego 
naboru. Natomiast dofinan-
sowanie do wynagrodzeń pra-
cowników, przedsiębiorca bę-
dzie mógł uzyskać już od dnia 
1 kwietnia br. na okres 3 mie-
sięcy. 

Dwa nowe izolatoria  
w województwie podlaskim

Izolatoria są tworzone 
przy kolejnych dwóch szpi-
talach wskazanych przez wo-
jewodę podlaskiego - Sa-
modzielnych Publicznych 
Zakładach Opieki Zdrowot-
nej w Bielsku Podlaskim i Au-
gustowie. W izolatoriach będą 
przebywać osoby oczekujące 
na wynik testu na obecność 
wirusa SARS-CoV-2 lub cho-
rzy z łagodnym przebiegiem 
choroby, którzy nie mogą być 
w izolacji domowej.

Podlaski Urząd Wojewódz-
twa przekazał wiadomość, że 
obiektami przeznaczonym do 
pełnienia funkcji izolatorium 
w SP ZOZ w Bielsku Podla-
skim jest Hotel Cztery Pory 
Roku, natomiast w SP ZOZ 
w Augustowie Hostel Krecho-
wiak.

Podobnie, jak w przy-
padku izolatoriów przy Uni-
wersyteckim Szpitalu Kli-
nicznym w Białymstoku 
i przy Szpitalu Wojewódz-
kim w Łomży, pobyt w nich 
zaleca lekarz. W miejscach 
tych świadczona będzie po-
moc medyczna osobom, 
u których lekarz stwierdził 
zachorowanie na koronawi-
rusa, ale mają łagodne ob-

jawy i nie muszą być hospi-
talizowane oraz osobom 
z podejrzeniem zachorowa-
nia, którym zalecono prze-
bywanie w izolacji poza szpi-
talem. Nie każdy ma jednak 
taką możliwość w domu, ze 
względu na obecność osób 
z grup podwyższonego ry-
zyka: starszych lub mających 
inne choroby. Izolatoria są 
uruchamiane zgodnie z zapi-
sami Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 26 marca 

2020. Koszty funkcjonowa-
nia obiektów pokrywa Naro-
dowy Fundusz Zdrowia.

Podlaski NFZ ma dodatkowe 
pieniądze na walkę 
z koronawirusem

Blisko 6 mln zł Podlaski 
Oddział Wojewódzki Narodo-
wego Funduszu Zdrowia prze-
znaczył pięciu szpitalom w re-
gionie, które leczą pacjentów 
z COVID-19. Do tej pory in-
stytucja otrzymała 11,08 mln 
zł dotacji z budżetu państwa 
na walkę z pandemią SARS-
-CoV-2.

Dodatkowe pieniądze na 
świadczenia związane z prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 gwarantuje spe-
custawa, która jednoznacznie 
określa, że wszystkie wydat-
ki związane z zapobieganiem 
i zwalczaniem koronawiru-
sa pochodzą z budżetu pań-
stwa. Jak dotąd Podlaski NFZ 
na ten cel otrzymał ponad 11 
mln zł. To główny strumień 
finansowania zadań zwią-
zanych z pandemią SARS-
-CoV-2.

Oznacza to, że finansowa-
nie zapobiegania i zwalcza-
nia epidemii wywołanej ko-

ronawirusem nie odbędzie 
się kosztem innych świad-
czeń, za które płaci Naro-
dowy Funduszu Zdrowia 
– zapewnia Maciej Bogdan 
Olesiński dyrektor Podla-
skiego NFZ.

Natomiast zakaźne szpi-
tale jednoimienne, czyli jed-
nostki w całości zaangażo-
wane w walkę z pandemią 
koronawirusa, oprócz mie-
sięcznej opłaty z NFZ i za-
płaty za każde świadczenie 
związane z COVID19, do-
datkowo otrzymać mają pie-
niądze za gotowość do udzie-
lenia świadczeń.

Jak zaznacza dyrektor in-
stytucji, Maciej Bogdan Ole-
siński, szpitalom płacone jest 
za każde łóżko, które czeka 
na pacjenta zarażonego koro-
nawirusem i za każdy respira-
tor, który pozostaje w goto-
wości. 

Ministerstwo Zdrowia 
i NFZ przedstawiły również 
nowe rozwiązania w związku 
z poprawą sytuacji finanso-
wej placówek medycznych. 
Wprowadzone zostały szyb-
sze i częstsze wypłaty środ-
ków, które pomóc mają jed-
nostkom służby zdrowia. 
Skrócono termin płatności 
faktur z 14 do 5 dni, co ozna-
cza, że należność następuje 
niezwłocznie, a termin 5 dni 
jest maksymalny. Świadcze-
niodawcy z kolei mogą do-
konywać rozliczenia umów 4 
razy w miesiącu (dotychczas 
mogło to być maksymalnie 2 
razy w miesiącu). 

W czasie epidemii CO-
VID-19 NFZ zmienił zasa-
dy rozliczania placówek me-
dycznych by nie straciły one 
płynności finansowej. Doty-
czy to zarówno szpitali tzw. 
sieciowych, które otrzymują 
miesięczne środki na funkcjo-
nowanie jak i wszystkich po-
zostałych placówek medycz-
nych, które rozliczały się za 
wykonane świadczenia. 

Ponadto wszyscy, którzy 
przez epidemię zmuszeni byli 
do ograniczenia swojej dzia-
łalności, ponieważ nie bio-
rą bezpośredniego udziału 
w walce z koronawirusem, 
otrzymają od NFZ swego ro-
dzaju miesięczne zaliczki. Są 

to kwoty porównywalne do 
tych, które otrzymaliby reali-
zując swój kontrakt w normal-
nej sytuacji. Ma to nie wiązać 
się z żadnym sprawozdaniem 
finansowym, a wystarczy zło-
żyć wniosek. W marcu do 
Podlaskiego NFZ wnioski 
o „zaliczkowe” finasowanie 
złożyło ponad 200 placówek 
medycznych.

Wszystkie wnioski zosta-
ły zweryfikowane pozytywnie 
i świadczeniodawcy wystawi-
li faktury. Terminy płatności 
wystawionych faktur również 
są ekspresowe, skrócone do 
maximum – podkreśla Maciej 
Bogdan Olesiński dyrektor 
Podlaskiego NFZ.

Podlaskie szpitale da-
lej otrzymują tzw. miesięcz-
ne ryczałty, czyli stałą mie-
sięczną opłatę bez względu 
na to ile zabiegów wykonu-
ją, a w ostatnim czasie sta-
łe miesięczne opłaty miały 
jeszcze wzrosnąć. Podlaski 
NFZ zwiększył finansowanie 
szpitali sieciowych w 2020 r. 
o ponad 28 mln zł, czyli o pra-
wie 4 %. Większe miesięczne 
ryczałty zostały zapłacone 
szpitalom z wyrównaniem od 
stycznia. Ponadto instytucja 
w 2020 r. na utrzymanie szpi-
tali sieciowych ma wydać po-
nad 797 mln zł. 

Wprowadzone zostały tak-
że rozwiązania, które pozwa-
lają szerzej niż dotychczas 
korzystać ze zdalnych form 
opieki nad pacjentami, czyli 
teleporady. Zdalne konsulta-
cje pacjentów z lekarzami fi-
nansowane są w Podstawowej 
Opiece Zdrowotnej (POZ), 
Ambulatoryjnej Opiece Spe-
cjalistycznej (AOS), w psy-
chiatrii i terapii uzależnień 
oraz świadczeniach udziela-
nych w opiece domowej. NFZ 
dofinansowuje, do kwoty 6,5 
tys. zł., gabinety lekarzy ro-
dzinnych na zakup sprzętu in-
formatycznego, dzięki które-
mu wspomniana pomoc jest 
możliwa.

Żłobki nadal zamknięte
Podlaski Urząd Woje-

wódzki przekazał komuni-
kat z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, 
że przedłużenie ograniczeń 

w związku epidemią korona-
wirusa dotyczy również m.in. 
żłobków. Placówki opieki nad 
najmłodszymi dziećmi zosta-
ną zamknięte do 26 kwietnia. 
Jak wskazuje minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej 
Marlena Maląg, w momencie, 
gdy pojawi się pilna potrzeba, 
ten czas może zostać wydłużo-
ny

Ograniczenia w związku 
z panującą pandemią SAR-
S-CoV-2 trwają w najlepsze. 
Ministerstwo rodziny, pracy 
i polityki społecznej wydało, 
na podstawie ustawy o opie-
ce nad dziećmi w wieku do 
lat 3,  rozporządzenie w spra-
wie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania form opieki 
nad dziećmi w związku z za-
pobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem CO-
VID-19.

W oparciu o to rozpo-
rządzenie, działalność żłob-
ków, klubów dziecięcych oraz 
dziennych opiekunów pozo-
stało zawieszone do 26 kwiet-
nia 2020 r. Ograniczenia funk-
cjonowania form opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3, po-
legają na zawieszeniu spra-
wowania tejże opieki oraz 
prowadzenia zajęć opiekuń-
czo-wychowawczych i eduka-
cyjnych.

Jednak jak zaznacza mini-
ster Marlena Maląg, nie jest 
to powód by martwić się tą 
sytuacją. W związku z prze-
dłużeniem zamknięcia szkół, 
żłobków i przedszkoli, rodzi-
com i opiekunom dzieci do 
8. roku życia przysługiwać 
będzie dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy. 

-Przedłużenie zasiłku o ko-
lejne kilkanaście dni nie bę-
dzie wiązało się z żadnymi 
dodatkowymi formalnościa-
mi. Tak jak wcześniej, wy-
starczy złożyć oświadczenie, 
w którym wskażemy, w jakim 
okresie chcemy pobierać do-
datkowy zasiłek opiekuńczy 
– tłumaczy szefowa Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Forma pomocy dla rodzi-
ców i opiekunów, w postaci 
dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego, ma zostać przyzna-
na do 26 kwietnia 2020 r.

koronawirus raport
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Nowa normalność.  
Od 20 kwietnia znoszenie 
ograniczeń związanych 
z COVID-19

Od 20 kwietnia zmieni-
ły się niektóre zasady bezpie-
czeństwa. Zakupy w sklepie 
robi już więcej osób, z lasów 
i parków możemy skorzystać 
w celach rekreacyjnych, a mło-
dzież powyżej 13. roku życia 
może poruszać się bez opieki 
osoby dorosłej. Proces znosze-
nia ograniczeń podzielony jest 
na etapy. 
Podstawy nowej normalno-
ści – najważniejsze stałe za-
sady bezpieczeństwa

• zachowanie 2-metrowej 
odległości w przestrzeni pu-
blicznej od innych,

• obowiązkowe zasłanianie 
nosa i ust w miejscach publicz-
nych,

• utrzymanie pracy i edu-
kacji zdalnej wszędzie tam, 
gdzie jest to możliwe,

• ścisłe przestrzeganie za-
sad sanitarnych w miejscach 
gromadzenia ludzi (dezynfek-
cja i utrzymanie odpowiednie-
go dystansu),

• kwarantanna i izolacja dla 
osób zarażonych lub poten-
cjalnie zarażonych.

Cztery etapy znoszenia 
ograniczeń

Pierwsze ograniczone za-
sady bezpieczeństwa zaczną 
obowiązywać od 20 kwiet-
nia 2020 r. Daty wejścia w ży-
cie pozostałych etapów będą 
ustalane na bieżąco na podsta-
wie dynamiki nowych zacho-
rowań.

PIERWSZY ETAP – OD 20 
KWIETNIA 2020
Działalność gospodarcza 
– nowe zasady w handlu 
i usługach

Od poniedziałku 20 kwiet-
nia więcej osób jednorazowo 
robi zakupy w sklepie:

• do sklepów o powierzch-
ni mniejszej niż 100 m2 może 
wejść maksymalnie tyle osób, 
ile wynosi liczba wszystkich 
kas lub punktów płatniczych 
pomnożona przez 4.

• w sklepach o po-
wierzchni większej niż 100 
m2 na 1 osobę musi przypa-
dać co najmniej 15 m2 po-
wierzchni

Życie społeczne – otwarte 
lasy, rekreacja, starsza mło-
dzież na ulicach bez doro-
słych
Przemieszczanie w celach 
rekreacyjnych

Umożliwione jest również 
przemieszczanie się w celach 
rekreacyjnych. Co to ozna-
cza? Od 20 kwietnia można 
wejść do lasów i parków, a tak-
że biegać czy jeździć na rowe-
rze – jeśli od tego zależy Twoja 
kondycja psychiczna. Pamię-
taj jednak, że przebywać na ze-
wnątrz możesz tylko pod wa-
runkiem zachowania dystansu 
społecznego i zasłaniania twa-
rzy!

Uwaga! Place zabaw nadal 
pozostają zamknięte!

Kult religijny – 1 osoba na 
15 m2

Liczba osób, które będą 
mogły uczestniczyć w mszy 
lub innym obrzędzie religij-
nym, będzie zależała od po-
wierzchni świątyni. W koście-
le na 1 osobę będzie musiało 
przypadać co najmniej 15 m2 
powierzchni.

Osoby powyżej 13. roku ży-
cia na ulicy bez opieki doro-
słego

Starsza młodzież, która 
ukończyła 13. rok życia będzie 
mogła przemieszczać się bez 
opieki osoby dorosłej. Będzie 
musiała jednak zachować od-
powiedni 2-metrowy dystans 
od innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie 
obostrzeń – kolejne daty 
wyznaczane po analizie

Ministerstwo Zdrowia bę-
dzie przeprowadzało coty-
godniową ewaluację zmian, 
jakie zachodzą w zasadach 
bezpieczeństwa. Przejście do 
dalszych etapów zdejmowa-
nia obostrzeń zależeć będzie 
od:

• przyrostu liczby zachoro-
wań (w tym liczby osób w sta-
nie ciężkim),

• wydajności służby zdro-
wia (zwłaszcza szpitali jedno-
imiennych),

• realizacji wytycznych sa-
nitarnych przez podmioty od-
powiedzialne.

Jak wyglądają kolejne 
planowane etapy zdejmowania 
obostrzeń?

DRUGI ETAP
Działalność gospodarcza:

• Otwarcie sklepów bu-
dowlanych w weekendy

• Otwarcie hoteli i innych 
miejsc noclegowych z ograni-
czeniami
Życie społeczne

• Otwarcie niektórych in-
stytucji kultury: bibliotek, 
muzeów i galerii sztuk

TRZECI ETAP
Działalność gospodarcza:

• Otwarcie zakładów fry-
zjerskich i kosmetyczek

• Otwarcie sklepów w gale-
riach handlowych z istotnymi 
ograniczeniami

• Gastronomia – umożli-
wienie działalności stacjonar-
nej z ograniczeniami
Życie społeczne

• Wydarzenia sportowe do 
50 osób (w otwartej przestrze-
ni, bez udziału publiczności)

• Organizacja opieki nad 
dziećmi w żłobkach, przed-
szkolach i w klasach szkolnych 
1-3 – ustalona max. liczba 
dzieci w sali.

CZWARTY ETAP
Działalność gospodarcza:

• Otwarcie salonów masa-
żu i solariów

• Umożliwienie działalno-
ści siłowni i klubów fitness
Życie społeczne

• Teatry i kina w nowym 
reżimie sanitarnym

Jak poinformowali na 
wspólnej konferencji – Pre-
mier Mateusz Morawiecki 
i Minister Zdrowia Łukasz 
Szumowski, kolejne etapy po-
wrotu do normalności będą 
wprowadzane stopniowo, gdy 
przyrost zachorowań w na-
szym kraju będzie niski. 

Nie oznacza to jednak, 
że powinniśmy rezygnować 
z dyscypliny społecznej i prze-
strzegania obowiązujących 
ograniczeń. Pamiętajmy, że to 
od nas zależy, jak szybko będą 
wprowadzane kolejne etapy 
powrotu do nowej rzeczywi-
stości!

koronawirus raport

Zburzenie wizji pięknego świata 
ślicznych balerin, pokazanie 

bezwzględnej, krwawej walki  
o tytuł najlepszej. 

Balet to magia zaklęta w tańcu, ale 
także twarda dyscyplina, drakońska die-
ta, ból, wyrzeczenia. Kto chce dotrzeć 
na szczyt, musi być perfekcjonistą, musi 
podporządkować całe swoje życie tańcu. 
Balet to świat pełen sprzecznych emocji, 
zazdrości, pasji, zawiści, żaru.

Nina (nagrodzona Oscarem Natalie 
Portman) jest utalentowaną i ambitną ba-
letnicą, poświęcającą dla tańca właściwie 
wszystko. Jej pasję podsyca dodatkowo mat-
ka (Barbara Hershey) widząca w córce speł-
nienie swoich marzeń. Tymczasem reżyser 
(Vincent Cassel) decyduje, że w spektaklu 
„Jezioro łabędzie” primabalerinę (Winona 
Ryder) zastąpi nowa, młoda baletnica. 

To szansa dla Niny, która wydaje się 
być naturalną kandydatką. Okazuje się, że 
zdobywa główną rolę w spektaklu, ale wi-
zja reżysera uniemożliwia jej pełną radość 
– Leroy zdecydował się bowiem na niespo-
tykaną dotąd interpretację przedstawie-
nia, w której w postaci Białego Łabędzia 
– Odetty oraz Czarnego – Odylii wcieli się 
jedna tancerka. Nina jest stworzona do roli 
Odetty, nie ma jednak pojęcia, jak zabrać 
się za postać Czarnego Łabędzia. 

Wszystkie te cechy, których jej bra-
kuje, posiada Lily (Mila Kunis), nowa 
tancerka w zespole, która wydaje się stwo-
rzona do roli Czarnego Łabędzia. Mimo 
to reżyser rozpoczyna z Niną perwersyjną 
grę, która ma na celu wyzwolenie w niej 
namiętności, drapieżności, zmysłowości 
– emocji, których w dziewczynie nie ma.

Rozpoczyna się proces przeobrażania 
się Niny, który skutecznie zaburza jej mat-
ka, dawna baletnica. Ninę łączy bowiem 
z rodzicielką toksyczna więź – dziewczy-
na jest przekonana o oddaniu matki, jej 
wsparciu, ale nie dostrzega bolesnej praw-
dy, że podszyta zawiścią apodyktyczność 
matki ma na celu jej bezwarunkowe uza-
leżnienie, a nawet ubezwłasnowolnienie. 

Nina zatracając się w meandrach swo-
jej osobowości, dodatkowo zaskakiwana 
erotycznymi prowokacjami Leroya i dwu-
znacznymi sugestiami ociekającej seksa-
pilem Lily, dociera w końcu do granicy 
własnego umysłu i mimowolnie oddaje się 
mrocznej stronie swojej natury, z której 
istnienia dotąd nie zdawała sobie sprawy 
– pisze Michał Tusz w recenzji Filmwebu.

Reżyser Darren Aronofsky skoncen-
trował się na jednostce dopiero się kształ-
tującej. Nina to niesamowicie utalentowa-
na, lecz niestabilna psychicznie balerina 
u progu sławy. Doprowadzona do granic 
wytrzymałości psychicznej i fizycznej 
przez reżysera i świadomość zagrożenia, 
które stanowi jej rywalka, zatraca granice 
pomiędzy fikcją a rzeczywistością. Wraz 
z rosnącą presją obsesje Niny wymykają 
się spod kontroli, przenosząc ją w świat 
koszmarnych wizji, które zagrażają nie tyl-
ko jej psychice, lecz także jej życiu.

„Czarny łabędź” okazuje się obsado-
wym strzałem w dziesiątkę. Natalie Port-
man jako Nina, spisuje się wręcz fenome-
nalnie – pisze w recenzji Wojciech Fus na 
Filmwebie. Aktorka grą udowadnia swój 
warsztat, powalający talent oraz dojrza-
łość. Tworzy niesamowicie przekonującą 
kreację kobiety początkowo zagubionej, 
nieświadomej własnej seksualności, opę-
tanej obsesją, pięknej, delikatnej, lecz jed-
nocześnie kruchej i podatnej na otaczają-
ce ją zepsucie. Powoli odkrywając w sobie 
mroczną stronę, Portman przeistacza się 
w prawdziwego demona.

Towarzysząca Mila Kunis w roli zmy-
słowej Lily swoją naturalnością i dystansem 
wprowadza do filmu odrobinę emocjo-
nalnego wytchnienia, uwodzi, intryguje, 
zastanawia. Wyróżniającą się aktorką jest 
także Barbara Hershey spektakularnie spi-
sując się w roli nadopiekuńczej, apodyk-
tycznej, lecz kochającej matki Niny. 

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

350 milionów dolarów, kosztował 13 milionów.
Przygotowując się do roli Niny, Natalie 

Portman zrzuciła 9 kilogramów, by wcielić 
się w balerinę Mila Kunis zrzuciła 10 kilo-
gramów.

Natalie Portman wykonywała samo-
dzielnie niektóre sekwencje baletu, ale w wie-
lu ujęciach dublowały ją profesjonalne tan-
cerki. Zastępowały one aktorkę, w scenach 
gdzie należało wykonywać trudniejsze ele-
menty tańca oraz gdy filmowano nogi i stopy 
głównej bohaterki. Ponadto, w niektórych 
ujęciach, głowa Portman została cyfrowo 
naniesiona na ciało dublerki.

W filmie mamy 139 scen tańca. 111 oso-
biście zagrała Natalie Portman, zaś pozo-
stałe 28 ujęć było dziełem dublerki. 

Natalie Portman, zaczęła trenować ba-
let rok przed rozpoczęciem zdjęć do filmu. 
W dodatku, jak ujawnił reżyser, płaciła za 
to z własnej kieszeni.

Podczas kręcenia jednej ze scen, Nata-
lie Portman uderzyła się w głowę, doznała 
wstrząśnienia mózgu. Aktorka doznała też 
kontuzji żeber. Rekonwalescencja trwała 
sześć tygodni.

W filmie zostały przedstawione niektó-
re wydarzenia z życia i kariery baletowej 
Diany Wiszniowej, rosyjskiej tancerki, pri-
mabaleriny w Teatrze Maryjskim w Rosji 
i American Ballet Theatre w Stanach Zjed-
noczonych. Np. scena, w której Nina wy-
chodzi na scenę ociekając krwią i tańczy 
mimo zranienia rzeczywiście miała miejsce 
w Metropolitan Opera, w czasie spektaklu 
„Romeo i Julia”, w którym główną partię 
tańczyła właśnie Wiszniowa.

Diana Wiszniowa dostała propozycję 
zagrania roli Niny Sayers w filmie, odmówi-
ła ze względu na inne zobowiązania.

Meryl Streep była brana pod uwagę do 
zagrania roli matki Niny - Eriki.

Czarny łabędź
Stopklatka sobota 20.00

HALO TV NA WEEKEND 24–26.04
Czarny łabędź
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Zburzenie wizji pięknego świata 
ślicznych balerin, pokazanie 

bezwzględnej, krwawej walki  
o tytuł najlepszej. 

Balet to magia zaklęta w tańcu, ale 
także twarda dyscyplina, drakońska die-
ta, ból, wyrzeczenia. Kto chce dotrzeć 
na szczyt, musi być perfekcjonistą, musi 
podporządkować całe swoje życie tańcu. 
Balet to świat pełen sprzecznych emocji, 
zazdrości, pasji, zawiści, żaru.

Nina (nagrodzona Oscarem Natalie 
Portman) jest utalentowaną i ambitną ba-
letnicą, poświęcającą dla tańca właściwie 
wszystko. Jej pasję podsyca dodatkowo mat-
ka (Barbara Hershey) widząca w córce speł-
nienie swoich marzeń. Tymczasem reżyser 
(Vincent Cassel) decyduje, że w spektaklu 
„Jezioro łabędzie” primabalerinę (Winona 
Ryder) zastąpi nowa, młoda baletnica. 

To szansa dla Niny, która wydaje się 
być naturalną kandydatką. Okazuje się, że 
zdobywa główną rolę w spektaklu, ale wi-
zja reżysera uniemożliwia jej pełną radość 
– Leroy zdecydował się bowiem na niespo-
tykaną dotąd interpretację przedstawie-
nia, w której w postaci Białego Łabędzia 
– Odetty oraz Czarnego – Odylii wcieli się 
jedna tancerka. Nina jest stworzona do roli 
Odetty, nie ma jednak pojęcia, jak zabrać 
się za postać Czarnego Łabędzia. 

Wszystkie te cechy, których jej bra-
kuje, posiada Lily (Mila Kunis), nowa 
tancerka w zespole, która wydaje się stwo-
rzona do roli Czarnego Łabędzia. Mimo 
to reżyser rozpoczyna z Niną perwersyjną 
grę, która ma na celu wyzwolenie w niej 
namiętności, drapieżności, zmysłowości 
– emocji, których w dziewczynie nie ma.

Rozpoczyna się proces przeobrażania 
się Niny, który skutecznie zaburza jej mat-
ka, dawna baletnica. Ninę łączy bowiem 
z rodzicielką toksyczna więź – dziewczy-
na jest przekonana o oddaniu matki, jej 
wsparciu, ale nie dostrzega bolesnej praw-
dy, że podszyta zawiścią apodyktyczność 
matki ma na celu jej bezwarunkowe uza-
leżnienie, a nawet ubezwłasnowolnienie. 

Nina zatracając się w meandrach swo-
jej osobowości, dodatkowo zaskakiwana 
erotycznymi prowokacjami Leroya i dwu-
znacznymi sugestiami ociekającej seksa-
pilem Lily, dociera w końcu do granicy 
własnego umysłu i mimowolnie oddaje się 
mrocznej stronie swojej natury, z której 
istnienia dotąd nie zdawała sobie sprawy 
– pisze Michał Tusz w recenzji Filmwebu.

Reżyser Darren Aronofsky skoncen-
trował się na jednostce dopiero się kształ-
tującej. Nina to niesamowicie utalentowa-
na, lecz niestabilna psychicznie balerina 
u progu sławy. Doprowadzona do granic 
wytrzymałości psychicznej i fizycznej 
przez reżysera i świadomość zagrożenia, 
które stanowi jej rywalka, zatraca granice 
pomiędzy fikcją a rzeczywistością. Wraz 
z rosnącą presją obsesje Niny wymykają 
się spod kontroli, przenosząc ją w świat 
koszmarnych wizji, które zagrażają nie tyl-
ko jej psychice, lecz także jej życiu.

„Czarny łabędź” okazuje się obsado-
wym strzałem w dziesiątkę. Natalie Port-
man jako Nina, spisuje się wręcz fenome-
nalnie – pisze w recenzji Wojciech Fus na 
Filmwebie. Aktorka grą udowadnia swój 
warsztat, powalający talent oraz dojrza-
łość. Tworzy niesamowicie przekonującą 
kreację kobiety początkowo zagubionej, 
nieświadomej własnej seksualności, opę-
tanej obsesją, pięknej, delikatnej, lecz jed-
nocześnie kruchej i podatnej na otaczają-
ce ją zepsucie. Powoli odkrywając w sobie 
mroczną stronę, Portman przeistacza się 
w prawdziwego demona.

Towarzysząca Mila Kunis w roli zmy-
słowej Lily swoją naturalnością i dystansem 
wprowadza do filmu odrobinę emocjo-
nalnego wytchnienia, uwodzi, intryguje, 
zastanawia. Wyróżniającą się aktorką jest 
także Barbara Hershey spektakularnie spi-
sując się w roli nadopiekuńczej, apodyk-
tycznej, lecz kochającej matki Niny. 

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

350 milionów dolarów, kosztował 13 milionów.
Przygotowując się do roli Niny, Natalie 

Portman zrzuciła 9 kilogramów, by wcielić 
się w balerinę Mila Kunis zrzuciła 10 kilo-
gramów.

Natalie Portman wykonywała samo-
dzielnie niektóre sekwencje baletu, ale w wie-
lu ujęciach dublowały ją profesjonalne tan-
cerki. Zastępowały one aktorkę, w scenach 
gdzie należało wykonywać trudniejsze ele-
menty tańca oraz gdy filmowano nogi i stopy 
głównej bohaterki. Ponadto, w niektórych 
ujęciach, głowa Portman została cyfrowo 
naniesiona na ciało dublerki.

W filmie mamy 139 scen tańca. 111 oso-
biście zagrała Natalie Portman, zaś pozo-
stałe 28 ujęć było dziełem dublerki. 

Natalie Portman, zaczęła trenować ba-
let rok przed rozpoczęciem zdjęć do filmu. 
W dodatku, jak ujawnił reżyser, płaciła za 
to z własnej kieszeni.

Podczas kręcenia jednej ze scen, Nata-
lie Portman uderzyła się w głowę, doznała 
wstrząśnienia mózgu. Aktorka doznała też 
kontuzji żeber. Rekonwalescencja trwała 
sześć tygodni.

W filmie zostały przedstawione niektó-
re wydarzenia z życia i kariery baletowej 
Diany Wiszniowej, rosyjskiej tancerki, pri-
mabaleriny w Teatrze Maryjskim w Rosji 
i American Ballet Theatre w Stanach Zjed-
noczonych. Np. scena, w której Nina wy-
chodzi na scenę ociekając krwią i tańczy 
mimo zranienia rzeczywiście miała miejsce 
w Metropolitan Opera, w czasie spektaklu 
„Romeo i Julia”, w którym główną partię 
tańczyła właśnie Wiszniowa.

Diana Wiszniowa dostała propozycję 
zagrania roli Niny Sayers w filmie, odmówi-
ła ze względu na inne zobowiązania.

Meryl Streep była brana pod uwagę do 
zagrania roli matki Niny - Eriki.

Czarny łabędź
Stopklatka sobota 20.00
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dla siebie
Zapłata

Super Polsat piątek 20.05

Thriller. Naukowiec pracujący dla korporacji badających 

możliwości ludzkiego mózgu podpisuje kontrakt 

zobowiązujący go do 3 lat pracy, zachowania tajemnicy 

i poddania się eksperymentowi wykasowania pamięci.

Na linii
TV6 piątek 23.00

Thriller. Dyspozytorka centrum alarmowego, Pamela, 

odbiera telefon, z którego dowiaduje się, że jej córka 

została porwana. Jedynym sposobem na uratowanie 

dziecka jest bezwzględne wykonywanie poleceń 

porywacza. Wkrótce rozpęta się piekło...

Postrzyżyny
TVP Kultura sobota 20.10

Komedia. Pewnego dnia do Marii i Francina, zarządcy 

browaru, przybywa z wizytą jego brat, Pepin, były 

żołnierz, śpiewak i szewc. Francin podejrzewa, że brat 

zostanie na dłużej i że wynikną z tego problemy.

Co z oczu, to z serca
Metro sobota 20.10

Komedia kryminalna. Złodziej Jack Foley (George 

Clooney) ma na koncie włamania do ponad 200 banków. 

Sukcesy zawdzięcza sprytowi i urokowi osobistemu. 

Podczas jednej z akcji zostaje złapany i skazany na 30 lat 

więzienia. Jack postanawia dokonać ostatniego skoku 

i przejść na emeryturę.

Robin Hood: książę złodziei
TV Puls niedziela 17.15

Przygodowy. Robin wyrusza na krucjatę. Z saraceńskiej 

niewoli pomaga mu uciec szlachetnie urodzony Maur, 

który zostaje jego druhem.Wracają do Anglii. Ojciec 

Robina został zamordowany, dobra rodzinne przepadły, 

król Ryszard Lwie Serce przebywa na wygnaniu, 

a władzę sprawuje jego największy wróg, szeryf miasta 

Nottingham. 

Admirał

Zwycięzca
Dynamiczny, trzymający w napięciu,  

ze wspaniałymi scenami morskich bitew. 
Biografia holenderskiego admirała Michiela de 

Ruytera, który rzucił wyzwanie angielskiej marynar-
ce wojennej w XVII wieku i uratował niepodległość 
swojego kraju w trudnym dla Holandii okresie.

Holenderska flota potrzebowała kompletnej re-
formy i znaleziono człowieka, który mógłby sobie 
z tym poradzić, doświadczonego Michiela de Ruyte-
ra. Domagał się większych okrętów wojennych, któ-
re mogłyby zmierzyć się z potęgą Anglików, ale także 
wprowadza bardziej rygorystyczną taktykę i system 
flag sygnałowych pozwalających kontrolować jed-
nostki podczas bitwy. Admirał uważany jest za jed-
nego z pionierów współczesnej marynarki wojennej, 
jednego z najznakomitszych morskich dowódców 
w historii. 

W roku 1652 wybuchła pierwsza wojna holen-
dersko-angielska. Mimo przewagi angielskich ża-
glowców (23 liniowce i 6 branderów przeciw angiel-
skim 40 liniowcom i 5 branderom) admirał Michiel 
de Ruyter wygrywa bitwę morską pod Plymouth co 
tworzy z niego w jednej chwili bohatera narodowego 
Holandii.

Admirał
TV6 sobota 23.00

Michiel de Ruyter w 1667 r. z łańcuchem francuskiego  
Orderu św. Michała na szyi. Admirał stoczył 19 dużych  

bitew morskich, przeważnie walcząc z silniejszym  
przeciwnikiem i... wszystkie wygrał.

Plan prawie doskonały

Trzech 
miłośników 

sztuki
W bostońskim muzeum sztuki pracuje trzech 

podstarzałych strażników. Roger (Christopher Wal-
ken), Charles (Morgan Freeman) i George (William 
H. Macy) od lat przychodzą do pracy głównie po to, 
aby podziwiać wybrane dzieła. Pewnego dnia do-
wiadują się, że wkrótce, tak uwielbiane przez nich 
eksponaty, zostaną przeniesione do Kopenhagi. Aby 
nie stracić kontaktu z dziełami strażnicy wpadają na 
szatański pomysł. Zamierzają podmienić oryginały 
na falsyfikaty. Żaden z nich nie ma jednak pojęcia 
o złodziejskim fachu, co sprawia, że pierwotne zało-
żenia niezwykle trudno jest zrealizować. 

Pewnie nie wiesz...
Obraz „Samotna dziewczyna” został specjalnie 

stworzony na potrzeby filmu przez amerykańskiego 
artystę realistę Jeremy'ego Lipkinga (ur.1975). Prace 
Lipkinga obejmują krajobrazy, martwe natury i posta-
cie ludzkie.

Plan prawie doskonały
Nowa TV piątek 21.00



Iron Man

Latająca 
zbroja

Miliarder Tony Stark (Robert Downey Jr.), jest nie-
zwykle zdolnym konstruktorem, a dzięki temu – właści-
cielem korporacji Stark Industries zajmującej się produk-
cją broni. Spokojnie sobie żyje, zarabia wielkie pieniądze 
i zajmuje się tworzeniem nowych wynalazków o militar-
nym przeznaczeniu. 

Wszystko się zmienia, gdy zostaje przypadkowo po-
rwany przez grupę pustynnych watażków. Kiedy pory-
wacze orientują się, kto wpadł w ich ręce, postanawiają 
zmusić go do wyprodukowania w ich ukrytym warsztacie 
rakiet, za pomocą których przejmą panowanie nad całym 
rejonem. Jednak nie są na tyle bystrzy, by się zorientować, 

że zamiast tego, Stark konstruuje kuloodporną zbroję, 
dzięki której ucieka.

Pod wrażeniem swoich przeżyć, postanawia całkowi-
cie zmienić profil produkcji swojej korporacji – na poko-
jową. A sam udoskonala swoją zbroję, która nie tylko jest 
kuloodporna, ale również lata. 

Już jako tytułowy Iron Man podejmuje walkę ze 
złem na świecie. Jest oczywiste, że nie wszystkim się taka 
niespodziewana wolta podoba: przeciwny jest przede 
wszystkim Obadiah Stane ( Jeff Bridges), który kierował 
korporacją podczas nieobecności Starka. I zrobi wszyst-
ko, aby Stark swoich planów nie wprowadził w życie…

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 600 milionów 

dolarów, kosztował 140 milionów.
Jeff Bridges, specjalnie do roli Obadiah Stane'a, ogolił 

głowę i zapuścił kozią bródkę.
Rolą Iron Mana zainteresowani byli Nicolas Cage i Tom 

Cruise. 
Zbroja Iron Mana Mark1 ważyła 41 kilogramów, skła-

dała się z 450 elementów..
Robert Downey Jr. otrzymał za tę rolę 500 tys. dolarów. 

Ale za występ w Iron Man 2 dostał już 10 milionów dolarów, 
a za Iron Man 3 – 50 milionów dolarów.

Iron Man
TVN7 niedziela 20.00

Ścigany

W potrzasku
Doktor Richard Kimble (Harrison Ford) 

ma piękną żonę Helen (Sela Ward), ugrun-
towaną pozycję zawodową i luksusowy dom. 
Niezmącony spokój trwa aż do nocy, w której 
lekarz zaskakuje w swoim domu intruza. Kilka 
chwil później znajduje ciężko ranną Helen, któ-
ra wkrótce umiera. Policja nie wierzy w relację 
chirurga o jednorękim mężczyźnie. Dowody 
świadczą przeciwko niemu i po szybkim proce-
sie zostaje on skazany na śmierć. 

W autobusie przewożącym skazanych 
do więzienia stanowego dochodzi do próby 
ucieczki. Kierowca traci panowanie nad pojaz-
dem i wpada pod rozpędzony pociąg. Richar-
dowi udaje się wymknąć ze szponów śmierci. 
Po zgłoszeniu wypadku i ucieczki doktora ru-
sza za nim pościg, któremu przewodzi uparty 
i wytrwały szeryf federalny Sam Gerard (Tom-
my Lee Jones). Kimble może liczyć tylko na 
siebie. Całą nadzieję pokłada w wyjaśnieniu 
tragicznego nieporozumienia.

Pewnie nie wiesz...
Siedem nominacji do Oscara oraz statuet-

ka dla Tommy’ego Lee Jonesa za drugoplanową 
rolę bezwzględnego gliniarza tropiącego doktora 
Kimble'a... 

Film w kinach na świecie zarobił prawie 400 
milionów dolarów, kosztował 40 milionów.

Harrison Ford uszkodził sobie poważnie 
nogę w czasie kręcenia scen w lesie, jednak od-
mówił interwencja lekarza do czasu ukończenia 
filmu, twierdząc, że Kimble „musi utykać wiary-
godnie”.  

Pościg w czasie Dnia Świętego Patryka był 
filmowany w autentycznym tłumie, stąd wyraźne 
zaskoczenie niektórych osób, gdy widzą obok sie-
bie Forda i Jonesa.

Scena, w której policja przesłuchuje Kim-
ble'a jest improwizowana. Harrison Ford nie miał 
pojęcia, jakie pytania będą mu zadawane.

Okazało się, że tańsze jest użycie prawdziwej 
lokomotywy za 20 000 dolarów, niż tworzenie 
sceny katastrofy z wykorzystaniem miniaturo-
wych modeli.

Ścigany
TVN7 piątek 23.10

Jeziorak

Przeszłość daje znać
Rzecz rozgrywa się zimą na polskiej prowincji z obskurnym ko-

misariatem w tle, w scenerii jezior oraz mrocznych lasów i bagien, 
potęgujących dodatkowo atmosferę grozy. 

Miejscowi policjanci organizują nalot na ukrytą w lesie niele-
galną bimbrownię. Policyjna obława kończy się jednak fiaskiem. 
Jeden z funkcjonariuszy zostaje ranny, a bimbrownikowi udaje się 
wymknąć z obławy. 

Tymczasem podkomisarz Iza Dereń, która jest w zaawansowa-
nej ciąży, wszczyna śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci ukraiń-
skiej prostytutki. W prowadzeniu dochodzenia pomaga jej młody 
aspirant Marzec. Równocześnie toczy się sprawa zaginięcia dwóch 
policjantów na służbie. Poczucia grozy sytuacji dodaje fakt, że jed-
nym z poszukiwanych funkcjonariuszy jest partner Izy Dereń i zara-
zem ojciec bliźniąt, które już wkrótce mają przyjść na świat. 

To jeden z lepszych polskich kryminałów w ostatnim czasie. Do 
tego dochodzi bardzo dobra, ostra gra Jowity Budnik (Iza Dereń) 
i mroczna, dość pesymistyczna, bardzo sugestywna atmosfera. Ka-
wałek solidnego kina, które intryguje i wciąga.

Zamotany na początku kryminalny węzeł rozsupłuje się powoli, 
a sprawy nie idą zawsze w oczywistym dla nas, ale jak się okazuje, 
zgodnym z logiką filmowej rzeczywistości kierunku. Na powierzch-
nię wypływają kolejne fakty, pojawiają się zależności, które są głębo-
ko zakorzenione w minionych latach.

Jeziorak
TVP2 sobota 22.30

wybierz  
coś  

dla siebie
Zapłata

Super Polsat piątek 20.05

Thriller. Naukowiec pracujący dla korporacji badających 

możliwości ludzkiego mózgu podpisuje kontrakt 

zobowiązujący go do 3 lat pracy, zachowania tajemnicy 

i poddania się eksperymentowi wykasowania pamięci.

Na linii
TV6 piątek 23.00

Thriller. Dyspozytorka centrum alarmowego, Pamela, 

odbiera telefon, z którego dowiaduje się, że jej córka 

została porwana. Jedynym sposobem na uratowanie 

dziecka jest bezwzględne wykonywanie poleceń 

porywacza. Wkrótce rozpęta się piekło...

Postrzyżyny
TVP Kultura sobota 20.10

Komedia. Pewnego dnia do Marii i Francina, zarządcy 

browaru, przybywa z wizytą jego brat, Pepin, były 

żołnierz, śpiewak i szewc. Francin podejrzewa, że brat 

zostanie na dłużej i że wynikną z tego problemy.

Co z oczu, to z serca
Metro sobota 20.10

Komedia kryminalna. Złodziej Jack Foley (George 

Clooney) ma na koncie włamania do ponad 200 banków. 

Sukcesy zawdzięcza sprytowi i urokowi osobistemu. 

Podczas jednej z akcji zostaje złapany i skazany na 30 lat 

więzienia. Jack postanawia dokonać ostatniego skoku 

i przejść na emeryturę.

Robin Hood: książę złodziei
TV Puls niedziela 17.15

Przygodowy. Robin wyrusza na krucjatę. Z saraceńskiej 

niewoli pomaga mu uciec szlachetnie urodzony Maur, 

który zostaje jego druhem.Wracają do Anglii. Ojciec 

Robina został zamordowany, dobra rodzinne przepadły, 

król Ryszard Lwie Serce przebywa na wygnaniu, 

a władzę sprawuje jego największy wróg, szeryf miasta 

Nottingham. 

Admirał

Zwycięzca
Dynamiczny, trzymający w napięciu,  

ze wspaniałymi scenami morskich bitew. 
Biografia holenderskiego admirała Michiela de 

Ruytera, który rzucił wyzwanie angielskiej marynar-
ce wojennej w XVII wieku i uratował niepodległość 
swojego kraju w trudnym dla Holandii okresie.

Holenderska flota potrzebowała kompletnej re-
formy i znaleziono człowieka, który mógłby sobie 
z tym poradzić, doświadczonego Michiela de Ruyte-
ra. Domagał się większych okrętów wojennych, któ-
re mogłyby zmierzyć się z potęgą Anglików, ale także 
wprowadza bardziej rygorystyczną taktykę i system 
flag sygnałowych pozwalających kontrolować jed-
nostki podczas bitwy. Admirał uważany jest za jed-
nego z pionierów współczesnej marynarki wojennej, 
jednego z najznakomitszych morskich dowódców 
w historii. 

W roku 1652 wybuchła pierwsza wojna holen-
dersko-angielska. Mimo przewagi angielskich ża-
glowców (23 liniowce i 6 branderów przeciw angiel-
skim 40 liniowcom i 5 branderom) admirał Michiel 
de Ruyter wygrywa bitwę morską pod Plymouth co 
tworzy z niego w jednej chwili bohatera narodowego 
Holandii.

Admirał
TV6 sobota 23.00

Michiel de Ruyter w 1667 r. z łańcuchem francuskiego  
Orderu św. Michała na szyi. Admirał stoczył 19 dużych  

bitew morskich, przeważnie walcząc z silniejszym  
przeciwnikiem i... wszystkie wygrał.

Plan prawie doskonały

Trzech 
miłośników 

sztuki
W bostońskim muzeum sztuki pracuje trzech 

podstarzałych strażników. Roger (Christopher Wal-
ken), Charles (Morgan Freeman) i George (William 
H. Macy) od lat przychodzą do pracy głównie po to, 
aby podziwiać wybrane dzieła. Pewnego dnia do-
wiadują się, że wkrótce, tak uwielbiane przez nich 
eksponaty, zostaną przeniesione do Kopenhagi. Aby 
nie stracić kontaktu z dziełami strażnicy wpadają na 
szatański pomysł. Zamierzają podmienić oryginały 
na falsyfikaty. Żaden z nich nie ma jednak pojęcia 
o złodziejskim fachu, co sprawia, że pierwotne zało-
żenia niezwykle trudno jest zrealizować. 

Pewnie nie wiesz...
Obraz „Samotna dziewczyna” został specjalnie 

stworzony na potrzeby filmu przez amerykańskiego 
artystę realistę Jeremy'ego Lipkinga (ur.1975). Prace 
Lipkinga obejmują krajobrazy, martwe natury i posta-
cie ludzkie.

Plan prawie doskonały
Nowa TV piątek 21.00
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Dąbrowski Kozłowski Chojnowski 
Kamiński Brzoza Chojka Gałązka 
Jankowski Szymański Zieliński Żelazny 
Modzelewski Wądołowski Kowalewski 
Grzymała Jemielity Kołakowski Cholewicki 
Makowski Malinowski Chrzanowski 
Korytkowski Wiśniewski Karwowski 
Sokołowski Piotrowski Borawski 
Mieczkowski Cwalina Rutkowski 
Kalinowski Rogowski Mierzejewski 
Konopko//Konopka Dardziński 

Jastrzębski Kossakowski Kosakowski 
Milewski Just Chludziński Zarzecki 

Bursztyn Witkowski Zajkowski 
Zakrzewski Łada Niksa Boguski 

Pogroszewski Śmiarowski Bazydło  
Blusiewicz Sierzputowski Bronowicz

„(…) aby drogę mierzyć przyszłą, 
trzeba-ć koniecznie pomnieć, 
skąd się wyszło!”

CYPRIAN KAMIL NORWID

KUBERSKI: Franciszek Kuberski 
1832, KAUŁ 103; nazwisko utworzo-
ne od n. m. Kubra łomż., gm. Jedwabne 
(NP1, s. 482) formantem -ski [3].

Forma żeńska: Barbara Kuberska 
1820, KAZŁ 44.

KUCHTA: Dorota Kuchta 1639, 
LBŁc 1519; nazwisko utworzone od ap. 
kuchta ‘kucharz’ (za: SEM cz. 1, s. 133) 
[1].

KUCISZ: Jan Kucis służący 1868, 
KAZŁ 79; nazwisko utworzone od pod-
stawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygar-
niać ręką’, ap. stp. kuta ‘habit zakonny’, 
kuty, kuć; (za: NP1, s. 499) formantem 
-isz [10].

KUCZEWSKI: Bartholomaus 
Kuczewski senior konsul Lomzensis 
1584, APB zbiór Kapicjana; nazwisko 
utworzone od n. msc. Wlkp: Kuczów, 
dziś Kuców, piotr., gm. Kleszczów; Maz. 
łomż.: Kucze, dziś Kucze Wielkie i Małe, 
łomż., gm. Jedwabne (por. NWHS, s. 
136; też od n. msc. Kuczyno, Kuczali, 
Kuczew (za: SHNO t. I, s. 189) forman-
tem -(ew)ski [20].

KUCZYŃSKI: Jakub Kuczyński 
1757, LMŁc 2079; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Wlkp: Kuczyna Wielka, 
dziś Kuczyna, leszcz., gm. Krobia; Maz: 
Kuczyno, dziś Kuczyn, łomż., gm. Klu-
kowo (za: SEM cz. 3, s. 94) formantem 
-ski [68].

Forma żeńska: Marianna Kuczyńska 
1754, LMŁc 1874.

(KUJAWSKI) Forma żeńska: Mary-
anna Kujawska na służbie będąca 1819, 
KAŚŁ 10; nazwisko utworzone od n. 
msc. Młp: brak n. msc. (za: SEM cz. 3, 
s. 94) [6].

KUKIEŁKA: Moszk Bendetowicz 
Kukiełka wyrobnik 1833, APŁ z. 169; 
nazwisko utworzone od ap. kukła//ku-
kla ‘podłużna bułka’; gwarowe z różnych 
stron Polski ‘pieczywo świąteczne, ob-
rzędowe’ (za: SEM cz. 1, s. 134) forman-
tem -ka [2].

KUKLIŃSKI: Łukasz Kukliński 1689, 
LBŁ 1112; nazwisko utworzone od n. 
msc. Maz. (zapisy także z Krpłd): Ku-
klino, dziś Kuklin, ciech., gm. Wieczfnia 
Kościelna (za: SEM cz. 3, s. 94); też od 
n. os. Kukla (za: NMK s. 216) forman-
tem -(iń)ski [5].

Forma żeńska: Marianna Kuklinska 
1682, LBŁ 758.

KUKOWSKI: Piotr Kukowski 1794, 
KACŁ 1534; nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp: Kukowo, włoc., gm. Skę-
pe (za: SEM cz. 3, s. 94) formantem -ski 
[9].

KULAS: Szymon Kulas 1757, LMŁ 
2091; nazwisko utworzone od ap. kula-
wy, kulas (za: SEM cz. 1, s. 135) [16].

Forma żeńska: Anna Kulesina 1869, 
KAZŁ 8.

(KULASZEWSKI) Forma żeńska: 
Ewa Kulaszewska 1878, KOPL 315; na-
zwisko utworzone od ap. kula lub kuleć, 
lub kulić się (NP1, s. 487) formantem 
-asz+ewski [22].

KULESZA: Jan Kulesza 1774, KAUŁ 
1279; nazwisko utworzone od ap. kulesz 
‘mamałyga’ (za: SEM cz. 1, s.135); też 
od n. msc. Kulesze gm. Kulesze Kościel-
ne, pow. Wysokie Mazowieckie (por. 
NWHS, s. 136) [56].

KULIGOWSKI: Szymon Kuligowski 
1740, LBŁ 74; nazwisko utworzone od 
n. msc. Kuligów, Kuligowo (za: SHNO 
t. I, s. 192); też n. msc. Kuligi, gm. Raj-
gród, pow. Grajewo (por. NWHS, s. 
136) formantem -ski [24].

KULIK: Małgorzata Kulyk 1632, 
LBŁ 915; nazwisko utworzone od ap. 
kulik ‘gatunek ptaka’ (za: SEM cz. 1, s. 
135) [1].

KULIKOWSKI: Placyd Kulikowski 
1755, LMŁ 1960; nazwisko utworzone 
do n. msc. Krpłd: Kulików (za: SEM cz. 
3, s. 94); też od n. msc. Kuliki, Kuliko-
wo (za: SHNO t. I, s. 193) formantem 
-ski [10].

Forma żeńska: Magdalena Kulikow-
ska 1775, KAUŁ 1382.

KULKIN: Girsz Kulkin 1896, KS;  na-
zwisko utworzone od ap. kula, też od n. 
m. Kule (Grodno, Kowno, Wilno) Kulki 
(Witebsk), Kulkiszki (Wilno) (za: SEŻ, 
s. 199).

Nie ma już dzisiaj w Łomży przed-
stawicieli rodziny Kulkinów. Jednak 
samo nazwisko przywołano, ponieważ 
historia miasta, a właściwie jednej z 
jego przestrzeni (tzw. podwórze Kulki-
na) była dawniej opisywana w kontek-
ście przedstawiciela tej rodziny i odda-
je atmosferę miasta, przywołując taki 
oto obraz wielokulturowej Łomży: 

„Nie sposób pomniejszyć zasług 
tego podwórza w historii miasta. Dłu-
gie podwórze, które schodziło w dół, z 
prawej strony równoległe do Góry Ka-
pucyńskiej, a lewej do „Grobli”, było 
kanałem prowadzącym z Nowego Ryn-
ku do rzeki i graniczyło w dużej części 
z ogrodem Blikowskiego. Ponad sto ro-
dzin żydowskich znalazło na tym po-
dwórzu dach nad głową. Setki dzieci 
tutaj się urodziły, wychowały w che-
derach i nauczyły się zawodu, bez ko-
nieczności opuszczania jego obszaru. 
W tym podwórzu ja także się urodzi-
łem i spędziłem czternaście lat swego 
dzieciństwa. 

Było obrazem miasteczka z całym 
zróżnicowaniem stanów społecznych, 
majątkowych i rodzajów ludzi: boga-
ci i ubodzy, ustosunkowani i niskiego 
stanu, chasydzi i ich przeciwnicy mit-
nagdim), ciężko pracujący na kromkę 
chleba i pożyczający na procent oraz 
próżniaki. I nie było rzemiosła, które 
nie byłoby reprezentowane w podwó-
rzu Kulkina: jakieś dziesięciu szewców, 
stukających codziennie młotkami. Byli 
wśród nich specjaliści, byli rymarze. 
Także pięciu krawców, oprócz szwa-
czek, których maszyny Singera terkota-
ły  po całych dniach, stolarze, tokarze, 
piekarze, farbiarze, tragarze, furmani i 
nad wszystko pięciu mełamedów uczą-
cych dzieci, których liczba przekracza-
ła dwie setki. Mieszkali tu także gabaje 
Świętego Bractwa ”Chewra Kadisza”, 
przedsiębiorca drogowy i koszarowy, 

kupiec drzewny, sprzedawca mleka, 
który codziennie doił kilka krów, za-
opatrując w świeże mleko mieszkań-
ców podwórza, rosyjskiego sądu poko-
ju, jednego generała który zawsze miał 
do swojej dyspozycji piękny powóz itp.

Przez cały dzień był tam nieprzerwa-
nie hałas, gwar i ruch, ponieważ czynili 
go nie tylko mieszkańcy podwórza. Słu-
żyło ono bowiem jako przejście skraca-
jące drogę wszystkim idącym do Piątni-
cy i przychodzącym stamtąd do miasta, 
wszystkim idącym kąpać się w Narwi, 
wszystkim mieszkańcom dzielnicy Ry-
baki z boku szosy i osiedla, za ogrodem 
Chodźki. 

Wielka emigracja do Amery-
ki przed pierwszą wojną świato-
wą koncentrowała się w Łomży 
na tym podwórzu. Tutaj robiono 
wszystkie przygotowania, tutaj 
przychodzili przemytnicy i prze-
mycali i drogą prowadzącą do 
Piątnicy pod osłoną nocy grupy 
emigrantów, sprowadzali ich na 
wozach i prowadzili do przejścia 
na granicy, do Prus. 

Hałas szczególnie narastał „w cza-
sie zbiorów całej trzody”, jak nazywa-
no wszystkie chedery, które mieściły 
się na tym podwórzu. Wszystkie dzie-
ciaki jednoczyły się w zabawie albo 
ogłaszały wojnę „cheder przeciwko 
chederowi”. Podwórze miało powody 
do szczęścia i kilka wielkich osobisto-
ści tutaj trafiło: aktor Abraham Icchak 
Kamiński przemieszkiwał tu dotąd aż 
zachorował i został zabrany do szpita-
la. Tutaj pracował w piekarni braci Pa-
niczów „Urka Nachalnik” zanim zasły-
nął ze swego męstwa i pomnożył moc 
i wspaniałość Żydów w mieście. Mój 
brat nie spoczął dopóki go nie nama-
lował. Także stary chazan (kantor) 
wielkiej synagogi tutaj mieszkał, a jego 
głosu nie raz słuchali wszyscy tutej-
si mieszkańcy” (por. Księga pamięci 
łomżyńskiej gminy żydowskiej; dalej 
skrót: KPŁGŻ). 

Dalej w tym łomżyńskim pinkasie 
wspomina się to miejsce i związane z 
nim osoby:

„Właścicielami tego ogromnego po-
dwórza było trzech „Kulkinów”: ojciec, 
syn i wnuk. Kobiet tam nie było. Stary 

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 11)
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Kulkin był prywatnym adwokatem, jed-
nym z dawnych „zaufanych i zaprzysiężo-
nych” , którzy mieli pozwolenie prowadzić 
sprawy sądach pokoju, a czasami także w 
sądach okręgowych. Był stary. Codziennie 
chodził kąpać się w Narwi od wczesnej 
wiosny do jesieni. Przychodził do syna-
gogi w dniach pamięci swego ojca i mat-
ki oraz w okresie Strasznych Dni (jamim 
noraim).  Syn, absolwent fakultetu prawa, 
specjalizował się w swoim zawodzie, był 
zasymilowany z Rosjanami, a jeszcze bar-
dziej z Polakami i ze wszystkim, co było 
możliwe, oddalił się od Żydów.

Wnuk uczył się w gimnazjum ży-
dowsko – polskim doktora Goldlusta a 
następnie na politechnice w Gdańsku. 
Studiował Biblię i dzieje Izraela u swe-
go ojca, jednak zawsze przyjaźnił się z 
„szekecami” czyli łobuziakami.

Kulkin nie pobierał czynszu za 
mieszkanie sam osobiście. Robił to stróż 
domu, inteligentny i bystry goj. Stróż ten 
wydawał wszystkie polecenia i rozporzą-
dzenia właściciela domu oraz zajmował 
się sprawami konfliktowymi między 
właścicielem a lokatorami. Syn pouczył 
stróża, aby obchodził się z Żydami silną 
ręką, nie okazując względów. Nie zezwa-
lał  stróżowi być „szabatowym gojem” 
(szabes gojem) podwórza, chociaż stróż 
odnosił z tego poważne korzyści w pie-
niądzach i naturze. Właśnie w wigilię 
szabatu (erew szabat), czasie, gdy wszyst-
kie domy były posprzątane i ozdobione 
na cześć szabatu, a Żydzi ubrani w sza-
batowe stroje szli po dróżkach długiego 
podwórza na modlitwę, stróż znajdował 
sobie odpowiednią chwilę do zamiata-
nia , wznosząc tumany piasku na domy 
i ludzi. Także uciskał chederowe dzieci, 
aby spodobać się swoim panom. Jednak 
dzieci znajdowały sposób, aby wywrzeć 
na nim zemstę przy każdej sposobności: 
rzucały kamieniami w blaszany daszek 
jego mieszkania i hałasowały na całym 
podwórzu, a także nie dawały mu spać 
po południu i wybijały mu szyby.

Kiedyś doszły do nas fałszywe pogło-
ski, że stary Kulkin przeszedł do Wiecz-
ności. Szames „Ochronki dla sierot” 
przyszedł szybko z grupą sierot, aby czy-
tać psalmy za jego duszę. i zastali stare-
go delektującego się szklanką herbaty i 
konfiturami. 

Kiedy zelżał reżim w czasie niemiec-
kiej okupacji w pierwszej wojnie świa-
towej i za polskiej władzy, na tym roz-
ległym podwórzu znalazły sobie partie 
plac na ludowe zgromadzenia. A jeśli 
zebranie było nielegalne, to przecież po-
dwórze miało dziesięć wejść i wyjść i 
tymi dziesięcioma drogami manifestan-
ci wycofywali się, albo gromadzili, zależ-
nie od potrzeby.

Około dziewięćdziesięciu procent 
mieszkańców stanowili ludzie ubodzy, 
ciężko pracujący na życie. Bogaci byli 
nieliczni. Należał do nich Rużaner wła-
ściciel cegielni, kierownik banku Pciner, 
niektórzy urzędnicy i oficerowie  nie po-
chodzący z narodu żydowskiego – byli 
nieważną mniejszością. 

Podwórze Kulkina było miastecz-
kiem, osiedlem szczególnym pod wzglę-
dem swoich cech i charakteru oraz skła-
du społecznego. Było siedzibą także 
organizacji młodzieżowych jak He-Cha-
luc i Cejrej- Cijon. Stało się także ośrod-
kiem politycznym i polem działalności 
legalnej i nielegalnej.

Teraz opustoszało podwórze i zaro-
sły jego dróżki. I nikt już tu nie przycho-
dzi, ani nie wychodzi…” (por. KPŁGŻ, 
s. 232.)

KULMAN: Fajba Jankielewicz Kul-
man perfumiarz 1840, APŁ z. 169; na-
zwisko utworzone od niem. n. os. Kohl-
mann, Kühlmann, Kolm, Kullm, te od 
Kuhl (NP1, s. 489).

KUM(I)ELSKI: Jan Kumelski 1721, 
LBŁ 172; nazwisko utworzone od n. 
msc. Maz: Kumelsko, Kumielsko, dziś 
Kumelsk, łomż., gm. Kolno (za: SEM 
cz. 3, s. 95).

Forma żeńska: Teodora Kumielska 
1876, WPRŁ 185.

KUNAT: Elżbieta Kunat 1650, LBŁ 
2636; nazwisko utworzone od im. Kon-
rad < stwniem. Cuonrad, Conrad, Cun-
rad od kuoni ‘odważny, dzielny, do-
świadczony w boju’ i rat ‘rada’, ‘dający 
radę, doradca’ (za: SEM cz. 2, s. 72).

KUNATOWSKI: Franciszek Kuna-
towski 1717, LBŁ 69; nazwisko utwo-
rzone prawdpodobnie od por. Kunat 
formantem -owski.

Forma żeńska: Zofia Kunatowska 
1731, LBŁ 35. 

KUNZ: Neuman Kunz kupiec 1819, 
KAŚŁ 24; nazwisko utworzone naj-
pewniej od stwniem. Cuonrad, Con-
rad, Cunrad, stwniem. kuoni ‘odważny, 
dzielny, doświadczony w boju’; gniem. 
Kunze (za: SEM cz. 2, s. 73).

KUPIECKI: Wolf Herszkowicz Ku-
piecki 1827, 1828 APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone od ap. kupiec (za: SEM cz. 1, 
s. 136) formantem -cki [2].

Forma żeńska: Myndla z Wolfow 
Kupiecka 1827, APŁ z. 169.

KUPIS: Michał Kupis 1887, KOPŁ 
253; nazwisko utworzone od podsta-
wy kup-, por. kupić, kupa formantem -is 
[17].

KUREK: Jan Kurek 1469, ŁT. III 25; 
nazwisko utworzone od kur, kura, kurek 
(za: SEM cz. 1, s. 136) też od kurek ‘cho-

rągiewka, wiatraczek na kościele’, przen. 
‘doskonały strzelec’ lub n. os. Kur for-
mantem -ek (za: NMK s. 218) [8].

KURELSKI: Julian Kurelski 1896, 
KS; nazwisko utworzone od  [5].

KURKO(W)SKI: Adam Kurkoski 
1810, KAZŁ 351; nazwisko utworzone 
od Maz. łomż. n. msc. Kurki gm. Szczu-
czyn; Kurkowo gm. Grabowo (por. 
NWHS, s. 137) [15].

Forma żeńska: Marianna Kurkowska 
1876, WPRŁ 165.

KURPIEŃSKI: Grzegorz Kurpienski 
1810, KAZŁ 397; nazwisko utworzone 
prawdopodobnie od n. msc. Maz: Kur-
pie, Kurpiewo, dziś Kurpie Szlacheckie, 
ostroł., gm.Troszyn (za: SEM cz. 3, s. 
96) formantem -eński [1].

KURPIEWSKI: Jan Kurpiewski 1646, 
LBŁ 2255; nazwisko utworzone od por. 
Kurpieński (za: SEM cz. 3, s. 96) [42].

Forma żeńska: Marianna Kurpiew-
ska 1871, KAŚS 29.

KURPIK: Stanisław Kurpik 1651, 
LBŁ 2729; nazwisko utworzone praw-
dopodobnie od Kurp ‘mieszkaniec daw-
nej Puszczy Kurpiowskiej’ formantem 
-ik.

KWIATKOWSKI: Franciszek Adam 
Kwiatkowski 1786, KACŁ 615; na-
zwisko utworzone od n. msc. Wlkp: 
Kwiatkowice, sier., gm. Wodzierady; 
Kwiatków, kal., gm. Ostrów Wielko-
polski; Pom: Kwiatki, Kwiatkowice, 
dziś część Płużnicy, tor., gm. Płużnica 
(za: SEM cz. 3, s.96) formantem -ski 
[46].

Forma żeńska: Józefa Barbara Kwiat-
kowska 1784, KACŁ 411.

KWIK: Laurenty Kwik 1610, MBŁ 
557; nazwisko utworzone od ap. kwik 
‘głos wydawany przez świnie’ (za: SEM 
cz.1, s. 136) [3].

L
LACH: Stanisław Lach 1421, ŁT. I 

17; nazwisko utworzone od Lach, Lech 
‘Polak’. Pierwotnie była to prawdopo-
dobnie n. plemienia Lędzanie, pocho-
dząca od ap. ps. lęda ‘pole nieuprawne’ 
(za: SEM cz. 4, s.7).

(LACHOWSKI) Forma żeńska: Mo-
nika Lachowska 1866, KAZŁ 76; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Maz: Lacho-
wo, łomż., gm. Kolno (za: SEM cz. 3, s. 
97); też od n. msc. Lachowo a. Łacho-
wo w pow. bydgoskim (za: NMK s. 221) 
lub Lachy, Lachówka (za: SHNO cz. I, s. 
200) formantem -ski [4].

(LANCZEWSKI) Forma żeńska: Zo-
fia Lanczewska 1613, MBŁ 1198; nazwi-
sko utworzone może od im. Lanko, Lań-
ko (cerk. Leonid) lub od łan ‘pole, niwa, 
rola’ (za: SHNO t. I, s. 201); może raczej 
Janczewski – nazwisko utworzone od n. 

msc. Wlkp: Janczewice, wieś w dawnym 
powiecie pyzdrskim, dzis zagin., Maz: 
Janczewo, łomż., gm. Wizna (za: SEM 
cz. 3, s. 65) formantem -ski [4].

LANGO: Maryanna Lango służąca 
1868, KAZŁ 29; nazwisko utworzone 
od niem. n. os. Lang(e), ta od przym. 
lang(e) ‘długi’ (por. NP2, s. 9) [4].  

LASKOWSKI: Slawuta Laskowski de 
districtu Lomzensi 1561, RTA s. 187; 
nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp: 
Laskowo, dziś Laszków, kal., gm. Bli-
zanów; Młp: Laskowa, Nowosad., gm. 
Laskowa; Laskowa, biel., gm. Zator; La-
ski,dziś Laski Dworskie, krak., gm. Goł-
cza; Maz: Laskowo Sierzputy, Lasko-
wo Jabłoń, dziś Laskowiec, łomż., gm. 
Trzcianne; Laski, rad., gm. Warka; Śl: 
Laskowice, opol., gm. Lasowice Wielkie 
(za: SEM cz. 3, s. 97) formantem -ski; 
też od n. os. Lasek lub Laska (za: NMK 
s. 222) formantem -owski [69].

Forma żeńska: Ludwika Laskowska 
1876, WPRŁ 234.

LASOCKI: Jan Lasocki prefekt De-
partamentu Łomżyńskiego1809, KAUŁ 
284; nazwisko utworzone od n. msc. 
Wlkp: Lasotki, Lasocice, dziś Lasot-
ki, płoc., gm. Iłów; Lasocice, leszcz., 
gm.Święciechowa; Młp: Lasocice, dziś 
Krasne Lasocice, nowosąd., gm. Jodłow-
nik (za: SEM cz. 3, s. 97) formantem 
-cki [1].

LASOTA: Stanisław Lasota 1472, ŁT. 
III 218; nazwisko utworzone od ap. las 
(za: SEM cz. 1, s. 140) formantem -ota;  
też od im. Lasota (stp. tłumaczenie im. 
Sylwester) (za: NP2, s. 9) [2].

LAUDAŃSKI: Kazimierz Laudański 
traktyernik 1865, KAZŁ 91; prawdopo-
dobnie nazwisko utworzone od ap. łac. 
lauda ‘chwała’ (por. NP2, s. 11) forman-
tem -ań+ski [3].

LAWUR: Izydor Lawur Proffessor 
Szkoł Woiewodzkich w Łomży… w 
Łomży zamieszkały 1829, KAUŁ 171; 
Celestyna Kandyda Lawur (w skoro-
widzu zapis: Lowur), córka Izydora La-
wura, 1829, KAUŁ 171; może nazwi-
sko utworzone od niem. n. 
os. Law, skrócenie n. os. 
Lawerenz i im. Lau-
rentius, Nicolaus 
(por. NP2, s. 11). 

MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

t



14 www.narew.infoaktualności

Historia życia, twórczości i przedwczesnej śmierci kom-
pozytora Krzysztofa Komedy, opowiedziana przez jego przy-
jaciół i świadków wydarzeń. Wspominają oni wielkiego arty-
stę-kompozytora, pianistę, aranżera, ale również niezwykłego 
człowieka, obdarzonego nie tylko ogromnym talentem, ale 
także rzadką skromnością i łagodnością. 

Komeda urodził się w 1931 roku w Poznaniu. Skończył 
studia medyczne, lecz talent muzyczny wziął górę nad prak-
tyką lekarską. W Łodzi poznał Romana Polańskiego – ów-
czesnego studenta PWSTiF. Połączyła ich serdeczna przy-
jaźń, niespotykane zrozumienie i wzajemna fascynacja. Gdy 
Roman Polański realizował w Hollywood film „Dziecko 
Rosemary”, zaprosił do współpracy Komedę. W ten sposób 
powstał jeden z najbardziej znanych w świecie tematów filmo-
wych, słynna „Kołysanka”. 

Wydawało się, że świat stoi przed Komedą otworem. 
Z dnia na dzień stał się gwiazdą. Podpisał kontrakt z jedną 
z najlepszych wytwórni na świecie i korzystał z życia w USA. 
Jedna z imprez zakończyła się dla niego tragicznie.

Komeda wraz ze swoim przyjacielem, scenarzystą Mar-
kiem Hłasko postanowił przejść się po okolicznych wzgó-
rzach. Hłasko, potężny mężczyzna ważący 120 kilo potrącił 
przez przypadek Komedę, a ten spadł z trzymetrowej skarpy. 
Wezwano karetkę. Badania w szpitalu nie wykazały wewnętrz-
nych obrażeń. Komeda wrócił następnego dnia do domu. 
Niestety stan muzyka pogarszał się. Stracił przytomność. 
Badania neurologiczne wykazały krwiaka mózgu. Komeda 
zmarł 25 kwietnia 1968 roku po trzymiesięcznej walce o życie. 
Trzy tygodnie później Marek Hłasko popełnił samobójstwo. 
Miał 35 lat. 

Wybrańcy bogów umierają młodo
TVP Historia sobota 22.05

Legendarne lemury 
z Madagaskaru

Duchy 
nocy

Madagaskar to czwarta naj-
większa wyspa świata. Zamiesz-
kują ją 103 gatunki lemurów. 
Dokument prezentuje najbar-
dziej charakterystyczne z nich 
– od alaotrana łagodnego, przez 
największego, aj-aj, mającego 
długie palce zdolne do wyłapy-
wania larw, po lemura karłowa-

tego, który dwukrotnie powięk-
sza rozmiar ogona, gromadząc 
tłuszcz potrzebny do przetrwa-
nia pory suchej. Większość 
lemurów prowadzi nocny tryb 
życia. Dieta lemurów składa się 
z roślin i owoców. Nie gardzą 
też owadami i małymi kręgow-
cami.

Lemury należą do rodzi-
ny małpiatek. Żyją w stadach, 
w których dominują samice. 

Te niezwykłe ssaki przypo-
minają skrzyżowanie kota, psa 
i wiewiórki. Ich nazwa pochodzi 
z łaciny – „lemures” – i oznacza 
„duchy nocy” albo „duchy zmar-
łych”, a to dlatego, że ich oczy 
świecą w ciemności.

Lemury przetrwały tylko 
na Madagaskarze dzięki jego 
izolacji. Wyspa oddzieliła się 
od dzisiejszej Afryki. Te, które 
zostały na kontynencie afrykań-
skim trafiły na konkurencję ze 
strony lepiej przystosowanych 
małp i w rezultacie wyginęły. Na 
Madagaskarze nie było takich 
zagrożeń, a człowiek na wyspę 
trafił dopiero 2 tysiące lat temu.

Najmniejszy lemurek, waży 
zaledwie 30 gramów. Najwięk-
sze osiągają wagę do 10 kilogra-
mów. Jednak dawniej na Ma-
dagaskarze żył gatunek lemura 
ważący aż 240 kilogramów. Do 
wyginięcia dużych lemurów 
doprowadzili ludzie. Poza ich 
zabijaniem, zniszczyli ogromne 
połacie lasu na wyspie, a tym sa-
mym naturalny dom lemura.

Legendarne lemury 
z Madagaskaru

Focus TV niedziela 9.00

Bunt w modzie

Za dużo ubrań!
24 kwietnia 2013 roku w Bangladeszu zawa-

lił się ośmiopiętrowy budynek Rana Plaza. Ginie 
1135 osób wykorzystywanych do pracy w szwal-
niach w nieludzkich warunkach. Budynek już 
wcześniej groził zawaleniem, ale trzeba było 
produkować w oszałamiającym tempie markową 
odzież, na którą łapczywie rzucamy się co sezon. 

Dramat zbulwersował cały świat. Nagle 
ujawnia się ukryte oblicze oszalałego systemu. 
Za dużo kolekcji, konsumpcji, presji akcjonariu-
szy. W modzie kapitał rządzi produkcją. Nie ma 
już sztuki. Projektanci są wypaleni. 

Każdego roku produkuje się 80 miliardów 
sztuk ubrań, 2,5 miliarda dżinsów. To drugi na 
świecie najbardziej trujący przemysł, po produk-
cji i przeróbce surowców otrzymywanych z ropy 
naftowej lub gazu ziemnego. 

Nadprodukcja ubrań jest przerażająca. Nie-
którzy zmobilizowali się, by uczłowieczyć modę. 
Na całym świecie twórcy, projektanci i aktywiści 
zastanawiają się nad zmianą w produkcji odzieży.
Wszyscy są zgodni co do tego, że trzeba poże-
gnać się z masową i tandetną modą oraz wyzy-
skiwaniem pracowników w biednych krajach. 
Ruch jest międzynarodowy i nazywa się Fashion 
Revolution.

Bunt w modzie
TVP1 sobota 12.30

Wybrańcy bogów  
umierają młodo

Poeta 
dźwięku
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Oczy szeroka zamknięte

Idealni 
małżonkowie?

Thriller w gwiazdorskiej obsadzie. 

Bill Harford (Tom Cruise) jest lekarzem, a jego żona Alice 
(Nicole Kidman) prowadzi galerię. Wraz z córeczką zajmują 
apartament na Manhattanie. Są zamożni i obracają się wśród 
bardzo wpływowych ludzi. W ich długoletnie, spokojne małżeń-
stwo zaczyna wkradać się nuda. 

Pewnego dnia na przyjęciu William zaczyna zdawać sobie 
sprawę ze swych fascynacji erotycznych. Niezaspokojone fanta-
zje seksualne sprawiają, że małżonkowie coraz bardziej oddalają 
się od siebie. Poszukiwanie erotycznego spełnienia o mało nie 
doprowadza do tragedii.

„Każdy film Stanleya Kubricka wzbudzał niezwykłe zainte-
resowanie, a ten szczególnie, bo szybko wyszło na jaw, że krę-
ci »thriller w którym będzie dużo erotyki, ale także tajemnica 
i dramat«. Premierę „Oczu szeroko zamkniętych” zdominowały 
wydarzenia pozaartystyczne: nagła śmierć Stanleya Kubricka, 
który zmarł cztery dni po pierwszym pokazie filmu oraz roz-
stanie Nicole Kidman i Toma Cruise’a wkrótce po zakończeniu 
zdjęć”.

Pewnie nie wiesz...
Przyjaciele i rodzina Kubricka, a także aktorzy i ekipa filmu, 

wszyscy twierdzili, że śmierć Kubricka była całkowicie nieoczekiwa-
na i że nigdy, podczas kręcenia filmu, nie wydawał się być w złym 
stanie zdrowia.

Tom Cruise i Nicole Kidman podpisali umowy na czas nieokre-
ślony. Zgodzili się pracować dopóki Stanley Kubrick nie stwierdzi, 
że film jest skończony.

Tak długo byli w Wielkiej Brytanii, że ich dwoje adoptowanych 
dzieci nabyło angielskiego akcentu.

Stanley Kubrick bał się latać, dlatego cały film nakręcił w An-
glii. Obrazy Nowego Jorku wyświetlano za Tomem Cruise'em. Od-
tworzono także fragmenty ulic; wcześniej na Manhattanie zmierzo-
no szerokości ulic i zlokalizowano automaty z gazetami. 

Trzynaście i pół minutową scenę w pokoju bilardowym z To-
mem Cruisem i Sydneyem Pollackiem kręcono około trzech tygodni 
robiąc prawie 200 ujęć.

Oczy szeroko zamknięte
TV4 sobota 23.00

60 sekund

Auta dla mafii
Tytułowa minuta to czas, jakiego potrzebuje 

Randall „Memphis” Raines na kradzież choćby 
najwymyślniej zabezpieczonego samochodu. 
Mimo stosunkowo młodego wieku stał się już 
legendą w przestępczym światku: przez lata wy-
prowadzał w pole policję, kradnąc każde auto, na 
które przyszła mu ochota. W końcu uznał, że pora 
znaleźć sobie inne zajęcie. 

Zerwanie z przeszłością nie jest takie pro-
ste. Młodszy brat Randalla, Kip, naraża się po-
tężnemu szefowi mafii, Raymondowi Calitri, 
i staje się zakładnikiem. Zginie, jeśli Randall nie 
ukradnie dla Calitriego 50 wyznaczonych, luk-
susowych samochodów w ciągu czterech dni. 
Randall bierze do pomocy swych starych kum-
pli oraz dawną kochankę. Trzy dni zajmuje im 
znalezienie wskazanych modeli i przygotowanie 
całej akcji, ostatniej nocy zaczyna się konkretna 
praca. W paradę stale im wchodzi, rywalizujący 

z Randallem w tej samej branży, Donny Astric-
ky ze swoją bandą, a po piętach depcze detek-
tyw Roland Castlebeck.

Gwiazdami „60 sekund” są Nicolas Cage 
i Angelina Jolie w rolach głównych. 

Pewnie nie wiesz... 
Shelby Mustang GT 500 – Eleanor – to sa-

mochód, który powstał na bazie Forda Mustanga 
z 1967 r. Do filmu wykonano siedem replik Eleanor. 
Pięć z nich używano do sekwencji kaskaderskich 
i zostały zniszczone. Nicolas Cage i reżyser, Jerry 
Bruckheimer dostali dwa pozostałe. Cage jeździł 
tym autem, Bruckheimer bał się.

Większość kaskaderskich ewolucji Nicolas Cage 
wykonał osobiście.

Ostatnia scena pościgu była w dużej mierze im-
prowizowana.

Motocykl, którym jeździ Sway (Angelina Jolie) 
to 1999 MV Agusta Serie ORO (Gold Series). Jest 
jednym z zaledwie 300 wyprodukowanych na całym 
świecie. Jego prędkość maksymalna to ponad 280 
kilometrów na godzinę.

Champion

Ring 
w więzieniu

Doskonale efekty specjalne i emocjonujące 
sceny walki z Vingem Rhamesem oraz Wesley'em 
Snipesem. 

George Chambers, bokser wagi ciężkiej, zdo-
bywca tytułu mistrza świata, zostaje oskarżony 
o gwałt i trafia do więzienia. Wkrótce dochodzi 
do niego wieść o sławie, jaką cieszy się tu nie-
jaki Monroe Hutchens, uchodzący w środowi-
sku osadzonych za najlepszego boksera. Ale to 
Chambers musi być zawsze najlepszy, więc kon-
frontacja pięściarzy jest nieunikniona. Chambers 
i Hutchens chcą rozstrzygnąć, który z nich jest 
mistrzem. Więzienny mecz, zorganizowany przez 
obrotnego Ripsteina, ma wyłonić czempiona, 
nieoficjalnie ma także dać Chambersowi szansę 
na wcześniejsze zwolnienie w razie zwycięstwa. 
Mistrz jest pewny swego, ale Hutchens okazuje 
się wyjątkowo trudnym rywalem…

Brutalny, męski film o boksie połączony 
z tematyką więzienną (zdjęcia kręcono w dwóch 
autentycznych zakładach karnych w Newadzie). 
Reżyser Walter Hill zawsze pragnął nakręcić 
film o walkach pięściarskich, których jest fanem, 
i tą jego pasję widać na ekranie – znajdziemy tu 

dobry montaż, krew i pot, ostre spięcia zgodne 
z kanonami gatunku, rosnące napięcie, morder-
czy trening.

Champion
TV Puls piątek 20.00

60 sekund
TVN7 niedziela 22.40
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Zakochany kundel

Romantyczne kolacje
Lady, urocza i dobrze sytuowana cocker spanielka spotyka 

Trampa, bezpańskiego kundla. Tramp jest powszechnie znany i sza-
nowany za swą pomysłowość i odwagę, ale z początku nie wpada 
w oko dumnej suczce. Jednak udaje się mu zyskać serce Lady dzię-
ki romantycznym kolacjom na tyłach włoskiej knajpki i wspólnym 
ucieczkom przed hyclem. 

Wraz z Trampem i innymi ulicznymi psami, Jockiem, Trustym 
i Pegiem, Lady przeżywa mnóstwo przygód, poznaje smak swobody 
i miłości. 

Wszystko układa się dobrze dopóki Lady nie zostaje w końcu 
złapana przez hycla...

Pewnie nie wiesz...
Premiera miała miejsce w 1955 roku. Film kosztował wtedy 4 milio-

ny dolarów, a zarobił w kinach na świecie aż 93 miliony.
Aby wiarygodnie narysować scenę walki Trampa ze szczurem, ani-

mator trzymał szczury w klatce koło swojego biurka, aby obserwować 
ich zachowanie.

Walt Disney w pudełku do kapelusza podarował szczeniaka swojej 
żonie. Wręczając Lilian upominek, Walt pomyślał, że identyczna scena 
dobrze wyglądałaby jako początek filmu. 

Zakochany kundel
TV Puls2 sobota 14.20
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Rosalinda przygotowuje się do roli przyszłej królowej niewielkiego państwa. Gdy 
generał Kane grozi przejęciem władzy, dziewczyna zostaje wprowadzona do programu 
ochrony księżniczek. 

Agent Joe Mason wywozi ją w bezpieczne miejsce. Znajduje schronienie w jego domu, 
gdzie pod przybranym nazwiskiem Rosie Gonzales ma udawać zwyczajną nastolatkę. 
Księżniczka poznaje córkę agenta, Carter. Dziewczęta nie przypadają sobie do gustu, ale 
z biegiem czasu zaprzyjaźniają się. Chcąc zmusić księżniczkę do ujawnienia się, generał 
Kane knuje intrygę.

Program ochrony księżniczek
TV4 sobota 13.00, niedziela 8.00

Madagaskar 2

Awaryjne lądowanie
Grupa uciekinierów z nowojorskiego ZOO – lew Alex, zebra Mar-

ty, żyrafa Melman i hipopotamica Gloria, przebywa na Madagaskarze. 
Zwierzęta, które trafiły tu przez przypadek i nie czują się najlepiej. 
Najchętniej wróciliby do zoo, gdzie byli uwielbiani przez tłumy, mieli 
dobre wyżywienie i opiekę medyczną. Nadarza się ku temu okazja, gdy 
pingwiny naprawiają stary samolot. 

Niestety, podczas lotu jeden z silników przestaje działać, drugi 
zapala się. Załoga musi awaryjnie lądować w najdzikszych rejonach 
Afryki. Lew, zebra, hipopotamica i żyrafa mogą poznać braci żyjących 
w naturalnych warunkach. Czarny Kontynent okazuje się na tyle atrak-
cyjny, że zwierzętom odechciewa się wracać do cieplarnianych warun-
ków ogrodu zoologicznego.

Madagaskar 2
Polsat sobota 20.05, niedziela 13.50

Zwykła nastolatka

Program ochrony 
księżniczek
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Jako Honorowy Ambasador 
Województwa Podlaskiego czyn-
nie promował nasz region w kraju 
i za granicą. W suwalskim szpita-
lu, 9 kwietnia 2020 roku, w wieku 
93 lat odszedł Andrzej Strumiłło.

Andrzej Strumiłło urodził 
się 23 października 1927 roku 
w Wilnie. Dzieciństwo spędził 
nad Żejmianą pod Święcianami, 
gdzie znajdował się zaścianek Su-
dany, z którego pochodziła jego 
matka - Kazimiera Jurszanówna. 
Ojcem artysty był Rafał Strumił-
ło-Pietraszkiewicz, który praco-
wał jako budowniczy linii telefo-
nicznych w Wileńskiej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów. Przed wojną 
był ministrantem w kościele św. 
Piotra i Pawła na Antokolu. Stu-
diował w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Ło-
dzi pod kierunkiem Władysława 
Strzemińskiego, a także na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krako-
wie, gdzie w roku 1950 uzyskał 
dyplom. W latach 1949-1953 
był asystentem na obu uczel-
niach. Był profesorem kontrak-
towym krakowskiej ASP w latach 
1977-1980, a w roku akademic-
kim 1987/88 – wykładowcą su-
walskiej filii Akademii Teologii 
Katolickiej. W latach 1982-1984 
przebywał w Nowym Jorku, 
gdzie w wyniku wygranego kon-
kursu piastował stanowisko kie-
rownika pracowni graficznej przy 
sekretariacie Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych, lecz nie 
zdecydował się na przedłużenie 

kontraktu i powrócił do Polski, 
gdzie osiadł na stałe nad Czarną 
Hańczą, „skąd jest najbliżej do 
Wilna”. W 1977 roku zainicjował 
Spotkania Sztuka–Środowisko 
w Wigrach.

Po roku 1956 zaczął współ-
pracę z Polską Izbą Handlową, 
dla której projektował pawilony 
wystawiennicze – dzięki temu 
mógł podróżować po świecie. 
W ciągu swej kariery artystycznej 
Strumiłło zwiedził wiele krajów, 
w których pobyt dokumentował 
cyklami rysunkowymi i fotogra-
ficznymi: Chiny (w latach 1954 
I 1961), Włochy (1957), In-
die (1959, 1970 i 1972), Nepal 
(1974 i 1980), Japonia i Tajlandia 
(1987). Wydał dwa tomy poezji: 
Moje i Jak. W roku 2008 nakła-
dem łomżyńskiej oficyny wydaw-
niczej „Stopka” ukazała się książ-
ka Factum est (łac.: Stało się), 
która jest zbiorem dzienników 
i ilustracji artysty z lat 1978-2006, 
a w 2009 „Ja. Poezje wybrane” 
(w 2010 roku wiersze zostały wy-
dane jako audiobook, czyta sam 
autor). Wraz z Czesławem Mi-
łoszem i Tomasem Venclovą był 
pomysłodawcą stworzenia Księgi 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
której to przygotowania i wyda-
nia w maju 2009 podjęła się sej-
neńska fundacja „Pogranicze”. 
W grudniu 2008 w Suwałkach 
została otworzona galeria arty-
sty, której budowę sfinansowały 
urząd miasta i Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-

go (koszt remontu pomieszczeń 
przeznaczonych na wystawę wy-
niósł 650 tys. zł). W pięciu halach 
wystawienniczych (około 200 
m2) zgromadzone zostały prace 
Andrzeja Strumiłły z zakresu ma-
larstwa, rzeźby, fotografii i rysun-
ku oraz część kolekcji azjatyckiej.

Andrzej Strumiłło 50-lecie 
pracy twórczej celebrował w Mu-
zeum Azji i Pacyfiku w Warsza-
wie wystawą swych rysunków 
z Azji (Galeria Azjatycka 1997). 
Rok wcześniej prezentował tu 
nepalskie malarstwo sakralne. 
Muzeum organizowało również 
wiele wystaw artysty w kraju 
i za granicą (Zabytki Indii, Nowe 
Delhi, Mój Nepal, Katman-
du, Andrzej Strumiłło - rysunki 
z Azji, Hanoi, Azja w rysunkach 
Andrzeja Strumiłły, Jużnosacha-
lińsk). Wystawę Kobzdej, Ku-
lisiewicz, Strumiłło - rysunki 
z Azji, Galeria Azjatycka 1993, 
w następnym roku eksponowa-
no w Nowym Delhi, Bratysławie, 
Moskwie, a w kolejnym w Pra-
dze, Lipsku i Weimarze. Andrzej 
Strumiłło przez wiele lat zasiadał 

w Radzie Muzealnej i jest wiel-
kim przyjacielem Muzeum Azji 
i Pacyfiku.

W dniu Narodowego Święta 
Odrodzenia Polski w 1974 roku 
otrzymał nagrodę państwową II. 
stopnia. W 1969 roku otrzymał 

Nagrodę Ministra Kultury i Sztu-
ki II stopnia.

Był wyjątkowym malarzem, 
grafikiem, rzeźbiarzem, fotogra-
fem, poetą, pisarzem i scenogra-
fem. Odszedł 9 kwietnia 2020 
roku. 

pamięć żywa

Zakochany kundel

Romantyczne kolacje
Lady, urocza i dobrze sytuowana cocker spanielka spotyka 

Trampa, bezpańskiego kundla. Tramp jest powszechnie znany i sza-
nowany za swą pomysłowość i odwagę, ale z początku nie wpada 
w oko dumnej suczce. Jednak udaje się mu zyskać serce Lady dzię-
ki romantycznym kolacjom na tyłach włoskiej knajpki i wspólnym 
ucieczkom przed hyclem. 

Wraz z Trampem i innymi ulicznymi psami, Jockiem, Trustym 
i Pegiem, Lady przeżywa mnóstwo przygód, poznaje smak swobody 
i miłości. 

Wszystko układa się dobrze dopóki Lady nie zostaje w końcu 
złapana przez hycla...

Pewnie nie wiesz...
Premiera miała miejsce w 1955 roku. Film kosztował wtedy 4 milio-

ny dolarów, a zarobił w kinach na świecie aż 93 miliony.
Aby wiarygodnie narysować scenę walki Trampa ze szczurem, ani-

mator trzymał szczury w klatce koło swojego biurka, aby obserwować 
ich zachowanie.

Walt Disney w pudełku do kapelusza podarował szczeniaka swojej 
żonie. Wręczając Lilian upominek, Walt pomyślał, że identyczna scena 
dobrze wyglądałaby jako początek filmu. 

Zakochany kundel
TV Puls2 sobota 14.20
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Rosalinda przygotowuje się do roli przyszłej królowej niewielkiego państwa. Gdy 
generał Kane grozi przejęciem władzy, dziewczyna zostaje wprowadzona do programu 
ochrony księżniczek. 

Agent Joe Mason wywozi ją w bezpieczne miejsce. Znajduje schronienie w jego domu, 
gdzie pod przybranym nazwiskiem Rosie Gonzales ma udawać zwyczajną nastolatkę. 
Księżniczka poznaje córkę agenta, Carter. Dziewczęta nie przypadają sobie do gustu, ale 
z biegiem czasu zaprzyjaźniają się. Chcąc zmusić księżniczkę do ujawnienia się, generał 
Kane knuje intrygę.

Program ochrony księżniczek
TV4 sobota 13.00, niedziela 8.00

Madagaskar 2

Awaryjne lądowanie
Grupa uciekinierów z nowojorskiego ZOO – lew Alex, zebra Mar-

ty, żyrafa Melman i hipopotamica Gloria, przebywa na Madagaskarze. 
Zwierzęta, które trafiły tu przez przypadek i nie czują się najlepiej. 
Najchętniej wróciliby do zoo, gdzie byli uwielbiani przez tłumy, mieli 
dobre wyżywienie i opiekę medyczną. Nadarza się ku temu okazja, gdy 
pingwiny naprawiają stary samolot. 

Niestety, podczas lotu jeden z silników przestaje działać, drugi 
zapala się. Załoga musi awaryjnie lądować w najdzikszych rejonach 
Afryki. Lew, zebra, hipopotamica i żyrafa mogą poznać braci żyjących 
w naturalnych warunkach. Czarny Kontynent okazuje się na tyle atrak-
cyjny, że zwierzętom odechciewa się wracać do cieplarnianych warun-
ków ogrodu zoologicznego.

Madagaskar 2
Polsat sobota 20.05, niedziela 13.50

Zwykła nastolatka

Program ochrony 
księżniczek

„Łomże swą”  
opuścił Stanisław Wiszowaty
Odszedł Stanisław Wiszowaty (20.V.1966 – 09.IV.2020). 
“Łomża ma” - Tak zawsze życzliwie wypowiadał się o mieście, 

w którym mieszkał. W Łomży znany był jako człowiek orkiestra, któ-
ry zagra na pianinie, akordeonie, perkusji czy gitarze, a także zaśpiewa 
i zabawi.

Żegnaj przyjacielu! Już zawsze będziemy wspominać Cię utwo-
rem “W naszej Łomży”. 

Po przegranej walce z choro-
bą nowotworową odeszła wspa-
niała kobieta, ukochana córka, 
żona, mama, siostra, koleżanka, 
bliska wielu osobom. Nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej nr 7 
w Łomży Katarzyna Łebkowska. 
Z chorobą walczyła z uśmiechem 
na ustach i była pełna energii 
i optymizmu. Dzisiaj wspomina-
ją ją bliscy, przyjaciele, ucznio-
wie, nauczyciele oraz rodzice.

- Kasia zrobiła dla mnie wspa-
niałą rzecz. Zaprosiła mnie, na 
spotkanie z dziećmi, do "mojej" 
szkoły SP 7, w której pokocha-
łam sport. Nikt inny o tym nie 
pomyślał. Nikt tego nie zrobił. 
Tylko Ona… Miała sport w ser-
cu.  Na jej prośbę SP 7 odwie-
dził też m.in. Piotr Łobodziński 
- wspomina Katarzynę Łebkow-
ską Justyna Korytkowska. - Będę 
jej wdzięczna do końca życia. I za 
tę rozmowę po spotkaniu, gdy 
zatroskana o łomżyński sport 
opowiadała mi ile trudu kosztu-
je Karola jego sportowy sukces. 
Bardzo kochała Karola i to było 
widać i słychać w jej głosie. Dzię-
kuję Kasiu. Spoczywaj w pokoju - 
dodaje Justyna Korytkowska.

-Kasiu. Pracowałyśmy razem 
30 lat. Tyle wspólnych działań. 

Tyle wspólnych pielgrzymek 
i wycieczek. Przy Tobie nie moż-
na się było nudzić. A teraz, co 
będzie bez Ciebie? - Pisze w me-
diach społecznościowych Kata-
rzyna Szmitko. 

-Ostatnią rzeczą, jaką chciał-
bym robić, jest żegnanie któregoś 
z nas. Los jednak nader często za 
nic ma nasze życzenia, a napisa-
ny przez niego scenariusz jest 
bezlitosny. Po przegranej wal-
ce z ciężką chorobą, odeszła od 
nas nasza koleżanka, Katarzy-
na Łebkowska. I choć walczyła 
z uśmiechem na ustach, choć ze 
strasznym przeciwnikiem zmaga-
ła się pełna energii i optymizmu, 
bezduszny los wyreżyserował dla 
niej, jej najbliższych i przyjaciół, 
tragiczny epizod - pisze w imie-

niu dyrekcji Szkoły Podstawowej 
nr 7, nauczycieli i pracowników 
administracji – Kamil Konopka. 
- Energia, o której wspomniałem, 
towarzyszyła Kasi w jej codzien-
nej pracy. Nie ma w naszej szko-
le osoby, która nie podziwiałaby 
jej zaangażowania w prowadze-
nie absolutnie wszystkich spraw 
dotyczących uczniów kolejnych, 
kierowanych przez nią klas. Nikt 
tak jak Pani Kasia nie rozumiał 
lepiej, że szkoła to nie tylko „mę-
drca szkiełko i oko”, ale także ser-
ce, uśmiech i zabawa. Żyła szko-
łą i dla szkoły. Jej drugie imię 
brzmi… Siódemka. Była nauczy-
cielem na pełen 24-godzinny 
etat i wychowawcą kompletnym, 
w pełnym znaczeniu tego słowa. 
Choć dziś, Kasiu, z innych po-
wodów, jakie przewidział światu 
bezduszny los, nie możemy poże-
gnać Ciebie tak, jak byśmy wszy-
scy chcieli, to jednak nasze myśli 
będą przy Tobie. W niebiosach 
też pewnie są szkoły… Jestem 
pewien, że dyrektor niebiańskiej 
placówki, do której bez wątpie-
nia już trafiłaś, zyskał doskona-
łego i oddanego pracownika, 
a niebiańskie dzieci – wspania-
łego wychowawcę. Do widzenia, 
Kasiu… - dodaje Kamil Konop-

Przy Tobie nie można się było nudzić.  
A teraz, co będzie bez Ciebie? 

Bliscy i znajomi żegnają Katarzynę Łebkowską

Takim Go zapamiętamy!
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O nowej funkcji wiceprezesa Krajowe-
go Zasobu Nieruchomości, podsumo-
waniu blisko półtorarocznego zarzą-
dzania Miejskim Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej oraz decyzjach w Porozumieniu, 
partii Jarosława Gowina i losach Zjed-
noczonej Prawicy z DARIUSZEM BRA-
KONIECKIM rozmawia Marlena Siok.

Marlena Siok: - Panie Dariuszu 20 
marca 2020 roku minister rozwoju 
Jadwiga Emilewicz powołała Pana na 
stanowisko wiceprezesa Krajowego 
Zasobu Nieruchomości. Jaka jest nad-
rzędna misja tej instytucji. 

Dariusz Brakoniecki: - Zgod-
nie z preambułą zawartą w usta-
wie o Krajowym Zasobie Nie-
ruchomości, ustawodawca 
stwierdza, iż prowadzenie przez 
władze publiczne polityki sprzy-
jającej zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych obywateli oraz 
zadaniach wprowadzania instru-
mentów zwiększających wyso-
kość mieszkań i kształtowania 
stabilnych ram finansowania 
budownictwa mieszkaniowego 
będą głównym zadaniem Krajo-
wego Zasobu Nieruchomości. 
Proszę pamiętać, iż KZN jest in-
stytucją stosunkowo nową. Zo-
stał powołany ustawą, która we-
szła w życie pod koniec 2017 
roku. Ona przeszła nowelizację. 
Dotychczas tą jednostką kiero-
wali pełnomocnicy powoływani 
przez ministra inwestycji i roz-
woju, którzy zajmowali się głów-
nie sprawami organizacyjnymi, 
stricte technicznymi. Natomiast 
powołany pod koniec marca bie-
żącego roku zarząd jest pierw-
szym w historii KZN. Mimo sy-
tuacji nadzwyczajnej, związanej 
ze stanem epidemiologicznym 
w kraju i na świecie oraz później-
szymi konsekwencjami, jestem 
przekonany, że Krajowy Zasób 
Nieruchomości będzie efektyw-
nie realizował postawione przed 
nim zadania.
M.S:- Krajowy Zasób Nieruchomości 
wraz z Polskim Funduszem Rozwoju, 
odpowiadają za realizację programu 
„Mieszkanie Plus”. Czy rzeczywiście 
rządowy projekt ma przejść rebran-
ding i w nowym wydaniu funkcjono-
wać ma jako „Mieszkanie dla rozwo-
ju”?

D.B: - Ogólnie realizacja po-
lityki „Mieszkanie Plus” jest za-
daniem bardzo trudnym. Do-
tychczasowe programy takie jak 
rodzina na swoim czy mieszka-
nie dla młodych, nie spełnia-
ły swoich funkcji. Tak napraw-
dę pomagały tym, których na 
mieszkanie i tak było stać. Rewo-
lucyjny w tym zakresie jest pro-
gram „Mieszkanie Plus”, bo nie-
sie pomoc osobom rzeczywiście 
potrzebującym. Realizacja tego 
programu trafiła na bardzo trud-
ny moment. Naprawdę mocno 
podrożały materiały budowlane 

i bardzo szybko rosły koszty pra-
cy. Proszę zauważyć jak duża licz-
ba wykonawców chociażby dróg 
krajowych czy autostrad, doma-
gała się renegocjacji w tamtym 
okresie podpisanych umów gro-
żąc nawet zejściem z placu budo-
wy. W niektórych przypadkach 
rzeczywiście tak się stało. Gdy-
by nie te elementy, uważam, że 
program „Mieszkanie Plus” uda-
łoby się zrealizować w znacznie 
szerszym zakresie niż miało to 
obecnie miejsce. Natomiast re-
branding, o którym Pani mówi 
dotyczy nie tylko samej nazwy, 
ale przede wszystkim samej re-
alizacji programu mieszkanie dla 
rozwoju. Jednym z tych instru-
mentów jest partnerstwo publicz-
no-prywatne, którego jestem 
zwolennikiem i które umiejętnie 
realizowane staje się umową typu 
win-win. Umową, w której obie 
strony odnoszą wyłącznie ko-
rzyści. Kilkukrotnie omawiałem 
to zagadnienie w opracowaniach 
naukowych, stąd też mój duży 
optymizm w tym zakresie. Kolej-
nym niezwykle ważnym instru-
mentem programu jest samorząd 
i szeroko rozumiana współpraca 
z Towarzystwami Budownictwa 
Społecznego oraz Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego. Samo-
rząd może i powinien odegrać 
bardzo ważną rolę w realizacji 
tego programu. 
M.S:- Panie Dariuszu przez ponad 
rok kierował Pan Miejskim Przedsię-
biorstwem Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łomży. Z jakim 
bilansem zostawia Pan przedsiębior-
stwo? Czy następca będzie posiadał 
komfort w działaniu? 

D.B: - To prawie półtora roku. 
Od grudnia 2018 roku do marca 
2020 roku. Było to bardzo szyb-
kie półtora roku. Ilość zadań re-
alizowanych przez MPGKiM jest 
absolutnie ogromna. Począwszy 
od utrzymania dróg, trawników 
oraz parków poprzez czyszczenie 
miasta, jego odśnieżania, aż po 
gospodarkę mieszkaniową mia-
sta w szerokim tego słowa zna-
czeniu. Czas w MPGKiM płynie 
naprawdę bardzo szybko. Z reali-
zacji inwestycji jestem bardzo za-
dowolony. Mimo mniejszego bu-

dżetu zrealizowaliśmy cała masę 
ciekawych inwestycji, jednocze-
śnie utrzymując wysoki poziom 
w zakresie naprawy dróg, utrzy-
mania zieleni i czystości miasta. 
Natomiast w kontekście bilan-
su finansowego należy pamię-
tać o tym, iż MPGKiM to zakład 
budżetowy. Oznacza to, że funk-
cjonuje w ramach aktualnego bu-
dżetu i zleceń otrzymywanych 
z Urzędu Miasta. Natomiast pod 
koniec roku ewentualne nadwyż-
ki budżetowe powinny być zwra-
cane do miejskiej kasy. Znajdu-
jemy się  w pierwszym kwartale 
obecnego roku, tak więc sytuacja 
finansowa jest stabilna. Mój na-
stępca na tym etapie na pewno 
będzie miał duży komfort działa-
nia. Poza tym mechanizmy, które 
udało mi się wprowadzić np. w za-
kresie egzekwowania zadłużenia 
względem przedsiębiorstwa było 
bardzo skuteczne i przyniosło 
wymierny efekt. MPGKiM jest 
w dobrej kondycji. Niemniej za-
wsze można coś poprawić, coś 
zrobić lepiej i tego życzę nowemu 
dyrektorowi. By błyskawicznie 
optymalizował działania firmy 
bo jest to najistotniejsza jednost-
ka, w mojej ocenie, podległa mia-
stu. MPGKiM w Łomży bezpo-
średnio lub pośrednio zajmuje 
się niemal wszystkim, co dzieje 
się w mieście.
M.S:- Mimo mniejszego budżetu 
względem roku 2018 udało się utrzy-
mać zadowalający poziom inwestycji? 

D.B: -Dla MPGKiM rok 
2019 był rokiem wyzwań 
i w mojej ocenie temu sprosta-
liśmy. Mimo znacznie mniej-
szego budżetu względem roku 
2018 udało nam się utrzymać 
ten sam, bardzo wysoki poziom 
inwestycji. O wielkości tych in-
westycji świadczy fakt, iż rok 
2018 był rokiem jubileuszo-
wym. W związku z tym Urząd 
Miejski w Łomży przeznaczył 
na ten cel dodatkowe środki. Ju-
bileusz wprawdzie się skończył, 
natomiast oczekiwania działań 
pozostały. Dlatego też chcieli-
śmy utrzymać ten sam wysoki 
poziom z 2018 roku. Wprowa-
dziliśmy nowe, znacznie bardziej 
ekonomiczne rozwiązania w za-

kresie nasadzeń miejskich. Cho-
ciażby napis na skarpie „Zasma-
kuj w Łomży”. Został wykonany 
w nowej technologii pozwala-
jącej zaoszczędzić rocznie oko-
ło 50 tysięcy złotych. Swoistym 
novum realizowanym we współ-
pracy z WSA w Łomży oraz in-
stytutem badawczym w Białym-
stoku były nasadzenie drzewek 
Oxytree. Są to drzewa, które 
pochłaniają dziesięciokrotnie 
więcej dwutlenku węgla i pyłu 
niż inne drzewa występujące 
w Polsce. W obecnym roku, je-
żeli dobrze pamiętam, na obsza-
rze 4600 m kwadratowych posa-
dzimy łąki kwietne, które oprócz 
walorów estetycznych posiadają 
całą gamę zalet poprawiających 
stan przyrody m.in. ogranicza-
ją odpływ wód opadowych do 
kanalizacji miejskiej oraz hałas. 
O zaletach tego przedsięwzię-
cia mógłbym mówić naprawdę 
długo. Bardzo ważnym dla mnie 
projektem, który rozpoczęliśmy 
we współpracy z Wojewódzkim 
Fnduszem Ochrony Środowiska 
w Białymstoku jest pozyskanie 
dofinansowania na termomo-
dernizację oraz instalację paneli 
fotowoltaicznych na budynkach 
należących do miejskich zaso-
bów oraz na wspólnotach miesz-
kaniowych, którymi zarządza-
my. Obecnie jesteśmy na bardzo 
wstępnym etapie współpracy, ale 
mam nadzieję, że projekt będzie 
kontynuowany przez mojego 
następcę. W roku ubiegłym roz-
mieściliśmy również dodatkowe 
elementy iluminacji świetlnej 
na Starym Rynku, zrobiliśmy 
wspomniany już napis „Zasma-
kuj w Łomży” oraz herb nasze-
go miasta, a także zamontowa-
liśmy nowe iluminacje świetlne 
w parku Jana Pawła II. W zakre-
sie infastruktury należałoby wy-
mienić  takie inwestycje jak cho-
ciażby remont ul. Kapucyńskiej, 
Stacha Konwy czy Żwirowej. 
Warto wspomnieć też o prze-
prowadzonym remoncie w SP 
8 oraz inwestycjach w zakresie 
termomodernizacji czy wymia-
ny instalacji sanitarnych w bu-
dynkach wspólnot mieszkanio-
wych. Wartym odnotowania jest 
także, jak wspomniałem wcze-
śniej, znacząco poprawiona ścią-
galność zadłużenia względem 
MPGKiM w porównaniu z ro-
kiem 2018. Tu mówimy o kwo-
cie około 100 tysięcy złotych. 
Nie sposób nie wspomnieć o re-
alizacji pierwszego etapu rewi-
talizacji parku Jakuba Wagi, po-
legającym na wymianie koszy 
i ławek oraz nowych nasadze-
niach w tym miejscu. Mam na-
dzieję, że modernizacja tego 

parku będzie kontynuowana bo 
jest miejsce dla Łomży szczegól-
ne z wielu względów, chociażby, 
iż jest to najstarszy obiekt tego 
typu w mieście. Też korzystając 
z tej okazji chciałbym bardzo po-
dziękować pracownikom MPG-
KiM w Łomży. Wymienione 
przeze mnie inwestycje nie były-
by możliwe, gdyby nie ich profe-
sjonalizm.
M.S:- W taki razie w czyich rękach zo-
stawia Pan przedsiębiorstwo?

D.B: - Nie chcę wychodzić 
przed szereg i wskazywać na-
zwiska. Będzie to osoba według 
mnie sprawdzona, która odgry-
wała istotną rolę w przedsiębior-
stwie.
M.S:- 31 stycznia odbyły się wybory do 
władz łomżyńskiego Porozumienia, 
partii Jarosława Gowina. Mimo awan-
su zostaje Pan na czele tych struktur...

D.B: - Tak. Koncepcja funk-
cjonowania łomżyńskich struk-
tur partii, którą przedstawiłem 
na zjeździe, dostała największe 
poparcie, czego skutkiem było 
powierzenie mi misji kierowania 
„Porozumieniem” w mojej ro-
dzinnym mieście. Jest to bardzo 
trudne i ważne zadanie, ale razem 
z zarządem, który otrzymał man-
dat, jesteśmy w stanie temu po-
dołać. Myślę, że moja na ogól co-
dzienna obecność w Warszawie 
nie będzie stała w kontrze z reali-
zacją przyjętej strategii działania. 
Jako łomżyńskie „Porozumienie” 
chcemy być blisko spraw Łom-
żan, jak i uczestniczyć w życiu 
publicznym.
MS:- Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą?

D.B: - Chciałbym bardzo 
mocno podkreślić, iż Porozumie-
nie Jarosława Gowina pozosta-
je częścią Zjednoczonej Prawicy. 
Funkcję wicepremiera pełni Ja-
dwiga Emilewicz. To resort pani 
premier opracował i będzie wdra-
żał tarczę antykryzysową oraz jej 
ewentualne kolejne, wynikające 
z sytuacji, odsłony. Natomiast tak 
jak wszyscy wiemy, mamy bar-
dzo trudny czas, który wymaga 
podejmowania trudnych decyzji. 
To właśnie teraz powinniśmy pra-
cować ponad podziałami. Obóz 
Zjednoczonej Prawicy już wielo-
krotnie udowadniał swoją odpo-
wiedzialność w podejmowaniu 
decyzji. Dlatego też dywagacje na 
temat przedterminowych wybo-
rów są mocno na wyrost. Przed 
nami wybory prezydenckie, które 
zostaną przeprowadzone 10 maja 
w formie korespondencyjnej 
w związku z tym należy skupić 
się i dołożyć wszelkich starań by 
zostały przeprowadzone w spo-
sób jak najbardziej sprawny i bez-
pieczny. Życie i zdrowie Polaków 
jest nadrzędne.

Chcemy być blisko spraw Łomżan
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Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy odcinek 32 Tomu III, za-
tytułowanego “Więzy śmierci”. 

W niedzielę dwudziestego 
drugiego czerwca tysiąc dzie-
więćset czterdziestego pierw-
szego roku Icchak Wajsberg 
wstał dosyć wcześnie jak na 
dzień odpoczynku od codzien-
nej, znojnej pracy. Obudził się 
o siódmej rano, podniósł głowę 
i chwilę zastanawiał się co to za 
dzień. Niedziela, przypomniał 
sobie po chwili namysłu. To 
dziś jedyny dzień w tygodniu, 
kiedy nie muszę iść do robo-
ty, pomyślał. Od kiedy Sowieci 
wydali dekret, że kooperatywy 
mają pracować także w soboty, 
nie mógł już świętować szabasu. 
Pogodził się z tym jak z wielo-
ma innymi niedogodnościami 
sowieckiej okupacji. Musiał za-
rabiać, musiał żyć, musiał utrzy-
mać siebie i swoją młodziut-
ką, uroczą żonę, którą kochał 
pierwszą, dojrzałą już miłością.

Spojrzał na słodko śpią-
cą, snem sprawiedliwej, Mojrę. 
Jeszcze chwilę zatrzymał wzrok 
na tak kochanej, świeżej w roz-
kwicie swojej młodości, twarzy 
żony i powoli wysunął się z łóż-
ka. Delikatnie, na palcach prze-
szedł przez salon, gdzie spała 
czteroosobowa rodzina Wier-
ników: Samuel z żoną i dwiema 
córkami. 

Po chwili umyty i ubrany 
przeszedł do kuchni, gdzie na-
tknął się właśnie na Samuela 
Wiernika, który przyszedł napić 
się wody. 

- To dziś ten dzień, co? – za-
gaił ojciec Eliana. 

- Ano, być może – odpowie-
dział dosyć powściągliwie Ic-
chak, rozglądając się za czymś 
do zjedzenia przed śniadaniem.

- Obudziłeś mnie tym swoim 
tuptaniem, młody człowieku. 
Ale to dobrze, bo nie chciałbym 
przeoczyć dzisiejszych wyda-
rzeń – Wiernik uśmiechnął się 
do swoich myśli. – A szczegól-
nie tego obrazka rodziny so-
wieckiego aparatczyka, dającej 
nogę z mojego domu.

- Nic na razie na to nie wska-
zuje, że sądny dzień dla Sowie-
tów będzie akurat dzisiaj - za-
uważył trzeźwo chłopak.– Cisza 
aż dzwoni, nie słychać żadnego 
ostrzeliwania. Samoloty nie la-
tają więcej niż zwykle. Gdzie 
ta wojna, panie Samuelu? – za-
pytał Icchak przekornie i nieco 
złośliwie.

- Zobaczymy. Nie mów hop, 
młodzieńcze, zanim nie prze-
skoczysz – odparł Wiernik, nad-
rabiając miną. – Dzień dopiero 
wstał.

- No tak, młody jeszcze jest – 
potwierdził Icchak.

- To ty w takim razie coś so-
bie zjedz, a ja się szybko ubiorę 
i zaraz sobie wyjdziemy na ulicę.

- Chyba to ja miałem lustro-
wać okolice i obserwować pana 
dom. Pana obecność na ulicy 
jest w tej chwili zbędna – za-
uważył Wajsberg, przypomi-
nając starszemu człowiekowi 
wcześniejsze ustalenia.

- Tak, tak – Wiernik zgodził 
się skwapliwie. - To pewne, że 
jeszcze się tam nastoisz, skoro 
taka cisza. Najpierw jednak wyj-
dziemy na spacer razem. Zoba-
czymy czy są jakieś przesłanki 
na ziszczenie się przepowiedni 
mojego domorosłego proroka. 

- Ma pan na myśli Eliana?
- A kogóż by innego? – Sa-

muel Wiernik pokręcił gło-
wą z dezaprobatą, wychodząc 
z kuchni.

Wajsberg szybko chwycił 
kromkę chleba i kawałek sera, 
aby zaspokoić pierwszy głód 
nowego dnia. Popił zimną wodą 
i nie zwlekając wyszedł przed 
dom. Wiedział, że Mojra zawo-
ła go na śniadanie. Wszyscy do-
mownicy już od kilku dni znali 
jego dzisiejsze zadanie.

Obserwator - tak je nazwali 
pół żartem, pół serio. Machnął 
ręką tak, jakby chciał powie-
dzieć „a niech tam, to przecież 
robota dla Eliana”. 

Czekając na starszego Wier-
nika, Icchak usiadł na ławce 
i pogrążył się w rozmyślaniach. 
„Co się stanie jeśli wojna rze-
czywiście wybuchnie? Takie 
wydarzenie zmieni przecież 
wszystko. Kto wie jak będą za-
chowywać się Niemcy jako oku-
panci. Czy pozwolą pracować? 
Ba! Czy pozwolą żyć? Najlepsza 
byłaby ta pozorna stabilizacja 
za Sowietów. Tylko kto tu mnie 
będzie pytał o zdanie?”

Zza drzwi wynurzył się Sa-
muel. Nadal był jeszcze ener-
gicznym, mimo swej otyłości, 
mężczyzną. Wydarzenia sowiec-
kiej okupacji, czyli najpierw 
pozbawienie możliwości za-
robkowania, a potem podstęp-
ne wyeksmitowanie z domu, 
znacznie naruszyły jego silną 
niegdyś strukturę psychiczną. 
Potrzebował pomocy i Wajs-
berg, z racji przyjaźni z Elianem, 
nie mógł, ale i nie chciał, mu jej 
odmówić. Na widok Wiernika 
podniósł się i szybko podszedł 
do niego.

- To jednak idziemy na tę 
poranną przechadzkę? – spytał 
starszego pana.

- Ano tak trzeba – Samuel 
uśmiechnął się do swojego mło-
dego towarzysza, kierując się 
w bramę wyjściową. Za nim po-
dążył Icchak.

- I co zrobimy?
- Rozejrzymy się, chłopcze. 

Cóż innego możemy zrobić? 
Potem wrócimy do domu na 
śniadanie.

Wyszli na ulicę. Przed ósmą 
rano w niedzielę niewielu moż-
na było jeszcze spotkać prze-
chodniów na Dwornej. Pew-
nie kiedyś ta ulica prowadziła 
do jakiegoś dworu, skoro ją tak 
ludzie nazwali, ale gdzie on był 
usytuowany, któż to raczy wie-
dzieć? Teraz to była jedna z dróg 
prowadzących do starówki łom-
żyńskiej z jednej strony, a do ka-
tolickiej katedry z drugiej. Msza 
na siódmą już się jednak koń-
czyła, a do następnej pozosta-
ła jeszcze godzina z okładem. 
Dwóm obserwatorom taka sy-
tuacja była na rękę. Po chwili 
doszli pod bramę domu Wierni-
ka, na który on mógł sobie tylko 
popatrzeć z oddali. 

Nic się nie działo. Cisza 
i pełny spokój. Wajsberg z Wier-
nikiem przystanęli na chwi-
lę, uważnie lustrując sam dom 
i jego otoczenie.

- I co? – spytał z cicha star-
szy pan.

- Nic. Wracajmy. Nuda, jak 
pan widzi. Nie możemy tu stać 
ani chwili dłużej – Icchak spoj-
rzał z prośbą w oczach na swo-
jego towarzysza. – Wrócę tu za 
pół godziny, może godzinę - 
obiecał.

- Chodźmy, nikt nie woła – 
uśmiechnął się smutno Wier-
nik. – Pan nie rozumie, młody 
człowieku, jak to jest patrzeć 

na swoją własność, owoc swo-
jej pracy. Niemcy budzą w nas 
wszystkich strach, ale chciał-
bym, żeby tamtych pogonili, 
gdzie pieprz rośnie.

- Nie sposób pana nie rozu-
mieć – przyznał Wajsberg. – To 
w końcu dorobek pana życia.

Po chwili znów znaleźli się 
przed bramą do domu Rozen-
cwajgów. Naprzeciw nim po-
śpiesznie wyszła Mojra.

- Śniadanie na stole, pano-
wie – oznajmiła. – Wychodzi-
cie tak bez jedzenia. I bez sło-
wa - dodała z przyganą w głosie 
patrząc na męża, który podbiegł 
i przytulił ją do siebie bez słowa. 
Samuel uśmiechnął się wyrozu-
miale, widząc tak czułe poranne 
przywitanie młodych małżon-
ków. 

Wajsberg jeszcze dwukrot-
nie wychodził po śniadaniu na 
całkowicie bezowocny rekone-
sans. Nic się nie działo przed 
domem Wierników, chociaż 
już wieść gminna hulała po uli-
cach miasta, że jednak Niem-
cy dokonali inwazji na Sowie-
tów. Większość polskiej części 
społeczności Łomży przyjęła tę 
wiadomość z ulgą i nadzieją, bo 
miano już dość sowieckiej go-
spodarki i sowieckiego terroru. 
Żydzi reagowali na te informa-
cje niczym na wieści hiobowe. 
Tylko Samuel Wiernik najpierw 
ucieszył się, dowiadując się o na-
paści hitlerowskich Niemiec na 
Sowiety. Odzyska dom i może 
też to, co zostawił w środku. Ta 
świadomość wprawiła go w do-
bry humor, a w ślad za nim jego 
żonę i córki.

Po dziesiątej zaczęło coś się 
dziać przed domem Wierników. 
Podjechała limuzyna, parkując 
niemal przy samych schodach. 
Icchak widząc to, aż zadrżał 
z podniecenia. Marzenie Wier-
ników chyba się dzisiaj ziści, po-
myślał. 

Wajsberg nie mógł stać 
w miejscu i patrzeć na to, co się 
dzieje na posesji, więc ruszył da-
lej w dół ulicy, ale po przejściu 
pięćdziesięciu metrów zawró-
cił, przeszedł na drugą jej stronę 
i znów nieśpiesznym krokiem 
począł maszerować z powro-
tem. Gdy znalazł się naprzeciw-
ko bramy prowadzącej do domu 
Wierników, zauważył tam 
wzmożony ruch. Dwaj męż-
czyźni wynosili kilka walizek, 
a za nimi pośpiesznie postępo-

wała cała rodzina sowieckiego 
aparatczyka. Drzwi zostawiono 
niedomknięte, aby tym łatwiej 
sprowokować szaber. 

Icchak widząc co się dzie-
je, przeklął szpetnie i rzucił 
się biegiem w kierunku domu 
Rozencwajgów. Gdy stanął 
w drzwiach, zabrakło mu tchu. 
Dopiero po chwili krzyknął 
w kierunku siedzących w salo-
nie dwóch Samuelów i ich żon:

- Wynoszą się! Sowieci biorą 
nogi za pas!

Wiernik stanął jak wryty. Po 
chwili jednak rzuciła się w jego 
objęcia żona, a potem i teścio-
wie. Wajsberg niemo patrzył na 
tą scenę przez chwilę, po czym 
uznał, że natychmiast trzeba ich 
przywołać do rzeczywistości.

- Panowie, co robimy? Te so-
wieckie kundle nie tylko nie za-
mknęły domu, ale chyba umyśl-
nie zostawiły uchylone drzwi, 
jakby zachęcając do rabunku. 

- Chodźmy tam zatem – 
odezwał się Rozencwajg.

- Nie, nie natychmiast – za-
protestował Icchak. – Może ja-
cyś Sowieci wrócą jeszcze na 
szaber, albo zrobią to jakieś 
polskie czy nasze męty. Ja tam 
wracam, aby obserwować co 
się dzieje. Wy przyjdźcie za 
pół godziny. Wszyscy okolicz-
ni sąsiedzi wiedzą czyj to dom. 
Wejdziecie jak po swoje, ale naj-
pierw nie wolno nam tam wpu-
ścić obcych, a jak już są, to trze-
ba ich wykurzyć – odwrócił się 
na pięcie i wybiegł z domu.

Na podwórku przed domem 
Wierników nikogo z Sowietów 
już nie było. Czy w domu też 
nikogo nie ma? - zapytał w my-
ślach sam siebie Wajsberg. 

Postanowił sprawdzić. Roz-
glądając się naokoło, powoli 
podszedł do lekko uchylonych 
drzwi. Na chwilę przywarł ple-
cami do ściany, po czym mocno 
pchnął drzwi nogą. Ktoś tu na-
oliwił zawiasy, pomyślał Icchak 
i wsunął się do środka, bacz-
nie rozglądając się na wszystkie 
strony.

Wewnątrz panowała abso-
lutna cisza, ale widok nie był 
zachęcający. Sowieci pozosta-
wili meble w opłakanym stanie. 
Ofiarą bezmyślnej furii wście-
kłości i zniszczenia padły obra-
zy, które pozrzucano ze ścian 
i połamano. Zabrano firanki 
i zasłonki z okien, które teraz 
straszyły przerażającą pustką. 
Wszędzie widoczny nieład i ba-
łagan najlepiej wskazywał w jak 
gorączkowym pośpiechu So-
wieci pakowali się, opróżniając 
dom z najcenniejszych w ich 
mniemaniu rzeczy. Wajsberg 
jeszcze raz omiótł wzrokiem 
cały bałagan w opuszczonym 
tak znienacka domu i wyszedł 
na zewnątrz.

literatura

Meandry Losu 

Powieść z nieznaną  
historią w tle

Zenon 
Krajewski tom III, 

cz. 32
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Klub Przyjazna Łomża chce ob-
niżenia o 90 procent wysokości 
poszczególnych diet miejskich rad-
nych w związku z epidemią Covid 
– 19 do czasu zakończenia na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii. Z takim wnioskiem 
klub zwrócił się do przewodniczą-
cej Rady Miasta Łomża – Alicji Ko-
nopki oraz radnych Rady Miejskiej. 

Jak tłumaczy Dariusz Do-
masiewicz z Przyjaznej Łom-
ży, dieta jest to rekompensata 
za czas, który radni przezna-
czają na działalność społeczną. 
W związku z epidemią kontak-
ty z mieszkańcami są utrud-
nione, a co za tym idzie ograni-
czona do minimum jest także 
praca radnego.  

- Dlatego też nie ma pod-
staw, aby radny otrzymywał dietę w dotychcza-
sowej wysokości 100 procent. Proponujemy ob-
niżkę o 90 procent – mówi Dariusz Domasiewicz 
z Klubu Przyjazna Łomża. - Sytuacja gospodarcza 
kraju, w tym Łomży będzie w 2020 roku bardzo 
trudna w związku z mniejszymi wpływami do bu-
dżetu miasta. Nie działa chociażby Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji czy Hala Targowa. Trzeba 
będzie szukać oszczędności, aby móc realizować 

zadania oraz wynagrodzenia 
pracowników – dodaje Doma-
siewicz.

Wśród powodów, dla któ-
rych Klub Przyjaznej Łomży 
zdecydował o złożeniu wnio-
sku, wedle którego diety rad-
nych miałyby zostać zmniej-
szone o 90 procent, jest pomoc 
lokalnym przedsiębiorcom, 
jak również wsparcie łomżyń-
skiego szpitala.

- Tego typu działania są 
kosztowne. Zdajemy sobie 
sprawę, że obniżenie diet nie 
przełoży się wprost na rozwią-
zanie wszystkich problemów. 
Nie mniej jednak jest to sy-
gnał, że radni nie żyją w ode-
rwaniu od otaczającej rzeczy-
wistości. Oszczędzanie, aby 

być wiarygodnym, zawsze należy, w służbie pu-
blicznej, zacząć od siebie – podsumowuje Dariusz 
Domasiewicz. 

Klub Przyjaznej Łomży chce, aby wniosek do-
tyczący wysokości diet oraz zwrotu kosztów po-
dróży dla radnych, ustalający nowe stawki diet 
uwzględniające obniżenie o 90 procent wysokość 
poszczególnych diet został rozpatrzony na najbliż-
szej sesji Rady Miejskiej. 

Czy nasi czworonożni przyjaciele sta-
nowią dla nas zagrożenie w czasach 
pandemii koronawirusa?  Okazuje się, 
że nie! Na stronach zarówno Serwisu 
Rzeczpospolitej Polskiej, jak i Główne-
go Lekarza Weterynarii, zamieszczo-
no informacje potwierdzające fakt, że 
czworonogi nie stanowią zagrożenia 
dla człowieka, ponieważ nie przeno-
szą wirusa COVID-19. 

Tadeusz Frymus z Wydzia-
łu Medycyny Weterynaryjnej 
SGGW rozwiewa wszelkie wąt-
pliwości. Zwierzęta domowe nie 
przenoszą koronawirusa! Jak wy-
jaśnia profesor, wątpliwości doty-
czące naszych pupili pojawiły się 

w momencie wykrycia ludzkiego 
koronawirusa u psa z Hong Kon-
gu. Jak się później okazało, pies 
nie był zarażony, jednak jego wła-
ściciel już tak. Wirus pochodzący 
od właściciela psa dostał się do 
dróg oddechowych zwierzaka, 
przez co test dawał wynik pozy-
tywny. Ostatecznie wirus znik-
nął, bo nie był się w stanie dalej 
namnażać. Stąd prosty wniosek 
– nasze zwierzaki nie są narażone 
na ludzkiego koronawirusa, a co 
za tym idzie nie stanowią dla nas 
zagrożenia.

Znana publicystka i autorka 
wielu książek o zwierzętach lek. 

wet. Dorota Sumińska 
podkreśla, że zwierzę-
ta,dzięki odporności 
krzyżowej, mogą nam 
pomóc uodpornić się 
na COVID-19. Nale-
ży jednak pamiętać, że 
zwierzęta chorują na 
koronawirusy zwierzę-
ce, na które człowiek 
jest w zupełności nie-
wrażliwy. Nie bójmy się 
zatem ich głaskać, tulić 
i całować. Apelujemy 
o zaniechania pozby-
wanie się naszych pupili 
z uwagi na obecną sytu-
ację pandemii. 

Organizacje prozwierzęce, 
w tym "Stowarzyszenie Wszyst-
kie Zwierzęta Duże i Małe", dzia-
łające przy łomżyńskiej "WE-
CIE", zachęcają  do pomocy 
osobom, które mają zwierzęta, 
a ze względu na kwarantannę, 
czy sytuację zdrowotną nie mogą 
wyprowadzać ich na spacery. Po-
nadto konieczność pozostania 
w domu, zawieszenie codzien-
nych obowiązków i przywilej 
spaceru z czworonogiem może 
się stać wspaniałą sposobnością 
do zaadoptowania "bezdomnia-
ka" na stałe lub chociaż tymcza-
sowo.

„Kolor Cafe” Michała Bajora  
w październiku 

“Kolor Cafe”. Pod takim tytułem 16 maja 2020 roku w Łomży 
miał odbyć się koncert Michała Bajora. Jednak z uwagi na obostrzenia 
związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa artysta nie pojawi 
się w tym czasie. Jednak koncert nie zostaje odwołany, a przełożony. 

Odbędzie się on 3 października 2020 roku, o godzinie 18:00 
w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. 

Bilety, które zostały zakupione na majowy termin nie tracą ważno-
ści i upoważaniają do wejścia na koncert w nowym terminie. W przy-
padku braku możliwości pojawienia się w październiku na koncercie 
istnieje możliwość zwrotu biletów. 

Nie pozbywajmy się naszych czworonożnych 
przyjaciół! Apeluje łomżyńska "Weta"

Przyjazna Łomża chce obniżenia  
o 90 procent diet radnych
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W związku z trwającym 
stanem epidemii i ograni-
czeniami wprowadzonymi 
przez instytucje państwo-
we oraz przedłużającymi 
się zakazami gromadzenia 
wiernych, biskup łomżyński 
wydał wskazania dotyczące 
uroczystości Pierwszej Ko-
munii Świętej. 

WSKAZANIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO 
DOTYCZĄCE UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ 
KOMUNII ŚWIĘTEJ

W związku z trwającym sta-
nem epidemii i ograniczeniami 
wprowadzonymi przez instytu-
cje państwowe oraz przedłużają-
cymi się zakazami gromadzenia 
wiernych, mając na uwadze do-
bro dzieci i ich rodziców, a także 
bezpieczeństwo, postanawiam co 
następuje:

1. Decyzję o przyjęciu Pierw-
szej Komunii Świętej pozosta-
wiam księżom proboszczom 
w porozumieniu z rodzicami. 
Należy zwrócić uwagę na to, aby 
uroczystość była przygotowana 
z zachowaniem wszelkich środ-
ków ostrożności, biorąc również 
pod uwagę aktualne zarządzenia 
co do liczby uczestników liturgii. 
W razie konieczności pierwszej 
Komunii Świętej można udzielić 
w małych grupach, bądź każde-
mu dziecku, jego rodzicom oraz 

rodzicom chrzestnym indywidu-
alnie, niekoniecznie w niedzie-
lę. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
w większych wspólnotach para-
fialnych byłoby to bardzo trud-
ne, stąd konieczna jest wielka 
roztropność księży proboszczów 
i dialog z rodzicami. (Każdy przy-
padek należy rozpatrzyć indy-
widualnie, nie może decydować 
głosowanie lub wola większości).

2. Proszę, aby uroczysto-
ści pierwszokomunijnych nie 

przenoszono na rok 2021, chy-
ba, że są ku temu bardzo po-
ważne przesłanki. Wydaje się, 
że najlepszymi miesiącami na 
tegoroczne Pierwsze Komu-
nie Święte będą: maj, czerwiec 
i ewentualnie wrzesień.

3. Wszystko wskazuje na to, 
że spotkania rodzinne z okazji 
uroczystości pierwszokomunij-
nych w tym roku nie będą mogły 
się odbyć; podobnie tak zwane 
białe tygodnie.

4. Z powodu braku formacyj-
nych spotkań parafialnych, zwią-
zanych z przygotowaniem dzieci 
do przyjęcia I Komunii Świętej, 
apeluję do rodziców o troskę 
w wymiarze katechizacji swoich 
dzieci w domu, poprzez wspól-
ną modlitwę rodzinną oraz wy-
jaśnianie poszczególnych prawd 
wiary, jako uzupełnienie kate-
chezy szkolnej, która w tej chwili 
prowadzona jest w sposób zdal-
ny.

5. Duszpasterzy zachęcam, by 
byli w stałym kontakcie z rodzi-
nami dzieci komunijnych i wy-
chodzili naprzeciw ich potrze-
bom. Rekomenduję organizację 
uroczystości bardziej indywidu-
alnych, mając na uwadze przede 
wszystkim dobro dzieci i ich ro-
dziców.

+JANUSZ STEPNOWSKI
BISKUP ŁOMŻYŃSKI

ŁOMŻA, DNIA 15 KWIETNIA 2020 R.
N. 297/B/2020

TRANSMISJĘ MSZY ŚWIĘTEJ 
Z ŁOMŻYŃSKIEJ KATEDRY 

CODZIENNIE O GODZINIE 12:00 
W TELEWIZJI NAREW W sobotę 18 kwietnia o godz. 

700 w kościele Trójcy Przenaj-
świętszej w Zambrowie odbyła 
się z intencji senatora RP Mar-
ka Adama Komorowskiego 
msza św. w intencji zakończe-
nia pandemii koronawirusa CO-
VID-19 spowodowanej przez 
wirus SARS-CoV-2. Msza zo-
stała odprawiona przez wszyst-
kich księży parafii pw. Trój-
cy Przenajświętszej, a wspólna 
modlitwa jest wyrazem troski 
o zdrowie nas wszystkich. Trze-
ba bowiem pamiętać, że choro-
ba COVID-19 to ostra  choroba 
zakaźna  układu oddechowego 
o dużej śmiertelności. Rozprze-
strzenianie się tej choroby nastę-
puje   zazwyczaj w wyniku  kasz-
lu  lub  kichania, dlatego ważne 
jest ograniczenie do niezbęd-

nego minimum swojej aktyw-
ności, ponieważ jest to bardzo 
agresywny wirus i w przypadku 
niezachowania obostrzeń może 
się on bardzo szybko rozprze-
strzeniać. W kraju aktualnie jest 
już prawie dziesięć tysięcy osób 
zakażonych tą chorobą, a wśród 
nich są też mieszkańcy naszego 
regionu. Dlatego dzisiaj musimy 
wziąć odpowiedzialność nie tyl-
ko za siebie, ale także za swoich 
najbliższych i znajomych jednym 
słowem za nas wszystkich. Rób-
my więc wszystko aby zapobiec 
epidemii, zostańmy w domu tak 
długo jak to będzie konieczne, 
ograniczymy rozprzestrzenianie 
się wirusa.

Dziękując za odprawienie 
mszy życzę nam wszystkim wy-
trwałości w tym trudnym dla nas 

czasie oraz życzliwości i wyro-
zumiałości, a przede wszystkim 
zdrowia.

SENATOR RP
MAREK ADAM KOMOROWSKI

Msza święta w intencji 
zakończenia pandemii COVID-19

Wskazania Biskupa Łomżyńskiego  
dot. Pierwszej Komunii Świętej 
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RÓŻNE/SPRZEDAM

Sprzedam duże bele sianokiszonki. 
Cena 130 szt. Nowe Kupiski 60. Tel. 
696 837808.

Oprawa obrazów Ignacy Jaworski, 
Łomża, ul. Rządowa 9a. Tel. 86 216 57 
38.

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

Sprzedam ule warszawskie i wielko-
polskie oraz opryskiwacz marki Pil-
met, typ Termit 317. Tel. 784 190 989

Kupię meble kuchenne wraz z agd, 
wełnę mineralna lub watę szklaną, fo-
lie paraizolacyjną. Sprzedam 30 sztuk 
nowych płyt MFP (dużo lepsze od 
osb) 2.5 cm 1.83 x 2.50=5 m2. Tel.600-
588-666.

Kupie lub zlecę wykonanie sztachet 
5000 sztuk. Tel.600 500 666.

Sprzedam 2 fabrycznie nowe fotele, 
w kolorze siwym, typu uszak. Okazyj-
na cena. Zapraszam Tel. 798 765 984.

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam gospodarstwo rolne nie-
daleko Łomży lub wydzierżawię sie-
dlisko oraz sprzedam działkę nad jeż. 
Białoławka na Mazurach. 
Tel. 727 490 070.

Wynajmę lokal 100 m2 w centrum 
miasta ul. Pana Tadeusza 11. 
Tel. 798 471 790.

Gospodarstwo rolne 11 ha. 
Tel. 730 231 675.

Wynajmę lokal 100 m2 w centrum Łomży 
(ul. Długa na zapleczu Dwornej). 

Tel. 606 878 444.

Sprzedam mieszkanie 64 m2, I pię-
tro w centrum Łomży, ul. Długa (do 
mieszkania przynależą dwie piwnice). 
Mieszkanie po generalnym remoncie, 
do zamieszkania. Cena 349 tys. do ne-
gocjacji. Tel. 505 474 596.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Szpachlowanie, malowanie, panele 
podłogowe i inne prace wykończe-
niowe. Tel. 791 538 893.

Układanie kostki brukowej z materia-
łu własnego i powierzonego. Projekt 
GRATIS. Doświadczenie, szybko i so-
lidnie. Tel. 602 520 783.

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: po-
krycia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 
508 637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego:
-młoty wyburzeniowe i inne
-zagęszczarki
-rusztowania
-piły spalinowe
-kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
-sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B.
Tel. 600 011 914.

Usługo hydrauliczne PLUMBER Sobo-
ciński Sławomir: instalacje CO, insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, montaż 
urządzeń sanitarnych, kotłowanie 
(olejowe, gazowe, węglowe), kolekto-
ry słoneczne, pełen zakres usług. Tel. 
516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.

DOM

EDWAL-meble na zamówienie. Pro-
jekt gratis. Konarzyce. Tel. 86 218 79 
53, 601 804 117.

USŁUGI FINANSOWE

E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska -  twoja pewność w rozlicze-
niach z Urzędem Skarbowym i ZUS. 
Zapraszamy: Łomża, ul. 3 Maja 9. Tel. 
862 173 474, 606 728 258.

USŁUGI RTV-AGD

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

Zakład usługowy RTV – marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 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 
komputerowego. 
Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 121, 
Łomża, ul. Wesoła 18B

USŁUGI SZEWSKIE

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

Expres szewc. ZMIANA  ADRESU, te-
raz: MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 
997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE

Fotografia ślubna, portretowa i oko-

licznościowa. rafallesicki.com Tel. 600 
455 252.

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okoliczno-
ściowym i inne imprezy. Tel. 508 637 
509. www.zespol-amor.dzs.pl

Wesela, imprezy okolicznościowe, 
muzyka romska. Gra, śpiewa i tańczy 
,,Dżudli”. Gwarancja dobrej zabawy. 
Tek. 698 621 178.

MOTORYZACJA

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

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

ZDROWIE/ URODA

Specjalista foniatra-otolaryngolog 

Lilianna U. Lechowicz. Tel. 086 218 22 
29, 604 504 694.

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCE-
LULITOWY (WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 
Tel.532 282 383.

PRACA

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIE-
OKRESLONY! KIEROWCA C + E

- praca na miejscu
- wysokie wynagrodzenie

- pakiet socjalny, dobre warunki 
pracy

CV - PROSIMY PRZESYLAC  
NA ADRES: praca@farmal.pl

lub tel.: +48 606-686-326

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA  
MAGAZYNOWEGO

- mile widziane prawo jazdy kat. B
- praca jednozmianowa

- pakiet socjalny
- dobre warunki pracy

CV - PROSIMY PRZESYŁAĆ  
NA ADRES: praca@farmal.pl

lub kontakt tel.: 606-686-326

tel. 503 010 038

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44

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
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Złodziej i paser w rękach policji
Łomżyńscy policjanci odzyskali 
skradzione elektronarzędzia. 

Zarzut kradzieży usły-
szał 25-letni mężczyzna, na-
tomiast 28-latek odpowia-
dał będzie przed sądem za 
paserstwo. Funkcjonariu-
sze Wydziału Kryminalnego 
z Komendy Miejskiej Policji 
w Łomży, zatrzymali 25-latka 
podejrzanego o kradzież. Jak wstępnie ustalili policjanci, z budynku 
gospodarczego w budowie, wyniesiono młotowiertarki oraz przewo-
dy elektryczne. Pokrzywdzeni oszacowali swoje straty na ponad 3 ty-
siące złotych. W wyniku podjętych czynności "kryminalni" odzyskali 
skradzione elektronarzędzia. Zarzut paserstwa usłyszał z kolei 28-let-
ni mężczyzna, który kupił część pochodzących z przestępstwa przed-
miotów. Niezgodnym z prawem zachowaniem obu mężczyzn zajmie 
się teraz sąd.

2 kierowców, którzy zdecydowali się 
jechać pojazdem będąc pod wpływem 
alkoholu i 7 kolizji drogowych, to bi-
lans drogowego podsumowania prze-
dłużonego świątecznego weekendu 
na terenie powiatu łomżyńskiego.

Podczas minionych świąt 
policjanci widoczni byli na 
głównych traktach komunika-
cyjnych Łomży i powiatu łom-
żyńskiego. Pomimo nieusta-
jących apeli, niektórzy nadal 
decydują się kierować pojazdem 
będąc pod wpływem alkoho-
lu. Policjanci zatrzymali dwóch 
takich kierowców. W świątecz-
ną niedzielę po godzinie 15.00, 
policjanci otrzymali zgłoszenie, 
że na terenie gminy Zbójna kie-
rujący volkswagenem wjechał 
w ogrodzenie. W związku z tą 
kolizją mundurowi zatrzymali 
45-latka kierującego polo. Ba-

danie wykazało, że mężczyzna 
miał ponad cztery promile al-
koholu w organizmie. 45 – latek 
noc spędził w policyjnym aresz-
cie. Natomiast w wielkanoc-
ny poniedziałek przed godziną 
8:00 na ulicy Nowogrodzkiej 
w Łomży do kontroli został za-
trzymany kierujący skodą. 48 – 
latek „wydmuchał” ponad dwa 
promile. Obaj mężczyźni stracili 
swoje prawa jazdy. Teraz za swo-
je zachowanie odpowiadać będą 
przed sądem.

W trakcie przedłużonego 
weekendu funkcjonariusze łom-
żyńskiej "drogówki" wyjeżdżali 
łącznie do 7 zdarzeń drogowych, 
zakwalifikowanych jako kolizje.

Policjanci apelują o ostroż-
ność i rozwagę na drodze. Reko-
mendują pozostanie w domach, 
jeżeli wyjście nie jest podyktowa-
ne pilną potrzebą.

Wpadli przy kontroli drogowej
Do kradzieży katalizatorów samo-
chodowych doszło na osiedlowych 
parkingach na terenie Łomży oraz 
Białegostoku. Pokrzywdzeni osza-
cowali straty na kwotę blisko 7 
tysięcy złotych. Do sprawy został 
zatrzymany 33-latek. Mężczyzna 
usłyszał już zarzuty. Teraz jego dal-
szym losem zajmie się sąd.

Jak informuje Policja około 
3 w nocy, funkcjonariusze Wy-
działu Patrolowo–Interwencyjnego pełniąc służbę na łomżyńskich 
osiedlach, zatrzymali do kontroli volkswagena. W bagażniku samo-
chodu mundurowi znaleźli część katalizatora, a także kominiarki oraz 
różnego rodzaju narzędzia. 33-letni kierowca został zatrzymany. Do 
policyjnego aresztu trafił również 25-letni pasażer, przy którym mun-
durowi ujawnili biały proszek. Wstępne badanie narkotesterem wyka-
zało, że zabezpieczona substancja to amfetamina. Intensywna praca 
łomżyńskich funkcjonariuszy pozwoliła ustalić, że 33-latek może mieć 
związek z kradzieżami katalizatorów samochodowych, do których do-
szło w marcu na terenie Łomży, a także trzema zgłoszonymi na terenie 
Białegostoku. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Z kolei 25-latek, odpowie 
przed sądem za posiadanie narkotyków. Sprawa jest rozwojowa.

Czas panującej pandemii COVID-19, to 
również okres aktywności oszustów, 
wykorzystujących obecną sytuację. 

Należy zwracać uwagę na 
pojawiające się informacje i ar-
tykuły w serwisach społeczno-
ściowych, które wymagają od 
nas logowania się do naszych 
kont w serwisach. Jednym z naj-
częstszych przestępstw jest pró-
ba wyłudzenia kodu BLIK. Jak 
informuje policja, ofiarą takie-
go ataku padła 24-letnia biało-
stoczanka, która otrzymała wia-
domość z prośbą o pieniądze za 
pośrednictwem Messenger’a od 
swojej znajomej. Kobieta prze-
konana, że rozmawia z dobrze 
znaną sobie osobą, zareagowała 
na prośbę i przekazała jak ją pro-
szono kod BLIK, który miał po-
służyć do wypłaty pożyczonych 
pieniędzy. 300 złotych zostało 
natychmiast wypłacone z ban-
komatu na drugim końcu Polski 

ale nie przez jej znajomą, a przez 
przestepcę, który podstępem 
uzyskał dostęp do konta Face-
book.

W dobie panującej pande-
mii COVID-19 w mediach spo-
łecznościowych pojawia się co-
raz więcej fałszywych artykułów 
z koronawirusem w tle. Takie 
ataki mają na celu pozyskanie 
dostępu do naszego konta w ser-
wisie społecznościowym Face-
book i wyłudzenie kodów BLIK 
od naszych znajomych. Złośli-
we domeny używane w atakach 
to: koronawirusnews[.]com.pl, 
e-koronawirusnews[.]pl, korona-
wirusnews[.]net.pl oraz ikorona-
wirusnews[.]pl.

Schemat takiego ataku od 
dłuższego czasu jest niezmienny. 
Strona z artykułem do złudzenia 
przypomina stronę znanego por-
talu informacyjnego lub stronę 
policji, a na jego końcu jest ma-

teriał video. Kliknięcie w przy-
cisk „PLAY” wymusi koniecz-
ność zalogowania się do serwisu 
Facebook. Pod żadnym pozorem 
nie należy tego robić. W ten spo-
sób osoby nieupoważnione uzy-
skują dostęp do naszego konta 
a następnie za pośrednictwem 
Messenger’a wysyłają do naszych 
znajomych wiadomość z proś-
bą o szybką pożyczkę za pomocą 
kodu BLIK.

Jak się uchronić przed takim 
atakiem?

Skontaktuj się ze swoim zna-
jomym (najlepiej telefonicznie) 
od którego dostałeś wiadomość 
z prośbą o pożyczkę.

Nie jest wykluczone, że nasz 
znajomy naprawdę potrzebuje 
takiej pożyczki, lecz powinniśmy 
to zweryfikować.

Włącz uwierzytelnianie dwu-
składnikowe w serwisie Facebo-
ok

Opcja ta będzie wymagała od 
Ciebie podania dodatkowego ha-
sła SMS podczas logowania, ale 
nie pozwoli na przejęcie Twoje-
go konta.

Zwróć uwagę na adres strony, 
na której się logujesz

Swoje dane logowania do 
Facebooka wprowadzaj tylko 
na stronie facebook.com. jest 
to jedyna strona, gdzie możesz 
je wprowadzić. Pamiętajcie 
o tym!

Taka była Wielkanoc na drogach 

Wyłudzają pieniądze  
na kod BLIK!
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Jubileuszowa, X edycja Kampanii 
„Pola Nadziei” miała być wyjątkowa 
i zdecydowanie taka jest. Niezwykłe 
aktywności uczestniczących w nich 
placówek, niezliczona ilość zaanga-
żowanych nauczycieli i uczniów, war-
tościowe spotkania edukacyjne – to 
wszystko sprawiało, że serce organi-
zującej akcji Fundacji „Pomóż Im” biło 
szybko i radośnie. Ale finisz będzie 
nietypowy. W tym roku darczyńcy nie 
spotkają kwestujących wolontariuszy 
w galeriach, parkach czy na chodni-
kach. Finał „Pól Nadziei” odbywa się 
on-line. 

Co roku wolontariusze z pusz-
kami byli praktycznie wszędo-
bylscy. Darczyńcom w prezencie 
przekazywali żonkile, symbole 
nadziei. Kwiaty, zasadzone jesie-
nią, właśnie pięknie kwitną, ale 
tym razem nie trafią na kwestę. 
Ze względu na niemożność prze-
prowadzenia klasycznej zbiórki 
w czasie obostrzeń związanych 
z epidemią koronawirusa, odbę-
dzie się ona wirtualnie. Każdy 
może pomóc zostając w domu. 

- Podopieczni Białostockiego 
Hospicjum dla Dzieci i ich rodzi-
ny potrzebują wsparcia. W tym 
trudnym okresie jeszcze bardziej. 
Dlatego działamy i konsekwent-
nie szerzymy ideę bezinteresow-
nej pomocy, tyle, że wirtualnie. 
Przez lata, w których organizu-
jemy kampanię, poznaliśmy wie-
lu siewców nadziei. Dzięki nim 
zdarzyło się wiele cudów. Dlate-
go wierzymy, że tym razem rów-
nież przełamiemy bariery, które 
stwarza nam los – mówi Krysty-

na Skrzycka, wiceprezes Funda-
cji „Pomóż Im”.

Wirtualna zbiórka już została 
uruchomiona. Pozyskane środki są 
bardzo istotne, natomiast idea pozo-
staje równie ważna. Zaangażowanie, 
przekazywanie dobra i bezintere-
sowność. Dlatego Fundacja zapo-
czątkowała w mediach społeczno-
ściowych specjalny challenge. 

- Podopieczni dziękując 
za dotychczasową pomoc ślą 
w świat serduszka. W odpowie-
dzi możemy podarować też nasze 
serca dzielnym maluchom – dla-
tego uruchomiliśmy challenge 
#sercedlahospicjum – mówi Do-
minika Chimkowska, koordyna-
tor wolontariatu Fundacji „Po-
móż Im” i akcji „Pola Nadziei”. 

- Challenge polega na wstawie-
niu zdjęcia z sercem – w dowol-
nej interpretacji, podpisaniu go 
odpowiednim hashtagiem, czy-
li właśnie #sercedlahospicjum, 
udostępnieniu zbiórki i podaniu 
„pałeczki” dalej do znajomych 
osób. Chcemy, żeby tablice na 
Facebooku i Instagramie wypeł-
niły się sercami. Każde udostęp-

nienie pomnoży ilość serc, a jeśli 
ktoś ma takie możliwości, dołoży 
swoją cegiełkę na rzecz naszych 
małych bohaterów. Wierzymy, 
że mimo przeniesienia kwesty do 
Internetu, uda nam się ją prze-
prowadzić – wyjaśnia Dominika.

Dzięki działaniom zaangażo-
wanych placówek z poprzednich 
miesięcy w tej chwili na koncie 
akcji jest już prawie 90 tys zło-
tych. Do wyrównania zeszło-
rocznego wyniku brakuje nieco 
ponad 110 tysięcy zł. Termin za-
kończenia zbiórki to 14 czerwca.

 „Pola Nadziei” to między-
narodowa kampania mająca na 
celu propagowanie idei wolon-
tariatu, bezinteresownej pomo-
cy nieuleczalnie chorym oraz 
ich rodzinom. Jest realizowana 
wyłącznie przez hospicja. Pole-
ga na sadzeniu jesienią żonkili 
– symboli nadziei i tym samym 
tworzeniu „pól nadziei”. Kiedy 
wiosną kwiaty kwitną rozdawa-
ne są w ulicznych kwestach, a po-
zyskane w ten sposób fundusze 
pozwalają na częściowe zaspoko-
jenie potrzeb podopiecznych ho-
spicjów. W tym roku żonkile na 
ulice jednak nie trafią. 

Hasło jubileuszowej, dzie-
siątej edycji w woj. podlaskim  
brzmi „Jesteśmy sobie potrzeb-
ni”. Tworząc je Fundacja nie zda-
wała sobie sprawy, jak szczegól-
nego znaczenia nabierze.

Link do zbiórki: 
https://pomozim.org.pl/pola-nadziei-
kampania-2020/

Finał „Pól Nadziei” odbywa się on-line 


